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Vezetői összefoglaló
Az utóbbi években egyértelműen kiemelt figyelmet kapott a betegbiztonság témaköre, amely
több nemzeti és nemzetközi projekt programjában szerepel. Külföldi kutatási eredmények
igazolták a nemkívánatos események előfordulásának igen nagy számát a különböző
országokban, amelyet megerősítenek a különböző országok által működtetett
jelentőrendszerek aktuális adatai is. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos nemkívánatos
események egy részcsoportját képezik a gyógyszereléssel összefüggő nemkívánatos
események. A kórházban fekvő betegek gyógyszerelése nagy betegbiztonsági kockázatot
hordoz. A gyógyszerosztás során kialakult nemkívánatos események tanulmányozásával
számos kutatás foglalkozik. A kialakult problémák egy része összefügg a beteg által behozott
gyógyszerek alkalmazásával. Magyarországon speciális betegbiztonsági problémát jelent a
beteg által a kórházba behozott gyógyszerek kérdésköre, hiszen a gyakorlat jelen van a
kórházainkban annak ellenére, hogy az jelenleg jogszabályi, finanszírozási korlátokba ütközik.
A szabályozatlanság és a dokumentálatlanság miatt fokozott a kockázata annak, hogy
gyógyszerelési hibák következnek be a behozott gyógyszerek alkalmazásával összefüggésben.
A betegbiztonság és a szakmai biztonság érdekében fontos lenne jogilag rendezett hátteret
teremteni a kórházba behozott gyógyszerek használata kapcsán.
Jelen módszertani ajánlás az egészségügyi fekvőbeteg-ellátó intézmények számára igyekszik
olyan elemeket összefoglalni, amelyek alapján az adott intézmény a helyi sajátosságokat
figyelembe véve kialakíthatja a saját szabályozási rendszerét, rámutat a magas
betegbiztonsági kockázatot hordozó hazai gyakorlat problémáira és arra, hogy ezek
megvalósításához szükség van-e jogszabályi változtatásokra.
A módszertani ajánlás kidolgozásához számos módszert alkalmaztunk. Irodalomkutatást
végeztünk a nemzetközi helyi gyakorlatok felderítése érdekében. A magyar gyakorlat
leírásához Csontos Diána 2014-es és 2017-es intézeti gyógyszerészek, és ápolók körében
végzett kérdőíves felmérésének eredményeit, 2014-es beteginterjúit és az egyedi
gyógyszerelés munkacsoport tapasztalatait vettük igénybe. SWOT analízist készítettünk a
különböző folyamatok előnyeinek, hátrányainak a bemutatására, a gyógyszer-egyeztetés
javasolt menetének bemutatása pedig folyamatábrák segítségével történt. Emellett
adatelemzést is végeztünk az ápolói és a gyógyszertári asszisztensi szakmai vizsgák
tekintetében.
A behozott gyógyszerek kezelésével kapcsolatos gyakorlatra külföldön és hazánkban eltérő
példákat találunk. A nemzetközi szakirodalomban található információk szerint a kórházak
többsége megengedi a betegeknek, hogy behozzák és használják saját gyógyszereiket. Ezen
kórházak belső szabályzatai részletesen leírják, hogy mely behozott gyógyszereket lehet
használni, rögzítik a behozott gyógyszerek tárolásának és dokumentálásának módját, és a
gyógyszer-egyeztetésben kompetens személyeket. Mindezekről tájékoztatják is a betegeket
részletes információkat tartalmazó kiadványok, szórólapok formájában.
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A magyarországi kórházakban tapasztalt gyakorlat szerint a beteg behozott gyógyszere a
betegnél marad és maga szedi be, vagy az orvos/gyógyszerész által megfelelőnek ítélt
behozott gyógyszereket a betegtől átveszik, és az osztályos készlettől elkülönítve, illetéktelen
hozzáféréstől védetten, a beteg egyedi azonosítójával ellátott tárolótasakba helyezve, az előírt
hőmérsékleten tárolják. A jelenlegi gyakorlat szerint a lázlapon vagy a gyógyszerelő lapon
jelzik, hogy a beteg saját gyógyszert szed. A kórházi szoftverek – egy kivételtől eltekintve –
nem alkalmasak a behozott gyógyszerek dokumentálására, pedig a biztonságos
gyógyszeralkalmazást az elektronikus rendszerben történő dokumentáció nagyban
elősegítené.
A behozott gyógyszerekkel összefüggő, a gyógyszerelés biztonságát javító stratégiák közül az
ún. „medication reconciliation”, vagyis a gyógyszeres terápia egyeztetése egy eredményes
módszer lehetne. Kulcskérdés a folyamat tervezése és működtetése során a kompetenciák
meghatározása, azaz a szerepek és felelősségek egyértelmű tisztázása. A nemzetközi
szakirodalom egységes abban a tekintetben, hogy a klinikai gyógyszerészek feladatkörébe
kellene tartoznia a behozott gyógyszerek ellenőrzésének, az anamnézis felvételének, a
gyógyszeres terápia egyeztetésnek is. Ennek alapján javasolt, hogy Magyarországon is
elsősorban a klinikai gyógyszerész kompetenciájába tartozzon a gyógyszeres terápia
egyeztetése. A jelenlegi és a várható jövőbeli szakgyógyszerészek száma azonban nem
elegendő ahhoz, hogy a gyógyszer-egyeztetést kizárólag a klinikai gyógyszerész hatáskörébe
rendeljük. Éppen ezért javasoljuk a megfelelő képzésben részesített, gyakorlott gyógyszertári
szakasszisztensek bevonását a tevékenységbe, akiknek a várható létszáma elegendőnek
mutatkozik.
A beteg által szedett gyógyszereket behozhatóság szempontjából négy kategóriába soroltuk.
A gyógyszeranamnézist végző szakszemélyzetnek a feladata, hogy a behozott gyógyszert a
megfelelő kategóriába sorolja és döntsön a behozott gyógyszer sorsáról. Az első kategóriába
sorolt, a beteg által rendszeresen szedett gyógyszerek kórházba történő behozatala
véleményünk szerint megkerülhetetlen a jelenlegi rendszerben, felírási jogosultság és/vagy
finanszírozási korlátozás miatt. A második kategóriába soroltuk azokat a gyógyszereket,
amelyeket a beteg rendszeresen szed, valamelyik kezelőorvosa írta elő, és az intézeti
gyógyszertáron keresztül beszerezhetők és kiadhatók. Véleményünk szerint ezeknél a
szereknél a fekvőbeteg-ellátó intézmény döntésétől függ, hogy ezeket be kívánja-e szerezni,
vagy a beteg saját behozott gyógyszerét alkalmazza. A harmadik kategóriába tartozó
készítmények a beteg által rendszeresen szedett, orvosi javallatra alkalmazott gyógyszerek,
melyek kórházi alaplistás készítménnyel való helyettesítését nem fogadja el a beteg; OTC
gyógyszerek; és a gyógyszernek nem minősülő egyéb készítmények. A harmadik kategóriás
szereknek az alkalmazásáról tudnia kell az ellátó egészségügyi személyzetnek, és a gyógyszeres
anamnézist felvevő és a kezelőorvos felelőssége, hogy engedélyezik a betegnek ezek
használatát, vagy meggyőzik a beteget ezen készítmények mellőzéséről. A negyedik
kategóriába bizonytalan eredetű – pl. interneten rendelt – szerek tartoznak, amelyeknek a
szedését meg kell tiltani.
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A betegfelvételt követő 24 órán belül javasolt a gyógyszeres anamnézis pontosítása, mely
során a felvételt végző orvos (vagy a feladattal megbízott egyéb szakszemélyzet) – legalább
két forrást felhasználva – dokumentálja a beteg által krónikusan és időszakosan alkalmazott
gyógyszereket és egyéb szereket. Az orvos által a fekvőbeteg-ellátás idejére alkalmazott
gyógyszerek pontos listáját rögzíteni kell a betegdokumentációban. Amennyiben a beteg által
behozott gyógyszerek közt van olyan, amely megfelelő – azonosítható, eredeti csomagolásban
van, felhasználhatósági ideje megfelelő –, indokolt és engedélyezett a használata, akkor a
betegdokumentációban egyértelműen jelölni kell, hogy az(oka)t a szakszemélyzet a beteg
saját gyógyszereiből adagolja ki. A beteggel alá kell íratni a gyógyszerátvétel dokumentálására
készített nyomtatványt. A betegnek legkésőbb a felvételekor rendelkezésére kell bocsátani a
„Betegtájékoztató a beteg által behozott gyógyszerekről” című nyomtatványt, amely
információkat tartalmaz arról, hogy mi történik a kórházba behozott gyógyszerekkel.
Betegbiztonsági szempontok figyelembevételével és SWOT analízisek átgondolásával arra a
következtetésre jutottunk, hogy a behozott gyógyszerek és egyéb szerek alkalmazásával járó
kockázatok csak akkor csökkenthetők, illetve az alkalmazásukkal járó felelősség csak akkor
vállalható a kórházak számára, ha azok minősége ellenőrzött, adagolása az egészségügyi
személyzet által történik, átvételük, tárolásuk, adagolásuk pedig jól dokumentált. Az adott
fekvőbeteg-ellátó intézmény döntése, hogy vállalja-e a behozott gyógyszerek alkalmazásával
járó dokumentációs és egyéb plusz terheket, mert a betegbiztonság csak azok ellenőrzött, és
szabályozott módon történő használata mellett garantálható.
A módszertani ajánlás elfogadtatása és gyakorlati megvalósítása a szakmai szervezetekkel
történő egyeztetéssel történhet. Az egyeztetést az alábbi szervezetekkel javasolt lefolytatni
(fontossági sorrend nélkül):
-

Magyar Gyógyszerészi Kamara,

-

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,

-

Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács,

-

Magyar Kórházszövetség,

-

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,

-

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság,

-

Magyar Gyógyszertudományi Társaság.
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1. Háttér, előzmények
1.1. Az egészségügyi ellátással összefüggő nemkívánatos események
Az utóbbi évek egyértelműen kiemelt területe a betegbiztonság, melyet közös, európai
projektek megvalósításával kívánnak kialakítani.
Az egészségügyi ellátással összefüggő nemkívánatos események (adverse event, AE)
jelentőségére az Institute of Medicine 1999-ben publikált „To err is human” című tanulmánya
hívta fel a figyelmet [1].
A tanulmány megjelenése után a betegbiztonság, az egészségügyi ellátás kapcsán kialakuló,
betegkárosodással, betegsérüléssel járó nemkívánatos események a kutatások középpontjába
kerültek [2].
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos nemkívánatos események incidenciájának és
prevalenciájának vizsgálata alapvető fontosságú azok megelőzése és a betegbiztonság javítása
érdekében [3]. Irodalmi adatok szerint a nemkívánatos események minden tizedik, kórházban
kezelt beteget érintenek [4] és ezeknek nagy része, kb. 70 %-a megelőzhető lenne megfelelő
intézkedésekkel [5].
Külföldi kutatási eredmények igazolták a nemkívánatos események igen nagy arányát a
különböző országokban – 3,2 %-tól kezdődően 16,6 %- ig terjedt – amely jelzi a problémakör
aktualitását és fontosságát [5]. Emellett néhány ország jelentési rendszert működtet annak
érdekében, hogy naprakész adatokkal rendelkezzenek a nemkívánatos eseményekről. Az
amerikai Food and Drug Administration (FDA) nemkívánatos eseményeket regisztráló
adatgyűjtő rendszere (FDA Adverse Events Reporting System) alapján a bejelentett –
elsősorban a nem súlyos – nemkívánatos események száma 2015-ig folyamatosan növekedett.
Az Amerikai Egyesült Államok mellett számos európai ország hozott létre jelentési
rendszereket (pl. Csehország, Dánia, Svédország, Szlovénia, Hollandia, Írország), de Európában
a legnagyobb program az Egyesült Királyságban működik. A Nemzeti Betegbiztonsági Hivatal
(National Patient Safety Agency, NPSA) működteti a Nemzeti Jelentési és Tanulási Szolgálatot
(National Reporting and Learning Service, NRLS). Ha betegbiztonsági incidens történik, az
Állami Egészségügyi Szolgálat (National Health Service, NHS) dolgozója Angliában és Walesben
bizalmas, online jelentést küldhet saját helyi jelentési rendszerén keresztül [6].
A hazai egészségügyi intézményekben a 2000-es évek elejéig nem volt gyakorlat a
nemkívánatos események gyakoriságának regisztrálására, illetve az adatok hiányában a
hozzájáruló tényezők, alapvető okok feltárása és kezelése is elmaradt [7]. 2005-ben megjelent
az Egészségügyi Világszervezet nemkívánatos események jelentési és tanulórendszereivel
foglalkozó irányelve [8], amely a betegbiztonsággal foglalkozó jelentési rendszerek
kialakításának alapelveit fektette le. Az irányelv hatására 2006-ban indult el Magyarországon
a NEVES (NEm Várt ESemények) elnevezésű jelentési és tanulórendszer, valamint a hozzá
kapcsolódó Betegbiztonsági Fórum továbbképző és konzultációs sorozat [9].
2009-ben jelent meg az Európai Unió Tanácsának az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzések megelőzését és leküzdését is magában foglaló betegbiztonságról szóló ajánlása
[10], melynek 10-es pontja kimondja, hogy: „A tagállamoknak átfogó jelentéstételi és tanulási
rendszereket kell kialakítaniuk, illetve a már meglévőket fenntartaniuk vagy fejleszteniük,
hogy a nemkívánatos események elterjedtségét és mögöttes okait fel lehessen tárni a
hatékony megoldások és intézkedések kidolgozása érdekében.”
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Ezzel összhangban az egészségügyi törvény 121. §-a (hatályos: 2016. január 1-től) [11],
tartalmazza „a betegbiztonsággal összefüggő kockázatok, a nemkívánatos események
áttekintését, elemzését, értékelését és a megelőző intézkedések megfogalmazását”, de nem
teszi kötelezővé a NEVES használatát az egészségügyi szolgáltatók számára. A NEVES jelentési
rendszer regisztrációt követően szabadon hozzáférhető és anonim használható az
egészségügyi szolgáltatók által. A NEVES jelentési rendszerben csak előre definiált
nemkívánatos esemény jelenthető az erre a célra kidolgozott adatlapon. A jelentéseket
először e-mailben, később egy egyszerű informatikai eszköz segítségével on-line lehetett
feladni, 2012-től pedig egy új szoftvert hoztak létre. A ritkán előforduló, súlyos kimenetelű,
úgynevezett rendkívüli események előfordulásakor egyedi kivizsgálásra van szükség, amelyhez
a NEKED (Nemkívánatos Események Kezelésére vonatkozó EljárásrenD) ajánlás alkalmazása
javasolható [12].

1.2. A gyógyszereléssel összefüggő nemkívánatos események
A nemkívánatos események részcsoportját képezi a gyógyszereléssel összefüggő
nemkívánatos esemény (adverse drug event, ADE), amely olyan sérülést vagy károsodást
jelent, mely gyógyszeres kezelés következményeként jön létre [13].
A munkacsoport behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozó szakirodalmi összefoglalója
alapján világossá vált az ADE-k nagy arányú előfordulása [14], valamint a gyógyszerelési hibák
különböző típusainak gyakorisága is bemutatásra került a korábbi összefoglalókban [15, 16,
17].
Mivel az ADE-k következtében jelentősen nő a betegek ápolási ideje és az egészségügyi
ellátórendszer költségei [18], ezért azok megelőzése, számának csökkentése nemcsak a
betegek, hanem az ellátást nyújtók számára is előnyös lenne.
Nemzetközi és hazai szabályozások is célul tűzték ki a gyógyszereléssel összefüggő
betegbiztonsági kockázatok csökkentését:
2008. augusztus 30-31-én Bázelban a kórházi gyógyszerészet jövőjéről szóló konferencián a
világ minden részéből képviseltették magukat a kórházi gyógyszerészek, akik közösen
elkészítették a Bázeli Nyilatkozatot, amely az American Journal of Health-System Pharmacy
című kiadvány márciusi számában jelent meg [19]. A Bázeli Nyilatkozat a kórházi
gyógyszerészet elvárásait fogalmazza meg, így például a sokat idézett ötös szabályt (five
rights), amelynek minden kórházi gyógyszerelési tevékenységben érvényesülnie kell: a
megfelelő betegnek, a megfelelő gyógyszert, a megfelelő dózisban, a megfelelő adagolásban
és a megfelelő időben kell beadni.
Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet által 2012-ben kiadott módszertani levél
a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadással foglalkozik azzal a céllal, hogy elősegítse a
kórházakban a gyógyszerek biztonságos, ellenőrzött felhasználását [20].
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1.3. A behozott gyógyszerekkel összefüggő betegbiztonsági problémák
1.3.1. A behozott gyógyszerek kezelésének folyamata
Magyarországon speciális, betegbiztonságot is érintő problémaként jelentkezik a fekvőbeteg
gyógyintézetek osztályain ápolt betegek gyógyszerellátásának biztosítása, nevezetesen, hogy
a beteg korábban már szedett gyógyszereit a kórházi ápolás ideje alatt ki és hogyan biztosítsa.
A fekvőbeteg-ellátó intézmény osztályain ápolt betegek teljes körű gyógyszerellátásának
módját több jogszabályi előírás is meghatározza. Az 1997. évi LXXXIII. törvény szerint [21] a
biztosított fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretén belül a 19. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint jogosult a gyógykezeléséhez szükséges összes gyógyszerre. A kórházi osztályokon a
betegeket, a felvételt indokló betegségnek megfelelően, célirányosan kezelik, azonban
bizonyos sebészeti ellátások során a neurológiai, pszichiátriai, diabetes kezelésére használt
gyógyszerek a kórház részéről finanszírozás hiányában nem biztosíthatók. További problémát
jelent, hogy a különböző ellátási szinteknek megfelelően az egyes kórházakban a megfelelő
gyógyszerválaszték (pl. pszichiátriai, onkológiai, stb. szerek) nem állnak folyamatosan
rendelkezésre valamennyi betegség gyógyszeres terápiájához, mert a kórházak meghatározó
része alaplista szerint tartja készletben, illetve rendeli gyógyszereit. Az ettől eltérő
készítményeket a kórház a fekvőbeteg-ellátásban részesülő részére új megrendeléssel tudja
csak beszerezni, amelynek esetleges késői teljesítési időpontjáig – amely akár 90 óra is lehet
– a beteg gyógyszerrel ellátatlan maradhat(na).
Emellett a 2006. évi XCVIII. törvény 51. §-a előírja, hogy a fekvőbeteg-ellátást végző
intézményekben az intézeti gyógyszertár feladata a fekvőbetegek gyógyszerekkel való ellátása
[22]. A beteg intézeti tartózkodása alatt, a kezelése során csak az intézet gyógyszertára által
bevételezett és onnan az osztályokra, részlegekre kiadott gyógyszerek alkalmazhatók, amelyet
megerősít 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet „a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak,
továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyitvatartási rendjéről” [23], mely 31.
§ (1) bekezdése szerint: „A fekvőbeteg gyógyintézetben csak az intézeti gyógyszertárban
nyilvántartott gyógyszer tartható és alkalmazható.”
Azonban nyilvánvaló, hogy a jogszabályi előírás ellenére a fekvőbetegek teljes körű
gyógyszerellátása a jelenlegi finanszírozási körülmények figyelembevételével nem teljesíthető
követelmény. Tudomásul kell venni azt is, hogy a kezelt betegek ragaszkodnak a korábban
felírt, megszokott gyógyszereikhez, nem kívánják azokat lecserélni a kórházi kezelés alatt sem.
Megválaszolandó kérdés továbbá, hogy a behozott gyógyszer elfogyása esetén, ki az a
kompetens személy/intézmény, aki felírhatná/biztosíthatná a beteg behozott gyógyszerét a
beteg megszakításmentes gyógyszeres terápiájának biztosítása érdekében.
A kórházban ápolt betegek célirányos terápiáját nem képező egyéb készítmények (vitaminok,
hormonkészítmények, stb.) alkalmazása, amelyek használatát a beteg a kórházi tartózkodás
idejére nem kívánja megszakítani, szintén nyitott kérdés.
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A betegek a saját, otthoni készletükből a kórházba behozott vagy behozatott gyógyszereiket
szeretnék/kénytelenek szedni, tehát különböző gyakorlat szerint jelen van kórházainkban a
betegek által behozott gyógyszerek kérdésköre. Viszont a szabályozatlanság és a
dokumentálatlanság miatt fokozott a kockázata annak, hogy gyógyszerelési hibák következnek
be ezzel összefüggésben. A betegbiztonság és a szakmai biztonság érdekében fontos lenne
jogszabályi szinten szabályozni a kórházba behozott gyógyszerek használatát.
A munkacsoport szakirodalmi összefoglalójában részletesen kifejtésre került, hogy a
különböző országokban eltérő példákat látunk a behozott gyógyszerek kezelésére.
Megállapítottuk, hogy főleg finanszírozási okokra hivatkozva, valamint a beteg terápiájának
folytonossága érdekében a külföldi kórházak többségében megengedik a beteg saját
gyógyszereinek kórházi kezelése során történő használatát, sőt a kórházak egy részében – pl.
Angliában és Dél-Ausztráliában – kifejezetten kérik, hogy a beteg behozza a saját gyógyszereit.
Azokban az országokban, ahol ezt megengedik, a betegeket részletesen tájékoztatják a
behozott gyógyszerekkel kapcsolatos teendőkről, és belső szabályzatban rögzítik a behozott
gyógyszerek kezelésének, címkézésének, tárolásának, dokumentálásának módját, illetve, hogy
kik azok a kompetens személyek, akik részt vehetnek a behozott gyógyszerek kezelésének
folyamatában. Az alábbiakban kiemeljük a szakirodalmi összefoglaló legfontosabb
megállapításait.
1.3.2. Beteg által behozott gyógyszerek megismerése
A nemzetközi tanulmányokban fellelhető gyakorlat szerint a kórházak többségében az orvos
által felírt, vényköteles készítmények behozatalát és – azok megfelelősége esetén – kórházban
történő ellenőrzött alkalmazását engedélyezik. Emellett a betegnek kötelessége információt
szolgáltatni az egyéb, vény nélküli gyógyszerek és étrend-kiegészítők, vitaminok, stb.
szedéséről is, mert a vényköteles gyógyszerekkel történő együttes alkalmazásuk során
esetleges interakciók alakulhatnak ki. Az ápolók és szülésznők tanácsa (The Nursing and
Midwifery Council) szabványában [24] ír arról, hogy csak az orvos által felírt szereket lehet
behozni a kórházba. Kifejezetten tiltják az internetről rendelt szerek használatát, mert ezek
minősége és biztonságossága nem igazolt, ezeket hivatalos előirat nélkül alkalmazza
otthonában a beteg. Az interneten rendelt készítmények nem rendelkeznek gyártási számmal,
esetleges mellékhatás esetén a beteg nem tud élni jogorvoslattal.
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1.3.3. A behozott gyógyszerek alkalmazásának tárgyi feltételei
1.3.3.1. Tárgyi feltételek a szakirodalmi háttér alapján
1. Tárolószekrény
A nemzetközi szakirodalomban található információk szerint azon kórházak, akik megengedik
a betegeknek, hogy behozzák és használják saját gyógyszereiket, belső szabályzatban rögzítik
a behozott gyógyszerek tárolásának módját. Eszerint a kórházak többségében a beteg által
behozott gyógyszerek tárolása elsősorban a betegágy melletti zárható szekrényben, ennek
hiányában az osztályon lévő gyógyszeres szekrényben elkülönítve, néhány kórházban pedig a
gyógyszeres kocsin történik. Ha a tárolás körülményei úgy kívánják, akkor hűtőszekrényben
helyezik el a beteg saját gyógyszerét [25]. A newcastle-i kórház 2016-ban megalkotott
szabályzata szerint [26] a behozott gyógyszerek tárolása elsősorban a betegágy melletti
zárható szekrényben történik, amely így lehetővé teszi, hogy a megbízható betegek saját
maguk adagolják a behozott gyógyszerüket. A szabályozás szerint a betegágy melletti
gyógyszerszekrényben nem tárolhatók az ellenőrzött szerek és a sürgős beavatkozás esetén
szükséges gyógyszerek, például az anginás roham kezelésére alkalmas nitroglicerin spray.
A szabályzatok kitérnek arra is, hogy – az adott betegen kívül – ki rendelkezhet még a betegágy
melletti szekrények kulcsaival és részletesen leírják, hogy ki a felelős és mi a teendő a kulcsok
elveszése esetén. Például a Royal Cornwall Hospital 2016-ban kidolgozott irányelve [27]
alapján a nővér is rendelkezik kulccsal, amely nyitja a beteg szekrényét, emellett az osztályon
is el kell helyezni egy pótkulcsot.
2. Címke, tasak
A kórházak döntő többségében egységes a gyakorlat abban a tekintetben, hogy a behozott
gyógyszereket, a beteg nevét, és egyéb azonosítóját tartalmazó kézzel írt vagy számítógéppel
nyomtatott címkével ellátott tárolótasakba helyezik. A továbbiakban a gyógyszereket ebben a
tárolótasakban kell tárolni és szállítani [28].
Néhány kanadai kórházban a nővér a gyógyszer eredeti csomagolásából osztja a behozott
gyógyszert, vagy, ha a beteg magának adagolja a behozott gyógyszerét, azt az eredeti
csomagolásában hagyják [29].
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3. „Behozott gyógyszer” jelölő
A külföldi kórházak gyakorlata alapján nagyon fontos annak egyértelmű jelölése a
betegdokumentációban, hogy a beteg saját gyógyszerrel rendelkezik [30, 31]. Így
elkerülhetővé válik a gyógyszerek dupla kiosztása vagy az adagolás elmaradása.
A dél-ausztráliai kormány által kidolgozott guideline [28] hangsúlyozza a behozott gyógyszerek
lázlapon történő jelölésének fontosságát is, mely szerint egy laminált kártyát kell a
gyógyszerelési lap elejére tűzni, ezzel biztosítva azt, hogy a beteg behozott gyógyszerének
bevétele ne maradjon el, illetve a beteg áthelyezésekor vagy távozásakor azok ne
felejtődjenek az adott osztályon.
4. Hardver és szoftver
Azokban a kórházakban, ahol betegre szabott gyógyszerosztást végeznek, van lehetőség a
behozott gyógyszerek elektronikus dokumentálására. Az 1. ábrán látható, hogy az automata
gyógyszerosztó szoftver alkalmas a behozott gyógyszerek rögzítésére is (1. ábra).

1. ábra: Automata gyógyszerosztó szoftver képernyőképe
Forrás: [32]
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1.3.3.2. Jelenlegi hazai gyakorlat
1. Tárolószekrény
A jelenleg hatályos „EMMI közlemény Fekvő- és járóbeteg ellátás standardjairól” a 4.4
pontban, a „Biztonságos gyógyszerelés a fekvőbetegek ellátásában” szakaszban fogalmaz meg
kívánalmat a fekvőbeteg-ellátó intézményekbe beteg által behozott gyógyszerekre
vonatkozóan:
„M.4.: A beteg által behozott gyógyszerek azonosítása és kezelése szabályozottan történik,
tárolásuk során illetéktelen hozzáféréstől védettek.” [33].
A beteg által behozott gyógyszerek tárolására az intézményekben alapvetően kétféle
gyakorlat alakult ki:



A betegnél marad a gyógyszer és az otthonában megszokott módon szedi.
A gyógyszereket a betegtől átveszik, és az osztályos készlettől elkülönítve, a
beteg egyedi azonosítójával (név vagy név + egyéb azonosítók) ellátva tárolják,
illetéktelen hozzáféréstől védetten, az előírt hőmérsékleten (amennyiben
szükséges, hűtőszekrényben). Ebben az esetben a behozott gyógyszereket a
beteg számára az ápolószemélyzet adagolja ki.

Elgondolkodtató azonban, hogy 2017-ben Csontos Diána, főgyógyszerészek körében végzett
kérdőíves felmérésének eredményei szerint, a tárolás és visszaosztás terhét jelölték meg a 2.
legjelentősebb problémának (32/46 válaszadó). Emellett, több főgyógyszerész is említette,
hogy egy gyógyszerész akkor tudna aktívan szerepet vállalni a behozott gyógyszerek
biztonságos alkalmazásában, ha a „… tárgyi feltételek biztosítottak lennének a behozott
gyógyszerek elkülönített tárolására és visszaosztására.” [34]
2. Címke
A jelenlegi gyakorlat szerint a gyógyszereket amennyiben a betegtől átveszik – a beteg egyedi
azonosítóival ellátva tárolják. Az azonosító egyes esetekben kézzel ráírt név, vagy név + egyéb
azonosító (pl. szoba- és ágyszám, születési dátum), de néhány helyen címkét ragasztanak a
dobozra vagy zacskóra. [34,35]
3. Tasak
Ahogy az előző pontban is említettük, néhány helyen a betegtől átvett gyógyszereket tasakban
tárolják, valamilyen betegazonosítóval ellátva, ám vannak olyan helyek, ahol a gyógyszer
csomagolására közvetlenül írnak/helyeznek el betegazonosításra alkalmas információt.
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4. „Behozott gyógyszer” jelölő
A behozott gyógyszer jelölése a háttérelemzés alapján két szempont miatt is fontos:
-

ne következzen be gyógyszerelési hiba amiatt, hogy nincs egyértelműen jelezve a
behozott gyógyszer a dokumentációban [17],

-

a beteg áthelyezésekor illetve távozásakor a behozott gyógyszer átadása/visszaadása
ne maradjon el [34,35].

Az első kiküszöbölésére a dokumentációval foglalkozó szakaszban térünk vissza (4.1.9.), a
második említése viszont a tárgyi feltételek között is indokolt.
A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a lázlapon vagy a gyógyszerelő lapon jelzik, hogy a beteg
saját gyógyszert szed, illetve gyógyszerátadó lapot, betegnyilatkozatot töltenek ki [34,35].
5. Hardver és szoftver
A 2017-ben, főgyógyszerészek körében végzett felmérésben több főgyógyszerész is említette,
hogy a biztonságos gyógyszeralkalmazást elősegítené, ha a kórházi szoftverek alkalmasak
lennének a behozott gyógyszerek dokumentálására is.
Betegbiztonsági kockázatot jelent ugyanis, hogy – egy kivétellel – még azokban a fekvőbetegellátó intézményekben sem rögzítik a gyógyszergazdálkodási szoftverben a behozott
gyógyszereket, ahol az intézeti gyógyszertárból betegre szabott gyógyszerosztást végeznek.
Így viszont a teljes terápia áttekintése a gyógyszertárban kivitelezhetetlen [34].
Jelenleg egy intézményről tudunk, ahol a gyógyszeres anamnézis lapot szoftveresen is rögzítik.
A Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központban 2017. március óta
végeznek klinikai gyógyszerészek, gyógyszerész rezidensek, gyógyszertári asszisztensek
gyógyszeres terápia egyeztetést oly módon, hogy a papír alapú rögzítést követően online
űrlapon is rögzítik a felvett adatokat. Így olyan adatbázist tudnak felépíteni, melynek
értékelésével a polifarmácia, fokozott figyelmet igénylő gyógyszerek, non-compliance,
valamint a gyógyszerallergiák, mellékhatások előfordulásának gyakoriságáról, csakúgy, mint a
leggyakoribb gyógyszerelési hiba-típusokról készíthetnek elemzéseket. „A regisztrált
diszkrepanciák száma és az alkalmazott gyógyszerészi intervenciók rögzítése a jógyakorlat
mérőszámaként is funkcionál.” [36].
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1.3.4. A behozott gyógyszerek alkalmazásának személyi feltételei
1.3.4.1. Személyi feltételek a szakirodalmi háttér alapján
Kulcskérdés a folyamat tervezése és működtetése során a kompetenciák meghatározása, azaz
a szerepek és felelősségek egyértelmű tisztázása.
A nemzetközi gyakorlatban az tapasztalható, hogy a kórházak többségében a gyógyszerész
feladata a beteg által behozott gyógyszerek kikérdezése, kezelése, a legeredményesebb és
leghatékonyabb stratégiának a gyógyszerész által vezetett gyógyszeres terápia egyeztetése
mutatkozik. Három randomizált, kontrollált vizsgálat szerint a gyakorlat hatására
szignifikánsan csökkent az elbocsátást követő 30 napon belül a kórházi újrafelvételek és
sürgősségi ellátások igénybevétele [37].
Néhány kórházban – elsősorban a klinikai gyógyszerész hiánya miatt – nővérek és
gyógyszertári asszisztensek végzik ezt a feladatot. Egyes szakirodalmi adatok szerint [38, 39] a
gyógyszerész és a gyógyszertári asszisztens – akit előzetes képzésben részesítettek a
gyógyszer-egyeztetés folyamatáról – ugyanolyan pontos és teljes listát állított össze
ugyanazon beteg által szedett gyógyszerekről.
Coffey és munkatársai 2009-ben megjelent közleményükben különböző egészségügyi
személyzet által végzett gyógyszer-egyeztetési stratégiák erősségeit és gyengeségeit
vizsgálták [40].
Ha gyógyszerész végzi a gyógyszer-egyeztetést minden beteg esetében, akkor az számos
előnnyel jár, például a felvett gyógyszerlista a lehető legpontosabb lesz, pontos gyógyszerelési
lista nyerhető már felvételkor, kicsi az oktatási igény, a gyógyszerészek képzettsége megfelelő,
a gyakorlat eredményessége evidenciákkal alátámasztott. Viszont hátrányként említhető,
hogy a bevonható gyógyszerészek száma kevés, az esti órákban és hétvégeken a folyamat nem
végezhető, nem áll rendelkezésre ügyeletes gyógyszerész, a gyógyszer-egyeztetés végzése
más feladatoktól vonja el a gyógyszerészeket.
A második stratégia szerint gyógyszerész csak a magas kockázatú betegcsoportba tartozó
betegek esetén végezné a gyógyszer-egyeztetést. A folyamat előnye, hogy az erőforrások a
legmagasabb kockázatú csoportokra koncentrálódnak, hátránya hogy a nagy kockázatú
betegcsoport előre meghatározása szükséges.
Amennyiben más foglalkozási csoport (például ápolók) végzik a tevékenységet, akkor az
előnyös lehetne abból a szempontból, hogy a betegellátáshoz legközelebb állók vonhatók be,
akik a nap 24 órájában, a hét valamennyi napján rendelkezésre állnak. Viszont az ápolók
oktatási szükséglete jelentős, forrásigényes; a gyakorlat betartása kérdéses; és evidenciák
sincsenek a nővérek által felvett gyógyszerelési listák teljességére [2].
Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti Intézet betegágy melletti gyógyszerészi
tanácsadásról szóló módszertani levele [20] a klinikai gyógyszerészek feladatkörébe rendeli a
gyógyszeres terápia egyeztetését, így felhatalmazza a klinikai gyógyszerészt a
gyógyszeranamnézis felvételére, a beteg elbocsátáskor történő megfelelő tanácsokkal való
ellátására, valamint a terápia tervezésében való közreműködésre.
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1.3.4.2. Jelenlegi hazai gyakorlat
A beteg által behozott gyógyszerek kapcsán a gyógyszerelési folyamatban résztvevő
egészségügyi szakemberek négy csoportjának szerepét kell meghatároznunk: orvosok, ápolók,
gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek.
Orvosok
A beteg érkezésekor az első találkozás az orvossal történik. A beteg elsőként neki nyilatkozik
arról, hogy milyen gyógyszereket szed rendszeresen, és nyilatkozhat arról, hogy milyen
gyógyszereket hozott be. A behozott gyógyszerekkel kapcsolatos bejelentés a beteg részéről
azonban több esetben elmarad.
A gyógyszert hazánkban minden esetben, így a kórházakban is kizárólag orvos rendelheti el.
Az elrendelt gyógyszereket a lázlapra vezeti fel (név, hatáserősség, mennyiség, alkalmazási
gyakoriság, gyógyszerforma).
A behozott gyógyszerek jelzésére alkalmazott jelenlegi gyakorlat heterogén:
- általában az orvos a lázlapra vezeti fel (ha felvezeti) a behozott gyógyszereket, valamilyen
jelzéssel ellátva (pl. SB, SÁ, saját), vagy
- feltünteti valamilyen egyéb, erre a célra tervezett nyomtatványon (pl. „A beteg saját
készítményei”, vagy
- nem dokumentálja.
Csontos Diána 2014. évi kérdőíves felmérésének tapasztalatai szerint az orvosok többsége
nem dokumentálja a beteg behozott gyógyszereit [35].
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,
hogy 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. A kezelőorvos a beteg által behozott gyógyszeres dobozok
alapján informálódik a beteg által szedett gyógyszerekről.
Ápolók
Hazánkban a gyógyszerosztás a legtöbb kórházban ápolói kompetencia, ami egy igen magas
kockázatú folyamat betegbiztonság szempontjából. Nagy figyelmet igénylő, monoton
tevékenység. Kockázatot jelentenek a gyakori megszakítások, amelyek növelik a hibák
gyakoriságát és azok súlyosságát. A rendelkezésre álló ápolói létszámmal már nem
megoldható a betegcentrikus ápolási folyamat, hiszen a legtöbb munkahelyen a 3×8 órás
munkarend helyett a 2×12 órás beosztást kell eszközölni, ami azt jelenti, hogy a beteg
bennfekvése idején nappal és éjszaka más-más szakemberrel találkozik napokon keresztül, így
nem biztosítható egyfajta állandóság.
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A behozott gyógyszerek kezelésével a legtöbb helyen az ápolókat bízzák meg (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.
Csontos Diána 2014-es kérdőíves felmérésében, amelyet 14 kórházi osztály főnővérei körében
végzett, a válaszadók 93%-a mondta, hogy nővérként minden esetben tud arról, ha egy beteg
saját, behozott gyógyszereit szedi a kórházi kezelésének időtartama alatt. A felmérés
eredménye szerint 1 kórházi osztályon csak akkor tudják a nővérek, ha az orvos feltünteti azt
a lázlapon. Azonban csak minden 2. osztályon tud a behozott gyógyszerről az orvos, vagyis az
információ több helyen elakad a nővérnél. A felmérés rámutatott arra, hogy a kérdőívet kitöltő
14 osztályból 6 osztályon nem ellenőrzi senki a betegek által behozott, a krónikus betegségeire
szedett, és a fődiagnózisával összefüggésbe nem hozható egyéb gyógyszereit (8 osztályon
ellenőrzik) [35].
Sajnálatos módon hazánkban az ápolók száma évről-évre csökken, ezzel szemben a szakmák
specializálódása, a fejlett diagnosztikai eszközök és a modernizáció egyre több és magasan
képzett személyzetet igényel.
A létszámhiány igen szoros összefüggést mutat a betegbiztonság kérdésével.
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.
Klinikai gyógyszerészek
Kórházaink többségében csupán kórházi gyógyszerészi feladatok ellátására korlátozódik a
(szak)gyógyszerészek feladata. Fő tevékenységük, hogy biztosítsák intézeti szinten a betegek
minden olyan gyógyszerhez való hozzájutását, amely része a gyógykezelésüknek.
A klinikai gyógyszerészet 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. Döntően fekvőbeteg intézményekben működik. Művelői a
klinikai gyógyszerészek [20].
A kórházi/klinikai gyógyszerészek feladatait összesítve a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra: A kórházi/klinikai gyógyszerész szakfeladatai
Forrás: [41]

A 2017. december 31. napjáig hatályban lévő, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet [42], valamint a
2018. január 1. napjától hatályos, az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet [43] alapján kötelező volt, és
jelenleg is kötelező évente adatszolgáltatást nyújtani az egészségügyi intézményekben végzett
tevékenységekről. A kötelező éves lejelentések adatai alapján 2016 végén a 100
magyarországi intézeti gyógyszertár közül mindössze 4 rendelkezett betegágy melletti
gyógyszerészi tanácsadás szaktevékenységi engedéllyel, illetve 5 helyen végeznek
szaktevékenységi engedéllyel betegre szabott gyógyszerosztást.
Gyógyszertári szakasszisztensek
Jelenleg gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek bár kis számban, de vesznek részt
betegre szabott gyógyszerosztás részfeladataiban (gyógyszeres terápia átírása lázlapról,
gyógyszerosztás) illetve a Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ által beadott
jógyakorlat említi, hogy a gyógyszeres anamnézis felvételére, a gyógyszeres terápia
egyeztetésére is betaníthatók – az ápolóknál alaposabb gyógyszerismerettel rendelkező –
gyógyszertári szakasszisztensek [36].
Összhangban az Ápolás Szakmai Kollégium felmérésének adataival a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara (MESZK) adatbázisa szerinti 2015-2017 között szervezett szakmai vizsgák
száma szintén aggodalomra ad okot az ápolói létszám tekintetében. Míg az ápolói utánpótlás
pesszimizmusra ad okot, addig a gyógyszertári asszisztensek száma elegendőnek mutatkozik.
A pontos adatokat az 1. táblázat mutatja be.
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2015

Ápoló szakmai
vizsgák száma
2154

Gyógyszertári asszisztens
szakmai vizsgák száma
355

2016

600

380

2017

60

327

1. táblázat: 2015-2017 között szervezett ápoló és gyógyszertári asszisztens szakmai vizsgák száma
Forrás: Saját szerkesztésű táblázat a MESZK adatai alapján

A gyógyszertári asszisztens az ágazati szakképesítések között az 5572003 OKJ számmal
rendelkezik. A szakképesítéshez érettségi szintű iskolai előképzettség szükséges. A szakképzési
évfolyamok száma 2 év.
A klinikai ismeretek megnevezésű 11222-16 azonosító számú szakmai követelménymodul az
alábbi feladatprofilokat is tartalmazza:
–
–
–

„Gyógyszereléshez előkészít, segédkezik a gyógyszer szervezetbe történő
juttatásában.”
„Előkészít injekciózáshoz, orvosi indikáció alapján közreműködik a
gyógyszerelésben, i. c., s. c., i. m. injekciót ad.”
„Előkészít infúziós terápiához, segédkezik infúziós terápia kivitelezésében,
megfigyeli a beteget az infúziós terápia alatt.”

A fentebb említett, az Ápolás Szakmai Kollégium által készített 2016-os felmérés adatai szerint
az ápolók visszapótlása lehetetlennek tűnik, így jelentős segítség, illetve megoldás az lenne,
ha az ápolók feladataikból – így a behozott gyógyszerek kapcsán felmerülő teendőikből is – át
tudnának adni kompetens, szakképzett személyzetnek.
A jelenlegi asszisztensi szakképzési rendszerben nem képeznek kifejezetten fekvőbetegellátásban végzendő alap- és szaktevékenységek végzésében kompetens szakasszisztenseket,
így véleményünk szerint a komplex, önálló feladatellátásra a 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet
alapján a gyógyszerkiadó szakasszisztens lehetne alkalmas, akiknek kompetenciái között a
beteggel való közvetlen kapcsolat (betegtájékoztatás, betegtanácsadás) is megjelenik:
„A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles
és a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb,
gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást,
tanácsadást végez.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező dolgozó/egyén képes:
- expediálásban részt venni,
- önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket.”
[44].
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2. Célkitűzés
A beteg által behozott gyógyszerek kezelésére vonatkozó módszertani ajánlás kidolgozásának
célja, hogy a nemzetközi szakirodalmi áttekintés tapasztalatait és ajánlásait figyelembe véve,
illetve a helyzetértékelések során feltárt, heterogén, jogszabályi szempontból
ellentmondásos, magas betegbiztonsági kockázatot hordozó hazai gyakorlat rendezésére
fogalmazzon meg módszertani ajánlásokat, különböző helyzetekhez igazítva, és rámutasson,
hogy ezek megvalósításához szükség van-e jogszabályi változtatásokra.

3. Alkalmazott módszerek
A kialakult hazai gyakorlatot bemutató, a nemzetközi szakirodalmat elemző és összegző,
valamint a jogszabályi hátteret áttekintő helyzetértékelések készültek a beteg által behozott
gyógyszerek kezelésére vonatkozóan. Ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával, a három
elemzés megállapításainak szintézisével fogalmazunk meg javaslatokat. Figyelembe vesszük
és elemezzük a környezeti feltételeket, kockázatokat, nem várt negatív kimeneteket, és ezeket
igyekszünk kezelni az ajánlásokban.
A hazai helyzetértékelést, a szakirodalmi háttér feldolgozását, jogszabályi helyzet áttekintését
követően megállapított legfontosabb eredmények, ajánlások szintézise szakmai konszenzus
alapján történt meg, és az alábbi módszereket alkalmaztuk a módszertan elkészítése során:
-

A behozott gyógyszerek kezelésével kapcsolatos hazai gyakorlat bemutatása Csontos
Diána 2014-ben publikált, intézeti gyógyszerészek és ápolók körében végzett kérdőíves
felmérésének [35], valamint a 2017-ben intézeti főgyógyszerészek körében
megismételt újabb (még nem publikált) vizsgálatának eredményei alapján [34].
Felhasználtuk továbbá a jelen projekt másik, egyedi gyógyszereléssel foglalkozó
munkacsoportjának tapasztalatait, szakmai anyagait a hazai helyzetkép felvázolására.

-

A Módszertan készítése során felhasználtuk Csontos Diána 2014-ben publikált
beteginterjúinak eredményeit [35].

-

A nemzetközi helyzet feltárása irodalomkutatás segítségével, a rendelkezésre álló
szakkönyvek, releváns szakcikkek valamint a témában jártas szakemberek
előadásainak elemzése és szintézise alapján.

-

A jogszabályi szabályozási környezet bemutatása az ellátórendszer alapellátási és
szakellátási szintjén, a gyógyszerrendelés, gyógyszerellátás, nyilvántartás, intézeti
gyógyszertárra vonatkozó rendelkezések jogszabályi hierarchiában történő
áttekintése, ismertetése alapján.

-

A behozott gyógyszerekkel kapcsolatos folyamatok előnyeinek és hátrányainak
bemutatása SWOT analízissel.

-

A gyógyszer-egyeztetés javasolt menetének bemutatása folyamatábrák segítségével.

-

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) adatbázisából adatelemzés
történt az ápolói és a gyógyszertári asszisztensi szakmai vizsgák számára vonatkozóan.
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4. Eredmények
A nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján elmondható, hogy több európai és Európán
kívüli országban is sikeresen került kialakításra a beteg által behozott gyógyszerek kezelésére
vonatkozó gyakorlat, ajánlás. Véleményünk szerint a jogi és finanszírozási környezet,
egészségügyi szervezeti különbségek, eltérő szakember-ellátottság és tárgyi feltételek miatt
ezek közül jelenleg egyik sem adaptálható változtatás nélkül hazánkban.
Az ajánlások ismertetése előtt ki kell emelnünk, hogy a gyógyszer behozatal jogszabályi
tiltásának feloldását a háttérelemzések alapján egyértelműen szükségesnek ítéljük meg, a
behozott gyógyszereket azonban csak az általunk ismertetendő feltételek (szakmai kontroll,
kompetenciák, felelősségi körök) megvalósulása esetén javasoljuk alkalmazni.
A munkacsoport által megfogalmazott és javasolt, hazai viszonylatban alkalmazhatónak
gondolt módszertani ajánlások az alábbi részterületekre terjednek ki:
-

behozott gyógyszer alkalmazásának tárgyi feltételei,

-

behozott gyógyszer alkalmazásának folyamatába bevonható egészségügyi személyzet
és kompetenciáik,

-

beteg jogai és kötelezettségei, betegtájékoztatás,

-

beteg saját kezelésében tartható/nem tarható gyógyszerek, egyéb készítmények,

-

behozandó/behozható gyógyszerek köre,

-

gyógyszeres anamnézis, a gyógyszeres terápia egyeztetése a behozott gyógyszerek
kiemelésével,

-

gyógyszerátvétel dokumentálása, gyógyszerminőség ellenőrzése,

-

behozott gyógyszer jelzése és rögzítése a betegdokumentációban,

-

behozott gyógyszer kiosztása,

-

behozott gyógyszer pótlása, ha elfogy/elveszik,

-

behozott gyógyszer átadása/visszaadása elbocsátáskor.

A behozott gyógyszerekkel összefüggő kulcsfontosságú feladatokat a betegfelvételtől a beteg
távozásáig, folyamatszemléletűen a 3. ábra foglalja össze.
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3. ábra: A behozott gyógyszerekkel kapcsolatos kulcsfontosságú feladatok a betegfelvételtől a beteg
távozásáig [Saját összeállítás]
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4.1. A behozott gyógyszerekkel összefüggő betegbiztonsági problémák megoldási
lehetőségei
4.1.1. A behozott gyógyszerek alkalmazásának tárgyi feltételei
1. Tárolószekrény
A behozott gyógyszerek tárolására az alábbi tárolási módokat javasoljuk:
1. Hűtve tárolást nem igénylő behozott gyógyszerek tárolása:
A, Betegágy melletti (vagy a falra szerelt) zárható szekrény, mely akár 1 havi
gyógyszeradag tárolására is alkalmas. Amennyiben a szekrények nyitása kulccsal
történik, az osztályos nővér lehetőleg olyan kulccsal rendelkezzen, mely az összes zárat
nyitja az osztályon, vagy álljon rendelkezésre minden szekrényhez pótkulcs,
vagy
B, az osztályon elhelyezett, behozott gyógyszerek tárolására kijelölt, zárható
gyógyszerszekrény, melyben az osztályos gyógyszerkészlettől elkülönítve tárolják a
behozott gyógyszereket, a beteg azonosításra alkalmas adatokkal felcímkézett
tasakban,
vagy
C, a behozott gyógyszerek tárolására kijelölt, zárható gyógyszerelőkocsi, melyen a
beteg azonosításra alkalmas adatokkal felcímkézett zacskókban tárolják a behozott
gyógyszereket.
2. Hűtve tárolandó készítmények tárolása:
Behozott gyógyszerek tárolására kijelölt, zárható hűtőszekrény.
3. Fokozottan ellenőrzött szerek tárolása:
Fokozottan ellenőrzött szerek tárolására alkalmas szekrény (ez lehet az osztály
készletének tárolására kijelölt szekrény), melyben a beteg azonosításra alkalmas
adatokkal felcímkézett zacskókban kerül elhelyezésre a behozott gyógyszer.
Kérdés számunkra, hogy ha a beteg behozott gyógyszerét a betegfelvételt követően
visszaadják, vagy a bennfekvés során leállítják a szedését, hogyan akadályozható meg,
hogy a beteg maga beszedje, vagy a gyógyszerosztást végző véletlenül beadja neki. Ez
természetesen nemcsak tárolási kérdés, hanem dokumentálási is, de elképzelhetőnek
tartanánk a visszaadandó gyógyszerek tárolására olyan megoldást, mely a gyógyszerek
tárolására szolgáló szekrénytől jól elkülönítetten, de zárhatóan történik, pl. osztályos
értékmegőrző szekrény használatát.
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2. Címke
A behozott gyógyszerek megfelelő címkézésének feltételeit meg kell teremteni, erre
legalkalmasabb a szoftverből nyomtatott etikett, mely a beteg nevén kívül egyéb azonosítót is
kell, hogy tartalmazzon pl. születési idő, TAJ szám stb. Ajánlott az intézmény SZMSZ-ben
meghatározott betegazonosítást alkalmazni.
3. Tasak vagy doboz
A beteg azonosításra alkalmas adatokkal felcímkézett:
A, Egyszer használatos, átlátszó, visszazárható tasak, melynek mérete alkalmas egy beteg
valamennyi gyógyszerének tárolására.
vagy
B, Egy beteg valamennyi gyógyszerének tárolására alkalmas műanyag vagy fém doboz, mely
többször felhasználható fertőtlenítést követően. Az alkalmazandó fertőtlenítési eljárásra
munkautasítást kell készíteni.
A tasak vagy doboz használata akkor is szükséges, ha a készítményt hűtőszekrényben tároljuk!
4. „Behozott gyógyszer” jelölő
Annak érdekében, hogy a beteg áthelyezésekor, illetve távozásakor a behozott gyógyszer
átadása/visszaadása ne maradjon el, az alábbi megoldások javasoltak:
A, Feltűnő jelölő elhelyezése a lázlapon/lázlapra tűzve/lázlaphoz csatolva. Ez lehet pl.
egy laminált kártya, amit elhelyeznek a lázlapon, vagy egy színes jelölőmatrica, ezek
hiányában a lázlap felső részére ráírt, nagyméretű, feltűnő színű „SGY” (saját
gyógyszer) vagy „GY” (ugyanezt jelöli, de ha kézzel leírják, rövidebb) rövidítés (4. ábra).
Kizárólag „S” betű használatát nem javasoljuk, mert az a „sürgős”, „statim”
kifejezéseket rövidíti a magyar szaknyelvben.
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4. ábra: A beteg behozott gyógyszerének lázlapon történő, kézírásos jelölésének lehetséges
módja: „SGY”

B, A fentieken túl, vagy azok helyettesítésére megteremthető annak a lehetősége,
hogy a medikai/gyógyszergazdálkodási szoftverben is rögzített behozott gyógyszerek
esetén a beteg áthelyezésekor vagy távozásakor a szoftver figyelmeztető (hang)jelzést
adjon annak érdekében, hogy ne maradjon el a gyógyszerek visszaadása a betegnek.
5. Hardver és szoftver
Hardver
1. Intra- és internet kapcsolattal rendelkező számítógép.
Amennyiben a gyógyszeres anamnézis felvételét szoftverben is rögzítik, és a szoftver fut
mobileszközökön is, ajánlott mobileszközök használata (netbook, tablet, okostelefon).
2. Nyomtató
A beteg adatait tartalmazó etikettek, illetve egyéb, a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos
dokumentáció nyomtatására.
3. Vonalkód-olvasó
A gyógyszerek adatainak rögzítése a medikai és/vagy gyógyszerelő szoftverben, és a behozott
gyógyszerekkel kapcsolatos nyilatkozatokon, a gyógyszeres dobozon elhelyezett vonalkód
leolvasásával történhet.
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Tapasztalataink szerint a fentiek rendelkezésre állása és korszerűsége jelenleg nem egyformán
biztosított minden kórházban. Azokon a helyeken, ahol a betegazonosítási rendszer már
működik, vagy a pályázatokon nyert forrásokból biztosítják annak lehetőségét, a hardver
háttér lehetővé teszi, hogy más folyamatok – pl. a behozott gyógyszerek dokumentálása is –
korszerűsödjenek, és több munkafolyamat, valamint írásbeli dokumentáció elektronikus
rögzítése történhet meg.
A vonalkód rögzítése kapcsán meg kell említeni, hogy a 2019. február 9-én hatályba lép „A
BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes
szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről” [45]. A 2016/161. számú,
felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy megakadályozza a hamisított gyógyszerek
eljutását a betegekhez. Ennek egyik eszköze egy, a vényköteles gyógyszerek csomagolásán
elhelyezett egyedi gyógyszer-azonosító bevezetése (kétdimenziós kód). A kétdimenziós kód
tartalmazza a gyógyszer törzskönyvezett nevét, a gyártási számát, a lejárati idejét, és egy
egyedi dobozazonosító kódot is. Ezek a kódok a behozott gyógyszerek dokumentálásában is
hozzáadott értéket képviselhetnek. A behozott gyógyszerek dobozáról jelenleg is leolvasható
a gyógyszer dobozán előre nyomtatott EAN (European Article Numbering) kód, amely az adott
kiszerelésű gyógyszert azonosítja, így a szoftveres rögzítést megkönnyítené és meggyorsítaná
a behozott gyógyszerek kapcsán is. A fent említett rendelet hatályba lépését követően a
kétdimenziós kódok dobozról történő leolvasásával a lejárat és a gyártási szám is gyorsan
rögzíthetővé válhat.
Szoftver
1. Medikai szoftver, mely az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér-hez (EESZT)
kapcsolódik.
2. Gyógyszergazdálkodási szoftver, ha a betegre szabott gyógyszerosztás rögzítése ebben
történik.
3. Gyógyszerinformációs adatbázis (lehet a fent említett szoftverekbe integrált).
Ajánlott, hogy a medikai szoftverbe – és a gyógyszergazdálkodási szoftverbe, ha van betegre
szabott gyógyszerosztás – a behozott gyógyszerek rögzítése történjen meg, hogy a terápia
áttekintése során a gyógyszeres interakciók, duplikációk, egyéb hibák kiszűrése
megtörténhessen.
A szoftvernek tartalmaznia kell olyan gyógyszertörzset, melyből kiválasztással rögzíthető a
gyógyszer törzskönyvezett megnevezése. Jelenleg ennek a kritériumnak az intézeti
gyógyszertárak és az ÁEEK közötti gyógyszerbeszerzési jelentések kapcsán kialakított és
folyamatosan frissített gyógyszertörzs felel meg, mely a kórházon belüli, és a kórházak közötti
kommunikáció során is egyértelműen azonosítja a szoftverben rögzített gyógyszert.
Ajánlott, hogy a gyógyszertörzs tartalmazza a gyógyszeres dobozokon elhelyezett
vonalkódokat is.
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4.1.2. A behozott gyógyszerek alkalmazásának folyamatába bevonható egészségügyi
személyzet és kompetenciáik
A 3. ábrán már felvázolt – a behozott gyógyszerek kezelése és alkalmazása kapcsán jelentkező
– feladatok és további részfeladatok jegyzékét az 2. táblázat tartalmazza. A táblázat
segédtáblaként is használható a helyi eljárásrendek kidolgozásakor a személyi kompetenciák
meghatározása során.
Javasolt például az alábbi jelölések használata:




K: kompetens
N: nem kompetens
F: feltételesen kompetens (pl. oktatást, betanítást követően, felügyelettel)

Tevékenység

Orvos

Ápoló

Szakápoló Diplomás ápoló

Klinikai gyógyszerész

Gyógyszertári szakasszisztens

gyógyszeranamnézis felvétel,
dokumentálás (egyéb szerekre vonatkozó
anamnézis is)
nyilatkozat aláiratása a betegekkel a
behozott gyógyszereiről (hogy a behozott
gyógyszerekkel kapcsolatos
betegtájékoztatóban foglaltakat
megismerte)
EESZT-ben gyógyszeres terápiára vonatkozó
adatok ellenőrzése
felvett gyógyszeranamnézis egyeztetése
más forrásokkal (pl. terápiás lap, előző
bentfekvés, behozott gyógyszeres dobozok)
döntési javaslat arról, mit alkalmazhat a
beteg a behozott gyógyszerek és egyéb
szerek közül ( beszerezhetőség, egyéb
terméknél előny/kockázat alapján döntés,
szedheti-e)
előző pont alapján döntés arról, mit
alkalmazhat a beteg a behozott
gyógyszerek és egyéb szerek közül
behozott gyógyszer átvétele,
dokumentáltan
behozott gyógyszer minőségének
ellenőrzése
behozott gyógyszer elhelyezése a
tárolóhelyen
behozott gyógyszer rögzítése a
betegdokumentációban
behozott gyógyszer kiosztása
behozott gyógyszer visszaadása távozáskor,
áthelyezéskor, dokumentáltan

2. táblázat: Személyi kompetenciák meghatározása javasolt táblázat behozott gyógyszerekkel
kapcsolatos tevékenységek kapcsán [Saját összeállítás]
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Orvosok
A kezelőorvos mint a beteg terápiájának elrendelője jogosult a behozott gyógyszerek
átvételére, dokumentálására, a gyógyszeres anamnézis felvételére, gyógyszeres terápia
egyeztetésre. A behozott gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységeinek egy részét azonban –
helyi eljárásrend alapján – delegálhatná, elsősorban klinikai gyógyszerészekre, másodsorban
gyógyszertári szakasszisztensekre, ha pedig fenti szakemberek egyike sem áll rendelkezésre,
ápolókra (lásd még 4.1.2.4. pont).
Klinikai gyógyszerészek
„A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás a kórházi, klinikai gyógyszerész osztályos
tevékenysége, a betegközpontú gyógyszerészi szolgálat alapvető eleme, amellyel a betegek
egyéni gyógyszeres terápiájának optimalizálását segíti elő.”[20]. A szaktevékenységet OGYÉI
módszertani levél szabályozza, mely kiterjed a gyógyszeres anamnézis felvételére, a beteg
gyógyszerelésének biztosítására, nyomon követésére a kórházi felvételtől a hazabocsátásig. A
szaktevékenység ellátásához minimum 100 ágyanként 1 fő klinikai gyógyszerész szükséges,
azonban az optimális gyógyszerészi létszám lehet ennél magasabb is. [20].
A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás részeként tehát a klinikai gyógyszerész
tevékenysége magában foglalja a gyógyszeres anamnézis felvételét, a gyógyszeres terápia
egyeztetését, ennek részeként a behozott gyógyszerek átvétele, minőségi ellenőrzése is
feladata lehet.
Ajánlott, hogy a klinikai gyógyszerész, rendelkezzen kórházi-klinikai szakgyógyszerészi
végzettséggel, vagy résztvevője legyen ennek a szakgyógyszerészi képzésnek (rezidens). Ez
egybecseng a vonatkozó módszertani levél ajánlásával.
A fentiek alapján egyértelmű, hogy a klinikai gyógyszerészek feladatkörébe kellene tartoznia
a behozott gyógyszerek ellenőrzésének, az anamnézis felvételének, a gyógyszeres terápia
egyeztetésnek is, ehhez viszont több gyógyszerész kellene a kórházakba.
Gyógyszertári szakasszisztensek
A helyi eljárásrend alapján a behozott gyógyszerek átvételét, minőségi ellenőrzését, a
gyógyszeres anamnézis felvételét, gyógyszeres terápia egyeztetést gyógyszerkiadó
szakasszisztensek is végezhetnék betanítást követően, gyógyszerészi felügyelettel.
A gyógyszertári szakasszisztensek olyan szakemberek, akik kompetenciáik alapján mind az
ápolók, mind a gyógyszerészek partnerei lehetnek.
A tevékenység végzésére véleményünk szerint 100 ágyanként minimum 1 fő szakasszisztens
szükséges. Ha egyéb osztályos feladatot is ellát, pl. gyógyszerosztás az osztályon, akkor ennek
a létszámnak a duplája lehet szükséges, vagyis minimum 50 ágyanként 1 szakasszisztens. Ez a
létszámigény azonban változhat, az osztály profiljától, a betegforgalomtól függően, ezért ha
az intézmények ezt a módozatot választják, a gyakorlati tapasztalatok függvényében lehetne
felülvizsgálni és kialakítani a szükséges létszám minimumot.
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Figyelembe kell venni munkaszervezés és létszámigény szempontjából azt is, hogy a
gyógyszertári szakasszisztensek a folyamat végzése során találkozhatnak olyan problémával,
amelyben gyógyszerész segítségét kérik (pl. magas kockázatú gyógyszerek, behozott
gyógyszer minőségével kapcsolatos bizonytalanság), erre figyelemmel kell kialakítani az
intézeti gyógyszertár gyógyszerészi létszámát. Elképzelhetőnek tartjuk pl. azt, hogy az intézeti
gyógyszertárban rendelkezésre áll egy gyógyszerinformációs feladatokkal megbízott
gyógyszerész, akit a szakasszisztensek (vagy a következő pontban említett ápolók)
megkereshetnek kérdéseikkel.
Ápolók
Az ápolókat oktatásban kell részesíteni a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos
tevékenységekről. Ajánlott, hogy amennyiben klinikai gyógyszerész vagy gyógyszerkiadó
szakasszisztens nem áll rendelkezésre a behozott gyógyszerek átvételének végzésére, és a
gyógyszeres anamnézis felvételére (és azt nem a kezelőorvos végzi el, és dokumentálja, hanem
helyi eljárásrend alapján delegálja az ápolókra), az ápolók részesüljenek oktatásban fenti
tevékenységekről. A jelenlegi képzési tematika és az ápolói létszámhelyzet ismeretében nem
javasoljuk, hogy a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos feladatokat ápolókra delegálják. Ha
mégis erre kerül sor, a szakápoló, diplomás ápoló lenne inkább bevonható oktatást követően.
A megbízás elkészítése során a „66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendelet az egészségügyi
szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi,
szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről”1. §-ban foglaltakat kell figyelembe
venni [46].
4.1.3. Beteg jogai és kötelezettségei, betegtájékoztatás, nyilatkozat behozott gyógyszerekről
A jogszabályi háttérelemzésben megfogalmazottak a behozott gyógyszerek kapcsán
rávilágítanak mind a betegjogokra, mind a kötelezettségekre: „A behozott gyógyszerek
témakörben kiemelhető az Eütv. betegjogi szabályozásából a betegek azon joga, miszerint
jogosult olyan ismeretek megszerzésére, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége
védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő
tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben, tájékozódhat a
számára nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről.
Az Eütv. 13. §-a szerint többek között jogosult tájékoztatást kapni az egészségi állapotáról,
javasolt vizsgálatokról, ellátásokról, ide értve a gyógyszeres kezelést is, illetve azok elmaradása
esetén a lehetséges következményekről [11]. A beteg érdekében hatályos szabályozások akkor
érhetik el a céljukat, ha a beteg ezt az egészségügyi dolgozókkal együttműködve,
kötelezettségeit a saját érdekében teljesítve és mások jogait tiszteletben tartva teszi meg.
Eredményes kezelése/gyógykezelése akkor valósulhat meg, ha egészségi állapotáért maga is
felelősséget vállal.
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Az Eütv. 26. §-a szerint a beteg köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal
képességei és ismeretei szerint együttműködni. Az együttműködés keretében minden
információt meg kell adnia a kórisme megállapításához, minden korábbi betegségéről,
gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító
kockázati tényezőiről be kell számolnia, a gyógykezelésével kapcsolatban az egészségügyi
dolgozóktól kapott rendelkezéseket és a gyógyintézet házirendjét be kell tartania.” [11]
A behozott gyógyszerek kapcsán a betegjogok érvényesülését véleményünk szerint egy olyan
betegtájékoztató alkalmazásával tudja a fekvőbeteg-ellátó intézmény biztosítani, melyben
tájékoztatja a beteget az általa behozott gyógyszerekkel és egyéb termékekkel kapcsolatos
bejelentési kötelezettségéről, a beteg számára világosan érthető módon megfogalmazva az
alábbiakat:
o minden esetben nyilatkoznia kell betegfelvételkor arról, szeretné-e
behozni/alkalmazni a kórházi kezelést megelőzően, otthonában már szedett
gyógyszereit, illetve gyógyszernek nem minősülő egyéb készítményeit;
o amennyiben nem hoz be gyógyszert, egyéb készítményt, arról is írásban kell
nyilatkoznia;
o mely készítmény típusokról kell nyilatkoznia (ha klinikai vizsgálatban vesz részt,
és gyógyszert szed, arról is);
o nyilatkoznia kell arról, hogy a behozott gyógyszereket felvételét megelőzően
előírás szerint tárolta-e;
o mikor kell bejelentenie a készítmények alkalmazását (betegfelvételkor, és
minden olyan esetben, amikor újabb készítményt hoz/hozat be);
o a gyógyszereket írásban átveszi tőle az erre kijelölt szakszemélyzet, majd
minőségi ellenőrzést követően elzárja, és előírás szerint kiadagolja számára;
o a bármilyen ok (minőségi, dózis- vagy készítményváltás) miatt fel nem használt
gyógyszereket távozásakor visszakapja;
o a bejelentés elmaradásának, vagy hiányosságának következményeiről.
A tájékoztatásra a „Betegtájékoztató a beteg által behozott gyógyszerekről” c. nyomtatvány
szolgál. Ennek egy általunk összeállított mintáját mutatjuk be az 1. mellékletben.

31

4.1.4. Beteg saját kezelésében tartható/nem tartható gyógyszerek, egyéb készítmények
Ahogyan azt a nemzetközi szakirodalom összegzése során láttuk, a beteg által behozott
gyógyszerek és egyéb készítmények felhasználásának engedélyezése csak szabályozott és
ellenőrzött módon történhet. Betegbiztonsági szempontból nagy kockázatot jelent, ha a
beteg saját maga tárolja és szedi a behozott gyógyszereket.
Szakértői csoportunk véleménye szerint a legbiztonságosabb megoldás, ha a betegek NEM
tarthatják maguknál a behozott gyógyszereket, annak megfelelő tárolásáról az osztály
gondoskodik, kiosztását pedig az adott intézmény/osztály gyógyszerosztásával megbízott
szakdolgozó (ápoló vagy gyógyszertári szakasszisztens) végzi. Az alkalmazásra nem
engedélyezett behozott gyógyszereket és egyéb szereket javasolt hazaküldeni, vagy
megőrzésre a szakszemélyzetnek átadni.
Ezen a ponton megfontolandó, hogy az egyéb készítmények (lsd. 3. táblázat a 4.1.5. pontban)
beteg általi tárolása engedélyezhető-e? Erre a kérdésre a termékminőségi szempontok alapján
azt a választ tudjuk adni, hogy a gyógyszerminőséget biztosító, szigorú törzskönyvezési,
címkézési, hatósági nyilvántartási, gyártásellenőrzési, termék visszavonási szabályok az egyéb
készítményeknél nem, vagy csak sokkal szűkebb módon érvényesülnek. Amennyiben ezeket
a készítményeket a betegtől átvennénk, tárolnánk, netán kiadagolnánk a kórházi osztályokon,
azáltal felelősség terhelhetné az ellátó kórházat, amennyiben a termék szedése következtében
bármilyen nem kívánatos esemény alakul ki. Javasoljuk, hogy betegbiztonsági okokból a helyi
eljárásrend, valamint a kezelőorvos tiltsa meg, hogy a beteg bennfekvése során egyéb
készítményeket használjon. Amennyiben a beteg a kezelőorvos tiltása ellenére mégis
alkalmazni kívánja ezeket a készítményeket, és nem fogadja el a helyi eljárásrendet, akkor ki
kell tölteni a „Nyilatkozat a beteg által behozott - saját felelősségre tárolt és alkalmazott gyógyszerekről és egyéb készítményekről” című nyomtatványt (2. melléklet).
Úgy gondoljuk, ez az eljárás összhangban van az Eütv. [11] alapelvei közül az alábbiakkal:
„2. § (5) Az egészségügyi intézményrendszer szakmai ellátási szintekre tagolt felépítése és
működése emberközpontú, az eltérő jellegű és súlyosságú megbetegedésben szenvedők
egészségi állapota által meghatározott szükségletekhez igazodik, valamint tudományos
tényekre alapozott és költséghatékony eljárásokon alapul.
15. § (1) A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben
meghatározott esetekben és módon korlátozható.
(2) Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e
egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe
egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, figyelembe véve a 20. §-ban előírt korlátozásokat.
(3) A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt
vegyen. Az e törvényben foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás
elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől
mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését)
adja.
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20. § (1) A cselekvőképes beteget - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltakra tekintettel, illetőleg a
(6) bekezdésben foglalt eset kivételével - megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve,
ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.”
DE:
A beteg kötelezettségei
„26. § (1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani
az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
(2) A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában
közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint
együttműködni:
e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
129. § (1) A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás
módszerek [119. § (3) bekezdés b) pontja] közül - a hatályos jogszabályok keretei között szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban
közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi
feltételek mellett végezhető eljárást.”

4.1.5. Beteg által behozott gyógyszerek típusai
A hazai gyakorlatra vonatkozó háttérelemzésben bemutattuk, hogy a Magyar Egészségügyi
Ellátási Standardok (MEES) a behozott gyógyszerekre vonatkozóan fogalmaznak meg
standardot. Az F.BEGY.14.3.2. standard arra is kitér, hogy az egészségügyi szolgáltató
szervezet mely 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.” [47]
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A hazai gyakorlat bemutatása során a gyakorlatra vonatkozó háttérelemzésben saját, a
standardnál részletesebb összeállítást készítettünk arról, hogy milyen gyógyszereket
hoznak/hozatnak be a betegek a kórházba (3. táblázat)

3. táblázat Behozott gyógyszerek, egyéb készítmények főbb típusai [saját összeállítás]

Ezeket a készítmény típusokat behozhatóság szempontjából 4 kategóriába soroltuk (4.
táblázat).
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4. táblázat Behozott gyógyszerek és egyéb szerek kategóriái [saját összeállítás]
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I. kategória – Korlátozott hozzáférésű gyógyszerek
Ebbe a kategóriába sorolt, a beteg által rendszeresen szedett gyógyszerek felírási jogosultság,
finanszírozási korlátozás miatt
-

-

-

nem szerezhetők be, csak a gyógyszert indikáló kezelőorvos előírása alapján (mely az
ezen kategóriába tartozó szerek esetében az egyedi méltányosság kivételével nem a
megszokott elrendelés),
elrendelésük – az egyedi méltányosság kivételével – nem a szabványos orvosi vényen
történik,
jelenleg felírásuk-kiváltásuk nincs integrálva az EESZT-be (pl. tételes elszámolású
gyógyszerek), illetve amennyiben az EESZT-be integrálva vannak, kiváltásuk
láthatóságát a beteg a rendszerben jellemzően letiltja majd (HIV gyógyszerek),
beszerzésük csak egy adott intézeti vagy lakossági ellátást végző gyógyszertárból
lehetséges,
klinikai vizsgálati készítmény szedése esetében – amennyiben kettős vak, randomizált
vizsgálatban vesz részt a beteg – még az sem tudható minden készítményről, mit
tartalmaz pontosan a gyógyszeres doboz.

Ezen szereknek a behozatala véleményünk szerint megkerülhetetlen a jelenlegi rendszerben
a fekvőbeteg-ellátás során.
II. kategória – Mérsékelten korlátozott hozzáférésű gyógyszerek
Ezen kategóriába soroltuk azokat a gyógyszereket, melyeket a beteg rendszeresen szed,
valamelyik kezelőorvosa írta fel, és az intézeti gyógyszertáron keresztül beszerezhetők és
kiadhatók.
Lehetséges, hogy a kórház szakmai profiljába nem illeszkedő, ott jellemzően nem alkalmazott
gyógyszereket szed a beteg, melyek akár a fokozottan ellenőrzött szerek kategóriájába is
eshetnek (pl. kábítószerfüggők leszoktatásának gyógyszerei).
Továbbá lehetséges, hogy az intézeti gyógyszertár ugyan be tudja szerezni a gyógyszert, de
jóval drágábban, mint ahogy a beteg hozzájuthat, és sok a bizonytalan tényező, ahogyan erre
utaltunk a gyakorlatra vonatkozó háttérelemzésben is (van-e a nagykereskedőnél; mikor szállít
- több nap a beszerzés, különösen, ha pénteken érkezett a beteg a kórházba; mi lesz a
megmaradt gyógyszerrel).
Amennyiben a gyógyszerosztás nem betegre szabottan, az intézeti gyógyszertárból történik,
ezek a szerek felkerülnek az adott beteget ellátó osztályra, felbontás után a megmaradt
gyógyszer lejáratig ottmarad az osztályon. A betegnek távozáskor a megmaradt mennyiséget
finanszírozási és jogszabályi háttérrel támogatott módon nincs lehetőség átadni, így
leggyakrabban lejárat után selejtezni kell.
Véleményünk szerint ezeknél a szereknél a fekvőbeteg-ellátó döntésétől függ, hogy be
kívánja-e szerezni, vagy a beteg saját behozott gyógyszerét alkalmazza.
Bármely megoldást is választja az adott intézmény, vagy fekvőbeteg-ellátó egység, annak
előnyei és kockázatai vannak, melyeket az 5. fejezetben ismertetünk.
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III. kategória – Beteg saját döntése alapján alkalmazott készítmények
Ezen kategóriába soroltuk
o a beteg által rendszeresen szedett, orvosi javallatra alkalmazott gyógyszereket,
melyek helyettesítését a kórházi alaplistás készítménnyel nem fogadja el,
o a beteg által szedett OTC gyógyszereket,
o a beteg által szedett, gyógyszernek nem minősülő egyéb készítményeket.
Ezen szereknek alkalmazásáról tudnia kell az ellátó egészségügyi személyzetnek (elsősorban a
kezelőorvosoknak, illetve mindenkinek, aki a beteg gyógyszeres terápiájában részt vesz). A
gyógyszeres anamnézist felvevő és a kezelőorvos felelőssége, hogy a helyi eljárásrendnek,
és szakmai kompetenciájának megfelelően engedélyezze, vagy tanácsolja a betegnek ezek
használatát, vagy meggyőzze a beteget ezen készítmények mellőzéséről bennfekvése során.
A beteg felelőssége az, hogy beszámoljon az alkalmazásukról, és a kezelőorvos utasításának
megfelelően járjon el (szedheti/nem szedheti). Amennyiben szedi, a betegdokumentációban
szerepeltetni kell ezek használatát a nem várt gyógyszerterápiás események megelőzése
érdekében.
IV. kategória – Bizonytalan eredetű szerek
Ezek a szerek látszólag az előző három kategória bármelyikébe tartozhatnak, ám lényeges
különbség, hogy nem orvosi javallatra alkalmazza a beteg, és a gyógyszerminőség
megítélésében jártas szakember (elsősorban gyógyszerész) a terméket látva, minőségét
ellenőrizve, a beszerzés körülményeire rákérdezve felismeri a kockázatot.
Ezen készítmények szedését a betegbiztonsági kockázat miatt meg kell tiltani. Amennyiben
a termék gyógyszer, és hamisítás gyanúja merül fel, akkor a gyógyszerhamisításra vonatkozó
jogszabályok szerint kell eljárni.
4.1.6. Gyógyszeres anamnézis, gyógyszeres terápia egyeztetés
A betegfelvétel során a felvételt végző orvos (vagy a feladattal megbízott egyéb
szakszemélyzet) minden esetben dokumentálja a beteg által krónikusan és időszakosan
alkalmazott gyógyszereket és egyéb szereket. Ezt a folyamatot nevezzük gyógyszeranamnézis
felvételnek.
A gyógyszeranamnézis forrása lehet:
-

beteg-/hozzátartozó beszámoló,

-

háziorvos írásbeli (levél vagy terápiás lap), vagy szóbeli tájékoztatása,

-

EESZT adatai,

-

beteg által behozott gyógyszerek és egyéb szerek,

-

korábbi egészségügyi ellátás dokumentációja.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a gyógyszeranamnézis felvétele sok esetben pontatlan, csupán
a felsorolt források egyikére hagyatkozik. Ennek következtében a gyógyszeranamnézisben
gyakori a tévesen feltüntetett dózis és adagolási rend, illetve hiányos a gyógyszerlista (pl. a
vény nélkül kapható gyógyszerekre és egyéb szerekre nem tér ki). Előfordul, hogy az aktuálisan
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alkalmazott terápiától eltérő hatóanyagokat tartalmaz a felvételkor rögzített anamnézis.
Ennek hátterében általában az áll, hogy egy korábbi egészségügyi ellátás dokumentációja,
vagyis nem időszerű terápia kerül átmásolásra. A gyógyszeranamnézis pontatlansága komoly
betegbiztonsági kockázattal és jogi következményekkel is járhat, ezért fontos olyan stratégiák,
munkafolyamatok bevezetése, ami biztosítja, hogy a beteg által a felvételt megelőzően és azt
követően aktuálisan alkalmazott gyógyszerekről és egyéb szerekről a lehető legpontosabb
gyógyszerlista készüljön [48].
Az egyik ilyen - a gyógyszerelés biztonságát javító - módszer az ún. „medication reconciliation”,
azaz gyógyszeres terápiaegyeztetés, melynek jelentősége a helyzetértékelések során, illetve a
Háttér és előzmények fejezetben már részletesen bemutatásra került. A gyógyszeres
terápiaegyeztetés hozzájárul a behozott gyógyszerek és egyéb szerek dokumentált és
kontrolált alkalmazásához, valamint eredményesen csökkenthetők a gyógyszerelési hibák,
ezáltal növelve a betegbiztonságot.
Úgy gondoljuk, hogy az EESZT-ben tárolt adatok a későbbiekben segítik a gyógyszeranamnézis
gyors aktualizálását, azonban a jelen módszertani ajánlásunk összeállításakor korlátozott
mértékű tapasztalat áll rendelkezésre az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
használata kapcsán.
A gyógyszeranamnézis és a gyógyszeres terápiaegyeztetéssel kapcsolatban is fontos
meghatározni, hogy azokat ki, mikor, és milyen dokumentáción végezheti.
A gyógyszeranamnézis felvétele a betegfelvételkor történik, ennek során az orvosnak
döntenie kell arról, hogy mely gyógyszereket és egyéb szereket kaphatja a beteg, illetve
melyek adagolását kell felfüggeszteni a fekvőbeteg-ellátás idejére. Az orvos által a fekvőbetegellátás idejére alkalmazott gyógyszerek pontos listáját rögzíteni kell a betegdokumentációban
(pl. lázlapon vagy gyógyszerelési lapon). Amennyiben a beteg által behozott gyógyszerek közt
van olyan, amelynek indokolt és engedélyezett a használata, azt a betegdokumentációban
egyértelműen jelölni kell azért, hogy az(oka)t a szakszemélyzet a beteg saját gyógyszereiből
adagolja ki.
A gyógyszeres terápiaegyeztetést a felvételt követő 24 órán belül ajánlott elvégezni. A
gyógyszeres terápiaegyeztetés folyamatát a „Gyógyszeres terápiaegyeztető lap” című
nyomtatványok segítik (5. melléklet és a szakirodalmi áttekintés háttéranyag 2. melléklete).
Amennyiben az egyeztetés megtörtént, a hiteles, aktualizált lista alapján kerül javításra a
gyógyszeranamnézis és a betegdokumentáció (pl. lázlap vagy gyógyszerterápiás lap).
Ahogy a 4.1.2. pontban részletezésre került, az orvos a gyógyszerekkel kapcsolatos összes
munkafolyamatban kompetens személy (gyógyszeranamnézis felvétele, gyógyszeres
terápiaegyeztetés, döntés a behozott gyógyszerek és egyéb szerek alkalmazásáról stb.),
azonban a (behozott) gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek egy részét delegálhatná
klinikai gyógyszerészekre, gyógyszertári szakasszisztensekre, szakápolókra.
Az egyes munkafolyamatokhoz kapcsolódó kompetenciákat javasoljuk az intézmények helyi
eljárásrendjében, szabályzatában rögzíteni, erre bővebben a Következtetések, javaslatok
fejezetben térünk ki.
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4.1.7. Gyógyszerátvétel
A beteg által behozott gyógyszereket dokumentáltan kell átvennie a szakszemélyzetnek. A
feladatot végezheti a kezelőorvos, vagy a helyi eljárásrend alapján erre a feladatra megbízott,
oktatott egyéb szakember. A gyógyszerek átvételében kompetens szakszemélyzet elsősorban
klinikai gyógyszerész vagy gyógyszerkiadó szakasszisztens legyen. Amennyiben ezek a
szakemberek az osztályon nem elérhetőek, szakápoló, diplomás ápoló is megbízható, viszont
ebben az esetben javasoljuk szűkíteni a behozható gyógyszerek körét.
A nyomtatványon szerepelnie kell a beteg egyedi azonosítóinak (pl. név, szül. név, taj), javasolt
a nyomtatott lapon etikett elhelyezése.
A nyomtatvány elektronikus formában történő létrehozása, integrálása a medikai és a
gyógyszerelő szoftverbe (amennyiben van ilyen) lenne célszerű, hiszen így az információ
átemelhető, exportálható lehetne a medikai és gyógyszerelő szoftverek más nyomtatványaiba
is. Erre láttunk példát a bevezetőben említett 1. ábrán. Ily módon a gyógyszer nevének
gyógyszertörzsből történő kiválasztásával vagy vonalkód leolvasással a dobozokról gyors és
precíz információ lenne rögzíthető, ahogyan erre már a tárgyi feltételek fejezetben is utaltunk.
A gyógyszerátvétel dokumentálására készítettünk egy nyomtatvány mintát (3. melléklet),
amely mind a behozatal, mind a visszaadás rögzítésére javasolható.
A „gyógyszerátadás oka” oszlopban az alsó, megőrzésre vonatkozó rész kitöltése opcionális.
Azért hoztuk létre, hogy amennyiben a beteg behozott gyógyszerének egy részét nem kívánjuk
alkalmazni a kezelőorvos döntése alapján, – amennyiben a helyi eljárásrend megengedi –
lehetőséget biztosítsunk ezek megőrzésére mindaddig, míg a beteg (vagy a hozzátartozó)
részére vissza nem tudjuk adni, és hazaküldeni.
A nyomtatvány nem gyógyszerelő lap vagy lázlap, csupán a tárolás és visszaadás
dokumentációjára javasoljuk.
Az átvett gyógyszereket a tárgyi feltételek fejezetben leírtak szerint kell tárolni.

4.1.8. Gyógyszerminőség ellenőrzés
A behozott gyógyszerek alkalmazása termékminőségi problémákat is felvet, erre a gyakorlatra
vonatkozó háttérelemzésben utaltunk. Alkalmazása csak abban az esetben engedélyezhető,
ha a beteg nyilatkozik, hogy előírás szerint tárolta (1. melléklet) és megfelel a biztonságos
gyógyszerellátás követelményeinek.
A gyógyszerminőség megítélésére vonatkozó szabályozást a helyi eljárásrendbe kell integrálni.
A gyógyszerminőség megítélésében jártas szakember gyógyszerész, illetve gyógyszerkiadó
szakasszisztens az, akit erre a feladatra betanítást követően leginkább alkalmasnak ítélünk.
Amennyiben az osztályon nem dolgozik klinikai gyógyszerész, vagy gyógyszerkiadó
szakasszisztens, a kezelőorvosnak kell döntenie arról, hogy megfelelőek-e minőségi
szempontból a behozott gyógyszerek. Amennyiben a helyi eljárásrend megengedi, szakápoló,
diplomás ápoló megbízható, viszont ebben az esetben javasoljuk szűkíteni a behozható
gyógyszerek körét.
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A gyógyszerminőség ellenőrzésének megtörténtét a „Gyógyszerátadó lapon” kell rögzíteni és
aláírással igazolni (3. melléklet).
Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben nincs klinikai gyógyszerész az osztályon, az Intézeti
gyógyszertárban jelöljenek ki egy „gyógyszerinformációs gyógyszerészt”, aki a szakdolgozók
vagy az orvos minőséggel kapcsolatos kételyei esetén rendelkezésre áll, és dönt a
felhasználhatóságról. Fel kell viszont hívnunk a figyelmet arra, hogy a jelenlegi
minimumfeltételek nem rendelnek ilyen feladathoz létszámot, tehát erre a feladatra az
illetékes szakmai szervezetek bevonásával szükséges létszámminimumot meghatározni.
A behozott készítményeket a következő kiemelt szempontok alapján kell megvizsgálni:
– azonosítani kell minden készítményt,
– ellenőrizni kell, eredeti dobozában van-e készítmény,
– ellenőrizni kell a csomagolás sértetlenségét,
– ellenőrizni kell a felhasználhatósági idejét,
– ellenőrizni kell a gyógyszer szemmel látható fizikai tulajdonságait pl. színét,
halmazállapotát.
Fontos, hogy kizárólag az eredeti csomagolású (pl. eredeti dobozban a bliszterek),
azonosítható gyógyszer vehető át, melyen a gyártási szám és lejárati idő fel van tüntetve.
Amennyiben bármilyen rendellenesség észlelhető a gyógyszerkészítmény színében, állagában,
nem szabad felhasználni akkor sem, ha a megadott felhasználhatósági időn belül van.
Amennyiben klinikai gyógyszerész nincs az osztályon, a gyógyszerminőséggel kapcsolatos
döntési lépések leírására, szakirodalom kutatás alapján, az 5. ábra mintájára javasolt
oktatóábrát készíteni [49].
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OTC

Felírt vagy OTC gyógyszer?

Fordulj a gyógyszerészhez!

Felírt
Van

Van olyan bliszter, amely nem az eredeti csomagolásában van?
Nincs

Van

Van csomagolás nélküli tabletta vagy kapszula?
Nincs

Nem

A csomagolás olvashatóan fel van címkézve?
Igen

Nem

A címkén fel van tüntetve: a beteg neve; a gyógyszer neve, hatáserőssége,
mennyisége, adagolása; gyártó neve és címe?
Igen

Nem

A címkén feltüntetett gyógyszer azonos a csomagolásban lévővel?
Igen
A gyógyszert 6 hónapon belül készítették vagy az eredeti csomagoláson
látható a lejárati dátum, és a gyógyszer a lejárati időn belül van?
Igen
Folyékony a gyógyszer?
Nem

Igen

Nem

Nem
A gyógyszeres üveg bontatlan?
Igen

Külföldről importált gyógyszer esetén van-e magyar felirat
pl. a gyógyszer nevére, hatáserősségére vonatkozóan?

Nincs

Igen
Szem- fülcseppek, kenőcsök, krémek, több dózisú ampullák, stb.
kevesebb, mint 1 hónapja vannak használatban?

Nem

Igen
A hűtőlánc biztosított, ha a gyógyszer hűvös helyen/hűtőben tárolandó?
Igen
A BETEG BEHOZOTT GYÓGYSZERE BIZTONSÁGGAL HASZNÁLHATÓ!

Nem

A BETEG BEHOZOTT GYÓGYSZERE
NEM HASZNÁLHATÓ!

5. ábra: A beteg által behozott gyógyszerek megfelelőségének kritériumait tartalmazó döntési fa. Saját
szerkesztésű ábra. Forrás: [49]
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4.1.9. Behozott gyógyszer rögzítése a betegdokumentációban
A behozott gyógyszerek rögzítésének elmulasztása, valamint a hibás rögzítés jelentős
betegbiztonsági kockázatot jelent, melyre a nemzetközi szakirodalomban és a magyar
gyakorlatra vonatkozó háttérelemzésben is utaltunk.
Ahogyan arra a háttérelemzésben utaltunk és ábrákkal illusztráltuk, az alkalmazásra
engedélyezett, behozott gyógyszerek feltüntetése a jelenlegi formátumú lázlapon zavart
okozhat a gyógyszerelés során, ugyanis nem egyértelmű, mit kell a gyógyszereléssel megbízott
szakdolgozónak kiosztania.
Véleményünk szerint az „OGYI-P-69 2008/2012 a betegre szabott gyógyszerosztás végzéséről”
módszertani levelében említett „gyógyszerelő lap” alkalmasabb megoldás lenne a gyógyszeres
terápiák áttekinthető rögzítésére, a gyógyszerelés biztonságának támogatására [50]. Az 5.
melléklet tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem által alkalmazott egyéni
gyógyszerfelhasználás lapot. A szabványos lázlap (4. ábra) 6 sort tartalmaz a gyógyszeres
terápia rögzítésére, míg a Szegedi Tudományegyetem által alkalmazott egyéni
gyógyszerfelhasználás lapon 15 sor áll rendelkezésre a nem parenterálisan beadandó
készítmények rögzítése, mely elegendő helyet biztosítana a behozott gyógyszerek rögzítésére
is.
Az említett megoldások esetében, bármely dokumentációban is történik a behozott
gyógyszerek rögzítése, egyértelműen jelölni kell, hogy a betegnek saját gyógyszerét kell
kiosztania a gyógyszereléssel megbízott szakdolgozónak. Ez történhet a gyógyszerek neve
mellett alkalmazott rövid jelöléssel, pl. „SGY”, vagy eltérő színnel.
A tárgyi feltételek fejezetben már utaltunk rá, hogy a medikai, és a gyógyszerelő (amennyiben
van betegre szabott gyógyszerosztás) szoftverben is meg kell teremteni a lehetőséget arra,
hogy a behozott gyógyszerek felvitele megtörténhessen. Így a beteg terápiájában résztvevő
valamennyi szakember láthatná a teljes gyógyszerelést, valamint a gyógyszeres terápia
áttekintését teljes körűen tudná végezni.
Az EESZT rendszerben a jelenleg rendelkezésre álló korlátozott tapasztalat miatt még nem
egyértelmű, hogyan oldható meg a gyógyszeres terápiák betegellátó intézmények közötti
kommunikációja, például a behozott gyógyszerek alkalmazására, elhagyására,
dózisváltoztatására vonatkozó adatok kommunikációja a háziorvosok felé.
4.1.10. Gyógyszerosztás
A gyógyszerosztás hagyományos – osztályos készletből történő – módszere esetén a lázlapot
(esetleg gyógyszerelő lapot) veszi kézbe a szakdolgozó, és osztja ki az előírt gyógyszereket az
osztályos készletből.
Amennyiben egyedi gyógyszereléssel, intézeti gyógyszertárból osztanak betegre szólóan
gyógyszert, akkor is a lázlapon (gyógyszerelő lapon) előírtak szerint kell rögzíteni a gyógyszeres
terápiát, valamint ezzel egyeztetve kell beadni a gyógyszereket.
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Amennyiben a tárgyi feltételeknél említett feltűnő jelölőt alkalmazzák a gyógyszerosztás
„kulcsdokumentumán”, vagyis a lázlapon (esetleg gyógyszerelő lapon), valamint az előző
pontban leírtak szerint történik az egyes gyógyszerek nevénél (és esetleg szoftveresen is) a
jelölés, az osztályon a gyógyszerosztással megbízott szakdolgozó véleményünk szerint
áttekinthető módon fogja látni, mi az, amit a beteg saját gyógyszeréből kell kiosztania.
A behozott gyógyszerek osztásának folyamatát szoftveres megoldásokkal is lehetne segíteni,
amennyiben a medikai/gyógyszergazdálkodási rendszerben rögzített a terápia.
4.1.11. Behozott gyógyszer pótlása, ha elfogy
A bennfekvés ideje alatt előfordulhat, hogy a beteg által behozott, és az ellátó osztály által
átvett és kiosztott gyógyszer elfogy. Amennyiben a pótlás intézeti gyógyszertáron keresztül, a
fekvőbeteg-ellátásban megszokott és előírt, gyógyszerbiztonságot garantáló rend szerint
történik, a továbbiakban a gyógyszer osztása beilleszkedik az intézményben előírt
gyógyszerosztási rendbe. Egyes készítménytípusoknál azonban korlátozott hozzáférés és/vagy
finanszírozási problémák miatt ez az eljárás akadályokba ütközik. Az akadályok elhárítása
finanszírozás technikai kérdéseket vet fel, melyet a 4.2. pontban fejtünk ki.
4.1.12. Behozott gyógyszer átadása/visszaadása elbocsátáskor
A beteg által behozott gyógyszereket dokumentáltan kell visszaadni a betegnek. Amennyiben
ezeket a gyógyszereket előírás szerint, a beteg azonosítóival ellátva, elkülönítve tárolják, és
onnan osztják ki a gyógyszerelést végző szakdolgozók, véleményünk szerint kompetensek
lehetnek a betegnek (vagy hozzátartozójának) történő átadásban is. Az át/visszaadásért
felelős szakszemélyzetet is a helyi eljárásrendben javasolt megnevezni. A visszaadás
dokumentálására a 3. mellékletben bemutatott gyógyszerátadó lap szolgál.
Amennyiben a beteg az osztályról áthelyezéssel távozik, az átvevő lehet a beteg maga, de a
beteg további kezelését végző osztály felelőse is.
A beteg intézményen belüli többszöri áthelyezése esetén többszöri átadás-átvétel válhat
szükségessé. A gyógyszerátadó lap komplexitását nem kívántuk további átadás-átvételi
oszlopokkal növelni. Az áthelyezéshez kapcsolódó behozott gyógyszer átadás szoftveres
megoldással lenne megkönnyíthető, ahol az egyik helyen visszaadott gyógyszerek
beemelhetőek lennének a másik osztály gyógyszerátadó lapjának bevételi oldalára.
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4.2. Finanszírozási kérdések
A módszertan összeállítása során szempont volt olyan megoldási javaslatok kidolgozása,
melyek nem kívánnak nagyobb anyagi terheket helyezni a betegekre, ezzel párhuzamosan a
gyógyszerek behozatalának lehetőségét a jogszabályok lehetőleg szűk körű módosításával
biztosítják.
Mint az a helyzetértékelésben már bemutatásra került, az intézményekben lévő gyógyszer
alaplista nem teszi lehetővé valamennyi, a betegek szempontjából szükséges
gyógyszerkészítmény biztosítását.
A behozott gyógyszerekkel kapcsolatos finanszírozási kérdések vizsgálatának tehát feltétele a
hatályos jogszabályi környezetnek a módosítása, amely jelenleg nem teszi lehetővé, hogy a
betegek a fekvőbeteg-ellátás igénybevételének ideje alatt saját, behozott gyógyszereiket
szedjék, illetve a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény sem kérheti a betegektől, hogy az
ellátással nem összefüggő, krónikus betegségeire szedett készítményeket az ellátás idejére
magával hozza. Ennek módosítására döntően a betegek gyógyszeres terápiájának
folyamatossága, a betegek ellátásának biztonsága érdekében van szükség.
Ezek a jogszabályi módosítások
-

-

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
(továbbiakban: Ebtv.) 14. §-ának (2) bekezdésének, valamint
a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás
összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendeletet,
a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési,
szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 22. §, 31.§,
32. §,
a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó
termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdés, módosítását teszi
minimálisan szükségessé.

A behozott gyógyszerek esetében finanszírozási szempontból eltérő módon szükséges kezelni
a sürgősségi ellátás, az aktív fekvőbeteg szakellátás, illetve a krónikus fekvőbeteg szakellátás
esetén alkalmazott gyógyszerek kérdését. Ezen túl szükséges megvizsgálni, hogy milyen
megoldási alternatívák dolgozhatóak ki a betegek által behozott, de az ellátás ideje alatt
pótolni szükséges gyógyszerek esetére.
A behozott gyógyszerek kérdését finanszírozás tekintetében három szempontból érdemes
vizsgálni:
1./

megoldást kell kidolgozni ápolási idő szerinti eltérő ellátások esetére,

2./
meg kell vizsgálni a behozott gyógyszerek alkalmazásának és pótlásának kérdését a
különböző gyógyszer kategóriák esetében, illetve
3./
javaslatot kell tenni arra is, hogy amennyiben nem történik meg a szükséges jogszabályi
módosítás, milyen finanszírozási rendszerbeli változás szükséges ahhoz, hogy a fekvőbeteg
szakellátók gazdálkodását a betegek részére biztosított, a fő diagnózisával össze nem függő,
krónikus betegségek ellátása ne terhelje túlzott mértékben.
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4.2.1. Eltérő ápolási idő esetében kialakítandó megoldások
4.2.1.1.

Rövid ápolási idő

A rövid ápolási idejű ellátások (egynapos ellátástól az egy hétig tartó ellátásokig) az alábbi két
formába bonthatóak, melyek esetében eltérő megoldások lehetségesek.
Az első vizsgálandó csoport az akut ellátásban résztvevők köre, ahol az intézmény
kötelezettsége a gyógyszeres terápia biztosítása. A sürgősségi ellátáshoz hasonlóan itt is meg
kell vizsgálni a társult betegségek gyógyszerköltségének finanszírozási rendszerbe történő
beépítési lehetőségét.
A második csoportot a rövid idejű tervezett ellátások köre alkotja. Ebben az esetben az
intézmények feladata a fő diagnózissal összefüggésben alkalmazott gyógyszeres terápia
biztosítása, azonban a társult/krónikus betegségekre alkalmazott gyógyszerek, illetve a
betegek által szedett egyéb készítmények vonatkozásában az ellátás folytonossága és ezáltal
biztonsága bizonyos esetekben csak a beteg által behozott gyógyszerekkel biztosítható
maradéktalanul. Ennek részletes indokolását a jelenlegi gyakorlatot bemutató helyzetelemzés
5.3.2.2. pontja részletezte.
4.2.1.2.

Hosszú ápolási idő

A hosszú ápolási idejű ellátások döntő részben a krónikus fekvőbeteg szakellátás keretében
valósulnak meg. Ezekben az esetekben, amennyiben a beteg behozza az intézménybe a
folyamatosan szedett gyógyszereit, az ellátás ideje alatt vélhetően a meglévő készletek
felhasználásra kerülnek. Ezért ebben az esetben meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy
a beteg a fekvőbeteg szakellátás alatt a gyógyszereihez hozzá tudjon jutni. Erre alternatív
megoldási lehetőségként kínálkozik, a kórházi ellátás alatt a kezelőorvos/kórházi ellátásban
dolgozó szakorvos részére meghatározott gyógyszerrendelési jogosultság jogszabály által
történő módosítása.
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4.2.2. Behozott gyógyszerek alkalmazása és pótlása gyógyszer kategóriák szerint
Az ajánlásokat a 4. táblázat szerinti csoportosításban tesszük meg.
4.2.2.1. Korlátozott hozzáférésű készítmények
Ezen csoportba tartoznak az egyedi méltányossággal rendelhető,- a tételes elszámolás alá
eső,- illetve a különkeretes készítmények. Az egyedi támogatással rendelhető gyógyszereket
a beteg részére ítélték meg függetlenül attól, hogy egyéb ellátási formában igénybe vesz-e
egészségügyi szakellátást. A tételes elszámolás alá tartozó készítményeket a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő a beteg diagnózisa ismeretében természetben biztosítja a
részére, míg a különkeretes készítmények esetében a beteg eredeti indikációja a kórházi
kezelés alatt is fennáll. Ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása a kórházi tartózkodás alatt
is szükséges, a kezelés folyamatossága csak ezekkel a készítményekkel tartható fenn. A
gyógyszereket a betegnek a kórházi felvételkor magával kell hoznia, az intézménynek nincs
módja ezeket más forrásból biztosítani. Abban az esetben, amennyiben a behozott készítmény
a fekvőbeteg szakellátás alatt már nem áll rendelkezésre, szükséges megteremteni annak
lehetőségét, hogy a speciális finanszírozással a beteg a kórházi ellátás alatt is megkaphassa a
terápia folytatásához szükséges gyógyszereket.
Szintén ide sorolhatóak azok a vizsgálati készítmények, melyeket a betegek egy másik
intézményben kaptak egy folyamatban lévő klinikai vizsgálat keretében, és alkalmazásuk a
fekvőbeteg-ellátás ideje alatt is szükséges. Ezen készítmények használatához nem szükséges
finanszírozási rendszerbeli módosítás, a vizsgálati készítmény jogszabály által biztosított
behozatala elégséges az ellátás folyamatosságának biztosításához.
4.2.2.2. Mérsékelten korlátozott hozzáférésű készítmények
4.2.2.2.1.

Fokozottan ellenőrzött gyógyszerek

Ezt a gyógyszercsoportot a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi
rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő
felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM
rendeletben meghatározottak szerint lehet rendelni, illetve alkalmazni.
A kórházi felvételkor a betegnek célszerű a számára rendelt készítményt magával hoznia, mert
a szigorú rendelési és beszerzési szabályok miatt a gyógyszerrel történő azonnali ellátása nem
biztosított.
Hosszú idejű fekvőbeteg-ellátás ideje alatt a készítmény ismételt rendelését az intézeti
gyógyszertárból szükséges biztosítani a jogszabályban meghatározott módon. Az
intézményből történő távozáskor a szigorú nyilvántartási rendelkezések miatt a beteg részére
a készítmény nem adható ki.
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4.2.2.2.2.
gyógyszerek

Speciális szakterület által rendelhető, adott kórház profiljába nem tartozó

Ezek olyan speciális, az intézeti gyógyszertárakban általában készleten nem tartott, az
intézmény gyógyszer alaplistáján nem szereplő készítmények, melyek a beteg felvételét
követően nem állnak azonnal rendelkezésre. Ezért a terápia folytonossága érdekében javasolt
lehet a betegnek a saját gyógyszerét behozni az ellátás időtartamára.
Amennyiben a behozott gyógyszer hosszú idejű ellátás alatt felhasználásra kerül,
szükségesnek látnánk kialakítani olyan finanszírozási lehetőséget, mely biztosítja a készítmény
támogatással történő felírását a kezelőorvos/az intézményben dolgozó szakorvos számára.
Ennek javasolt szabályozását a 3.2 pontban meghatározott kiterjesztett gyógyszerrendelés
tartalmazza.
4.2.2.2.3.

Osztatlan gyógyszerformák

Az osztatlan készítmények esetében a szabályozást úgy célszerű kialakítani, hogy a beteg
felvételkor lehetőség szerint hozza magával az addig alkalmazott gyógyszerét. Nem célszerű
ezekből a gyógyszertípusokból osztályos készletet tartani, mivel alkalmazásuk minden esetben
csak egy adott beteghez rendelhető.
Hosszú ápolási idejű ellátás esetében a készítményt továbbiakban az intézmény biztosítja a
beteg számára, melynek tényét a kezelőorvos az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási
Térben feltöltendő záródokumentumban rögzíti.
A fekvőbeteg szakellátást követően az osztatlan gyógyszerkészítményt a beteg otthonába
magával viszi, és amíg nem szükséges újra rendelni, azt használja.
Ezzel a módszerrel biztosítható leginkább a költséghatékonyság, mivel így nem kerül egyik
esetben sem a fel nem használt gyógyszermennyiség selejtezésre.
4.2.2.3. A beteg saját döntése alapján alkalmazott gyógyszerek
4.2.2.3.1

A beteg ragaszkodik a saját gyógyszeréhez, helyettesítést nem fogad el

A beteg jogszabály által biztosított lehetősége, hogy az általa megszokott gyógyszerét
alkalmazza a kórházi tartózkodás ideje alatt. Az azonos védett nevű készítmény biztosítása a
fekvőbeteg szakellátó intézménynek nem kötelezettsége, ezért amennyiben a beteg
ragaszkodik a saját gyógyszeréhez, és az intézmény nem tudja beszerezni, be kell hoznia az
intézménybe.
Hosszú ápolási idejű ellátás alatt a készítmény pótlásának lehetősége a kezelő orvos/szakorvos
számára biztosított felírási jogosultság kiterjesztésével biztosítható. Ennek javasolt
szabályozását a 3.2 pont tartalmazza.
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4.2.2.3.2.

OTC készítmények

Amennyiben a készítmény alkalmazásához a fekvőbeteg szakellátás ideje alatt is ragaszkodik
a beteg, úgy célszerű azt behoznia a felvételkor, azonban ajánlásunk szerint a beteg saját
döntése által alkalmazott OTC készítmények használatát függessze fel a kórházi ellátás során.
Amennyiben a fekvőbeteg-ellátás ideje alatt az ellátást indokoló fő diagnózis alkalmazásával
összefüggésben szükséges az OTC készítmény alkalmazása, úgy azt a kórház köteles a beteg
részére biztosítani.
4.2.2.3.3.

Egyéb készítmények

Ezen szereket a kórház nem köteles az ellátás során biztosítani, az ellátás alatt a betegnek
mindenképpen be kell vinnie magával a fekvőbeteg szakellátásának idejére, amennyiben azt
a kezelőorvosa jóváhagyja.
4.2.3. Jogszabályi módosítás nélküli finanszírozási szükséglet biztosítása
A fekvőbeteg szakellátás ideje alatt a továbbiakban is az intézmény kötelezettsége az ápolást
indokoló fődiagnózissal összefüggésben minden, az ellátáshoz szükséges gyógyszerkészítmény
biztosítása.
Az előző pontokban bemutatott megoldások feltételezték a jogszabályok olyan mértékű
változtatását, melynek eredményeként a betegeknek lehetőségük lesz a fekvőbeteg
szakellátás ideje alatt is saját gyógyszerek intézménybe történő behozására.
Azokban az esetekben, amikor a betegek nem tudják, vagy állapotuk miatt nincs lehetőségük
a kísérő/krónikus betegségre szedett gyógyszereiket az intézménybe behozni, vagy az
intézmény helyi eljárásrend alapján a behozatalt korlátozza, továbbra is a kórház kötelessége
biztosítani azokat. Ehhez azonban meg kell teremteni azokat a finanszírozási kereteket,
melyek fedezik a betegek ellátásának költségeit.
Erre jelen módszertanban két megoldási javaslatot ajánlunk kidolgozni.
Az egyik a HBCs alapú finanszírozás esetében az egyes homogén betegségcsoportokban a
gyógyszerköltség arányainak növelése, ahol nem tartalmaz gyógyszerköltséget, ott annak
beépítése. Ezzel párhuzamosan a krónikus napidíj gyógyszerköltség arányának felülvizsgálata
ugyancsak javasolt. A másik javaslat a támogatott készítmények felírhatóságának a biztosítása
a fekvőbeteg szakellátás igénybevétele alatt.
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4.2.3.1. HBCs gyógyszerköltség arányának felülvizsgálata
A helyzetértékelés 5.3.2.4. pontjában már bemutatásra került az a finanszírozási környezet,
amelynek biztosítania kellene a fekvőbeteg szakellátás során keletkező költségek fedezetét. A
rendszer költségtartalmának felülvizsgálata nélkül teljes bizonyossággal nem tervezhető a
jelenlegi arányok változtatása. Ehhez az egyes HBCs-k ráfordításainak gyűjtésére volna
szükség, melyet az elmúlt évek során többszöri próbálkozásra sem sikerült eredményesen
megvalósítani.
Ezért úgy gondoljuk, hogy a gyógyszerköltségeket nem rendszer szinten, hanem pilot módon
szükséges megvizsgálni. A finanszírozási adatbázisból rendelkezésre áll azon intézmények
köre, melyek az egyes HBCs-ket nagyobb arányban alkalmazzák. Az itt elvégzett esetszintű
költséggyűjtés biztosítani tudná a valós gyógyszerköltség meghatározásának alapját.
Hasonló módon lehet eljárni az ápolási napok esetében is, a valós gyógyszerköltséget az egyes
szakmák krónikus / rehabilitációs ellátásai során meghatározni.
Természetesen a módszer kidolgozására és végrehajtására a projekt megvalósításának ideje
alatt nyílhat csak lehetőség.
4.2.3.2. Gyógyszerrendelés kiterjesztése fekvőbeteg szakellátás idejére
Az ápolást indokoló fődiagnózis miatt történő ellátáson túl a betegek egy jelentős része kap
egyéb krónikus betegségeinek kezelésére is gyógyszert. Ezeket a készítményeket a betegek
nem minden esetben hozzák be a fekvőbeteg gyógyintézetekbe. Amennyiben mégis behozzák,
hosszú ápolási idejű ellátások alkalmával pótlásuk szükségessé válik. Ennek megoldására
javasoljuk jogszabályi formában biztosítani azt, hogy a kórházi kezelés alatt a beteg
kezelőorvosa - vagy az intézmény megfelelő szakvizsgával rendelkező szakorvosa - is felírhassa
a beteg részére támogatással ezeket a készítményeket.
Amennyiben a készítmények gyógyszertárban történő kiváltása hozzátartozó hiányában nem
biztosított, a gyógyszert a beteg számára az intézeti gyógyszertár biztosítja, és a támogatást a
kórház az intézmény teljesítményfinanszírozásának elszámolásával együtt, havi
rendszerességgel kapja meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A
gyógyszerrendelést az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térben megjelenő
záródokumentumban (zárójelentés) a kezelőorvos köteles feltüntetni, így a beteg háziorvosa
értesül a gyógyszerrendelés tényéről.
Mivel a betegre nem terhelhető a kórházi kezelés alatt a társult betegségek, illetve egyéb
krónikus betegségek ellátásával kapcsolatos gyógyszerköltség, mindenképpen meg kell
teremteni annak a lehetőségét, hogy a fekvőbeteg gyógyintézet a beteg részére biztosított
támogatással juthasson hozzá az ellátáshoz szükséges gyógyszerekhez.
Természetesen a munkacsoport által bemutatott változtatási javaslatok a rendelkezésre álló
idő és információ birtokában fogalmazódtak meg. A finanszírozási rendszer módosítása, a
gyógyszerköltségek arányának a HBCs rendszerben történő növelése csak nagyon alapos,
minden szempontot figyelembe vevő elemző munka következtében valósulhat meg. További,
a gyógyszerek rendelésére vonatkozó módosítások pedig csak akkor hajhatóak végre,
amennyiben az Egészségbiztosítási Alap stabilitása hosszú távon is biztosított marad.
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5. Következtetések, javaslatok
5.1. Folyamatleírás
Az Eredmények fejezetben bemutatott részterületekre vonatkozó ajánlásokat beépítve a
behozott gyógyszerek kezelésének komplex folyamatát az alábbiakban részletesen
ismertetjük.
Tervezett felvétel esetén a beteg előzetesen megkapja a „Betegtájékoztató a behozott
gyógyszerekről” című nyomtatványt (1. melléklet), illetve javasoljuk, hogy a fekvőbeteg-ellátó
intézmény a honlapján, a betegek által elérhető módon is közzétegye azt. Nem tervezett
felvétel esetén a betegfelvételkor kell a tájékoztatót a betegnek átadni.
Gyógyszeranamnézis felvétele során a feladattal megbízott szakszemélyzet törekedjen a beteg
által a felvételt megelőzően, és azt követően aktuálisan alkalmazott gyógyszerek és egyéb
szerek lehető legpontosabb (gyógyszer) listájának összeállítására. A listát lehetőség szerint úgy
kell összeállítani, hogy az alkalmazott szerek a 6. ábrán szereplő és 4.1.5. pontban ismertetett
kategóriákba legyenek besorolva. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a
gyógyszeranamnézis felvételét követően kell a 4 csoportba besorolni az alkalmazott szereket.

6. ábra: A beteg által behozott gyógyszerek és egyéb szerek csoportjai
(Saját összeállítású és szerkesztésű ábra)
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Vényköteles gyógyszerek esetén tisztázni kell, hogy van-e olyan gyógyszer, aminek korlátozott
a hozzáférése, illetve más okból ragaszkodik-e a beteg a saját behozott gyógyszere
szedéséhez. Amennyiben a gyógyszeranamnézisben vényköteles gyógyszer szerepel, a 7.
ábrán szemléltetett döntési fán kell végighaladni.
-

-

-

Amennyiben van olyan gyógyszer, mely korlátozott hozzáférésű, és azon belül is az I.
kategóriába sorolható, a gyógyszert a betegnek kötelező behozni, és a
szakszemélyzetnek átadni. A szakszemélyzetnek el kell végeznie a 4.1.7. pontban
ismertetett gyógyszerátvételt és minőségellenőrzést, továbbá gondoskodnia kell a
tárolásról és adagolásról is. A betegdokumentációban jelezni kell, hogy a beteg saját
gyógyszerét adagolja a szakszemélyzet.
A korlátozott hozzáférésű II. kategórába tartozó gyógyszerek esetében tisztázni kell,
hogy van-e a betegnek behozott gyógyszere, és amennyiben igen, a kórház kéri-e azok
alkalmazását, vagy valamilyen finanszírozási móddal biztosítani tudja azokat.
Amennyiben a beteg saját gyógyszerének használata szükséges, a szakszemélyzetnek
el kell végeznie a 4.1.7. pontban ismertetett gyógyszerátvételt és minőségellenőrzést,
továbbá gondoskodnia kell a tárolásról és adagolásról is. A betegdokumentációban
jelölni kell, hogy a beteg saját gyógyszerét adagolja a szakszemélyzet.
Amennyiben a betegnek van olyan krónikusan szedett vényköteles gyógyszere, mely
nem korlátozott hozzáférésű – vagyis a kórház extra idő és anyagi ráfordítás nélkül
tudja biztosítani -, azonban a beteg nem fogadja el a kórházi alaplista szerinti
helyettesítést, a beteg saját gyógyszere alkalmazható, viszont a szakszemélyzetnek
ilyen esetben is el kell végeznie a 4.1.7. pontban ismertetett gyógyszerátvételt és
minőségellenőrzést, továbbá gondoskodnia kell a tárolásról és adagolásról is. A
betegdokumentációban jelölni kell, hogy a beteg saját gyógyszerét adagolja a
szakszemélyzet.
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7. ábra: Gyógyszeranamnézisben szereplő vényköteles gyógyszer biztosításának döntési algoritmusa
(Saját összeállítású és szerkesztésű ábra)
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Amennyiben a beteg gyógyszeranamnézisében OTC, azaz vény nélkül kapható gyógyszer
szerepel, a 8. ábrán szemléltetett döntési fán kell végighaladni.
Minden esetben az orvosnak el kell döntenie, indokolt–e az OTC alkalmazása a fekvőbetegellátás során, és amennyiben nem, a bennfekvés idejére fel kell függeszteni a terápiát. Ha
indokolt az OTC alkalmazása, előfordulhat, hogy a gyógyszer szerepel a kórházi alaplistán és a
kórház tudja biztosítani. Eltérő esetben a beteg saját behozott gyógyszere használható, illetve
a beteggel kell behozatni az OTC gyógyszert. OTC-k esetében mérlegelni kell, hogy azok
szedése fokozott kockázattal járhat-e, figyelembe véve a beteg diagnózisát, alapbetegségeit
és egyéb gyógyszereit. Amennyiben fokozott kockázatú szerről van szó (pl. NSAID-ok), a
szakszemélyzetnek el kell végeznie a 4.1.7. pontban ismertetett gyógyszerátvételt és
minőségellenőrzést, továbbá
gondoskodnia kell a tárolásról és adagolásról is. A
betegdokumentációban jelölni kell, hogy a beteg saját gyógyszerét adagolja a szakszemélyzet.
Azokat az OTC gyógyszereket, melyek használatát az orvos engedélyezi, és fokozott kockázatot
nem jelentenek, a beteg saját felelősségére tárolhatja és adagolhatja, viszont a
betegdokumentációban jelölni kell, hogy a beteg mely saját gyógyszerét adagolja magának.
Amennyiben az OTC gyógyszer alkalmazása nem indokolt a fekvőbeteg-ellátás során, azonban
a beteg mégis ragaszkodik hozzá, a beteg csak a saját felelősségére tárolhatja és adagolhatja,
valamint ki kell tölteni a „Nyilatkozat a beteg által behozott - saját felelősségre tárolt és
alkalmazott - gyógyszerekről és egyéb készítményekről”” című nyomtatványt (2. melléklet). A
betegdokumentációban jelölni kell, hogy a beteg mely saját gyógyszerét adagolja magának.
Minden olyan OTC gyógyszert haza kell küldeni, vagy a szakszemélyzetnek megőrzésre átadni,
melyeknek használatát az orvos nem engedélyezte, és döntését a beteg elfogadta.
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8.ábra: Gyógyszeranamnézisben szereplő OTC gyógyszer biztosításának döntési algoritmusa
(Saját összeállítású és szerkesztésű ábra)
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Amennyiben a beteg gyógyszeranamnézisében egyéb szer szerepel, a 9. ábrán szemléltetett
döntési fán kell végighaladni. Egyéb szernek minősülnek azok a gyógyszernek nem minősülő
gyógyhatású készítmények és étrendkiegészítők, melyek az OGYÉI listákon szerepelnek [51].
Azon készítmények alkalmazása a fekvőbeteg-ellátás alatt tilos, melyek a mindenkori
vonatkozó OGYÉI listákon nem szerepelnek, vagy ismeretlen eredetűek, illetve gyanúsak.
Amennyiben a beteg gyógyszeranamnézisében egyéb szer szerepel, javasolt a fekvőbetegellátás idejére annak felfüggesztése, azokat küldje haza, vagy adja át a szakszemélyzetnek
megőrzésre. Amennyiben olyan egyéb szer szerepel a gyógyszeranamnézisben, melynek
alkalmazása fokozott kockázattal járhat a beteg diagnózisát, alapbetegségeit és egyéb
gyógyszereit figyelembe véve (pl. grépfrút csepp, orbáncfű kivonat), annak alkalmazását
mindenképpen fel kell függeszteni.
Minden olyan egyéb szert haza kell küldeni, vagy a szakszemélyzetnek megőrzésre átadni,
melynek használatát az orvos nem engedélyezte, és döntését a beteg elfogadta.
Amennyiben az egyéb szer alkalmazása nem indokolt a fekvőbeteg-ellátás során, azonban a
beteg mégis ragaszkodik ahhoz, a 2. mellékletben található nyilatkozat aláírását követően, a
beteg csak a saját felelősségére tárolhatja és adagolhatja azokat, és a betegdokumentációban
jelölni kell, hogy a beteg mely saját egyéb szerét adagolja magának.
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9. ábra: Gyógyszeranamnézisben szereplő egyéb szer biztosításának döntési algoritmusa
(Saját összeállítású és szerkesztésű ábra)
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5.2. Alternatívák a behozott gyógyszer kérdéskör szabályozására
A behozott gyógyszerek és egyéb szerek bennfekvés során történő alkalmazásának lehetséges
stratégiájára négy verziót mutatunk be a 10. ábrán. A négy verzió magában foglalja a teljes
tiltást, valamint a széleskörű engedélyezést is, illetve a két szélsőséges megoldás közötti
részleges megengedő alternatívákat is.
Egy kérdés esetében egyezik meg a négy stratégia: bármely eljárást alkalmazzák, tilos az
ismeretlen eredetű és gyanús szerek alkalmazása a bennfekvés alatt.

10. ábra: A behozott gyógyszerek és egyéb készítmények általunk definiált kategóriái
(Saját összeállítású és szerkesztésű ábra)

A négy alternatíva közötti választást az 5., 6., 7., 8. táblázatban bemutatott SWOT analízisek
segítik.
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Az 5. táblázat a teljes tiltást jelentő stratégia alkalmazásának SWOT elemzését mutatja be.
ERŐSSÉGEK
- a gyógyszereket az intézeti
gyógyszertár szerzi be
- garantált gyógyszerminőség,
gyógyszerészi kontroll

GYENGESÉGEK
- a kórházi alaplistán nem szereplő gyógyszereknél az
ellátás folytonossága sérül, mert nem érkezik meg a
gyógyszer időben
- az ellátó rendszer forrásainak nem hatékony
felhasználása: selejt gyógyszer mennyisége nő (más
betegnél nem használható fel)
- az egészségügyi szolgáltatók számára jelentősnek
anyagi ráfordítással jár a társult betegségek
gyógyszeres kezelése
LEHETŐSÉGEK
VESZÉLYEK
- jelenlegi jogi környezet
- nem minden beszerzett gyógyszer ára térül meg a
módosítása nem szükséges
fekvőbeteg-ellátási finanszírozási rendszerben
- behozott gyógyszer témakör
- a fekvőbeteg-ellátási finanszírozási rendszer
könnyen definiálható (tiltott)
megváltoztatása szükséges
- a beteg akár 72 órára is ellátatlan maradhat
- a korlátozott hozzáférésű I. gyógyszerek nem
biztosíthatók a beteg számára
5. táblázat: SWOT elemzés a „Semmilyen behozott gyógyszer és egyéb szer nem alkalmazható”
alternatívára [saját összeállítás]

Az 6. táblázat a részlegesen korlátozó stratégiák közül a szigorúbb verzióra vonatkozik, tehát
arra, amikor csak a korlátozott hozzáférésű I. kategóriába (lsd. 4. táblázat) tartozó gyógyszerek
hozhatók be.
ERŐSSÉGEK
- a gyógyszerek döntő többségét
az intézeti gyógyszertár szerzi be
- garantált gyógyszerminőség,
gyógyszerészi kontroll
- korlátozott hozzáférésű I.
gyógyszereknél az ellátás
folytonossága nem sérül

GYENGESÉGEK
- a kórházi alaplistán nem szereplő gyógyszereknél az
ellátás folytonossága sérül, mert nem érkezik meg a
gyógyszer időben
- az ellátó rendszer forrásainak nem hatékony
felhasználása: selejt gyógyszer mennyisége nő (más
betegnél nem használható fel)
- behozott gyógyszer alkalmazási gyakorlatának
helytelensége komoly betegbiztonsági kockázattal
jár
VESZÉLYEK
- nem minden beszerzett gyógyszer ára térül meg a
fekvőbeteg-ellátási finanszírozási rendszerben
- a fekvőbeteg-ellátási finanszírozási rendszer
megváltoztatása szükséges
- jelenlegi jogszabályi tiltás feloldása szükséges

LEHETŐSÉGEK
- a szakképzett humánerőforrás
terhei a behozott gyógyszerek
kapcsán nem nőnek meg
jelentősen (minőségellenőrzés,
dokumentáció, tárolás, adagolás)
- a korlátozott hozzáférésű I.
kategóriába tartozó gyógyszerek
csoportja jól definiálható
6. táblázat: SWOT elemzés a „Kizárólag a korlátozott hozzáférésű I. kategóriába tartozó gyógyszer
alkalmazható” alternatívára [saját összeállítás]
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A 7. táblázat a részlegesen korlátozó stratégiák közül a megengedőbb verzióra vonatkozik,
tehát arra, amikor korlátozott hozzáférésű I., II. kategóriába (lsd. 4. táblázat) tartozó
gyógyszerek hozhatók be, és azok, melyek helyettesítését a beteg nem fogadja el.
ERŐSSÉGEK
- az ellátás folytonossága nem sérül
- terápiaváltás nem történik átmenetileg
sem (generikumok)
- az ellátó rendszer forrásainak hatékony
felhasználása: selejt gyógyszer mennyisége
csökken
- az egészségügyi szolgáltatók számára
jelentősnek mondható anyagi
megtakarítással is járhat, mert nem jelent
többlet anyagi terhet a társult betegségek
gyógyszeres kezelése
- lehetővé teszi a kezelés során a kórházi
alaplistában nem szereplő gyógyszerek
időveszteség nélküli alkalmazását
LEHETŐSÉGEK
- behozható gyógyszerek köre jól
definiálható (krónikusan szedett
vényköteles gyógyszerek)
- a fekvőbeteg-ellátási finanszírozási
rendszer megváltoztatása nélkül
bevezethető
- intézeti gyógyszertárban a raktárkészlet
csökken
- osztályos (kórházi) gyógyszerkészletek
csökkennek

GYENGESÉGEK
- a gyógyszerminőség nem garantált
- a szakképzett humánerőforrás igény
megnő (minőségellenőrzés,
dokumentáció, elkülönített tárolás,
adagolás)
- tárgyi feltételek biztosítása szükséges
- helyi eljárásrend bevezetése szükséges

VESZÉLYEK
- behozott gyógyszer alkalmazási
gyakorlatának helytelensége komoly
betegbiztonsági kockázattal jár
- jelenlegi jogi szabályozás módosítása
szükséges
- a betegek anyagi terhei megnőnek
- a fekvőbeteg-ellátási finanszírozási
rendszer megváltoztatása szükséges arra
az eshetőségre, ha a behozott gyógyszer
elfogy
7. táblázat: SWOT elemzés a „Kizárólag a korlátozott hozzáférésű I. II. kategóriába tartozó gyógyszer
alkalmazható, és ha a beteg nem fogadja el a helyettesítést” alternatívára
[saját összeállítás]
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A 8. táblázat a megengedő stratégiára vonatkozik, vagyis bármilyen behozott gyógyszer és
egyéb szer alkalmazható, ha azt a kezelőorvos indokoltnak tartja, kivéve az ismeretlen
eredetű, gyanús szereket.

ERŐSSÉGEK
- az ellátás folytonossága nem sérül
- terápiaváltás nem történik átmenetileg
sem (generikumok)
- az ellátó rendszer forrásainak hatékony
felhasználása: selejt gyógyszer mennyisége
csökken
- az egészségügyi szolgáltatók számára
jelentősnek mondható anyagi
megtakarítással is járhat, mert nem jelent
többlet anyagi terhet a társult betegségek
gyógyszeres kezelése
- lehetővé teszi a kezelés során a kórházi
alaplistában nem szereplő gyógyszerek
időveszteség nélküli alkalmazását
LEHETŐSÉGEK
- intézeti gyógyszertárban a raktárkészlet
csökken
- osztályos (kórházi) gyógyszerkészletek
csökkennek

GYENGESÉGEK
- a gyógyszerminőség nem garantált
- a szakképzett humánerőforrásigény
jelentősen megnő (minőségellenőrzés,
dokumentáció, elkülönített tárolás,
adagolás)
- tárgyi feltételek biztosítása szükséges,
elkülönített tárolás helyigénye jelentősen
megnő
- helyi eljárásrend bevezetése szükséges
- a betegek teljes körű gyógyszerelése
követhetetlenné válik

VESZÉLYEK
- behozott gyógyszer alkalmazási
gyakorlatának helytelensége komoly
betegbiztonsági kockázattal jár
- jelenlegi jogi szabályozás módosítása
szükséges
- a betegek anyagi terhei megnőnek
- a fekvőbeteg-ellátási finanszírozási
rendszer megváltoztatása szükséges arra
az eshetőségre, ha a behozott gyógyszer
elfogy
- egyéb szerek alkalmazásáért a kórház nem
vállal felelősséget
8. táblázat: SWOT elemzés a „Bármilyen behozott gyógyszer és egyéb szer alkalmazható, ha azt a
kezelőorvos indokoltnak tartja, kivéve az ismeretlen eredetű, gyanús szereket” alternatívára
[saját összeállítás]

A négy stratégia SWOT elemzései alapján az „Összegző javaslatok” (5.4) pontban fogalmazunk
meg ajánlást.
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5.3. Helyi eljárásrendek
Javasoljuk, hogy a fekvőbeteg-ellátó intézményeknek kötelező legyen részletes helyi
eljárásrendet kidolgozniuk, mely szabályozás az alábbi elemekre terjedjen ki:
-

behozott gyógyszer alkalmazásának tárgyi feltételei,
behozott gyógyszer alkalmazásának folyamatába bevonható egészségügyi személyzet
és kompetenciáik,
beteg jogai és kötelezettségei, betegtájékoztatás,
beteg saját kezelésében tartható/nem tarható gyógyszerek, egyéb készítmények,
behozandó/behozható gyógyszerek köre,
gyógyszeres anamnézis, gyógyszeres terápia egyeztetés a behozott gyógyszerek
kiemelésével,
gyógyszerátvétel dokumentálása, gyógyszerminőség ellenőrzése,
behozott gyógyszer jelzése és rögzítése a betegdokumentációban,
behozott gyógyszer kiosztása,
behozott gyógyszer pótlása, ha elfogy/elveszik,
behozott gyógyszer átadása/visszaadása elbocsátáskor.

5.4. Összegző javaslatok
Módszertani ajánlásunkban a behozott gyógyszereket és egyéb készítményeket általunk
definiált kategóriákba soroltuk be (4. táblázat). A kategóriák összeállításánál figyelembe
vettük a készítmények hozzáférhetőségét.
Az egyes kategóriákba tartozó szereknél kiemeltük a kockázatok közül azokat, melyek az adott
kategória behozataláról szóló döntést a szabályzatokban, eljárásrendekben megalapozzák.
Ezen kategóriák alapján – a 4. táblázat kibővítésével – összegeztük javaslatainkat, szakmai
szempontok figyelembevételével, finanszírozási és jogi változtatások szükségességét is
feltüntetve az egyes kategóriáknál (9. táblázat).
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9. táblázat: Behozott gyógyszerek és egyéb szerek kategóriái, szakmai szempontok
figyelembevételével, finanszírozási és jogi változtatásokkal kiegészítve [saját összeállítás]
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Indok

I. korlátozott hozzáférés

II. mérsékelten korlátozott hozzáférés

Előfordulás

egyedi, változó gyakoriság

egyedi, ritka esetek

gyakori

III. beteg saját döntése alapján
alkalmazott szerek
változó
gyakoriság

gyakori

IV.
bizonytalan
változó
gyakoriság

ribavirin (HCV
gyógyszere)

különkeretes gyógyszer

máshonnan nem beszerezhető

Rizikó

orbáncfű tea

OTC

egyéb szerek, ami nem gyógyszer
(gyógyhatású készítmények, növényi
gyógyszerek, étrend-kiegészítők,
egyéb)

internetes, nem
hivatalos
forrásból
beszerzett szer

gyógyszer- és betegbiztonság

ibuprofen

krónikusan szedett gyógyszerek,
melyhez a beteg ragaszkodik,
helyettesítést nem fogad el

ismeretlen eredetű vagy gyanús szer

betegjogok

bisoprolol
(Concor vs
Bisoprolol
Sandoz)

II.C osztatlan gyógyszerforma

gyógyszer- és betegbiztonság

gyógyszer- és betegbiztonság

Az intézeti gyógyszertár nagy valószínűséggel be tudja szerezni, még
irreálisan sok költsége sem feltétlen lesz (adomány gyógyszerek),
azonban ésszerűtlen, és pazarlás emiatt új gyógyszert "kezdeni", mert
a kórházban fel nem használt gyógyszermennyiség vagy kidobásra
kerül, vagy az adott beteg úgyis megkapja távozáskor.

Myfortic
(transzplantátum Az intézeti gyógyszertár elméletileg be tudja szerezni, azonban jóval
drágábban, mint ahogy a beteg hozzájut, és sok a bizonytalan tényező
akut
(van-e a nagykereskedőnél; mikor szállít - több nap a beszerzés,
rejekciójának a
különösen, ha pénteken érkezett a beteg a kórházba; mi lesz a
megelőzésére)
megmaradt gyógyszerrel).
77000 Ft vs.
dobozdíj (300 Ft)

inhalátor,
szemcsepp,
inzulin

II. B speciális szakterület, adott
kórház profiljában nincsen benne
(definiálható pl úgy, hogy nem
alaplistás gyógyszer, vagy eü.
kiemelt támogatási kategóriájú)

Suboxone nyelv
Az intézeti gyógyszertár elméletileg be tudja szerezni, azonban sok a
alatti tabl
(buprenorphine, bizonytalan tényező (van-e a nagykereskedőnél; mikor szállít - több
II.A fokozottan ellenőrzött gyógyszer
nap a beszerzés, különösen, ha pénteken érkezett a beteg a kórházba;
naloxone)
mi lesz a megmaradt gyógyszerrel).
(ópiátfüggőség
kezelése)

tételes elszámolású gyógyszer

abiateron-acetát
(uro-onkológia)
egyedi méltányosság alapján adott regorafenib (GI onkológia)
gyógyszer
klinikai vizsgálati készítmény (más
intézményben kapta, és alkalmaznia
kell a fekvőbeteg-ellátás ideje alatt
is)

Példa

Kategória

Behozatal
Kötelező
Kötelezővé nem tehető, de indokolt lehet a folyamatos gyógyszerelés érdekében

tilos

kötelezővé tétel nem
indokolt

Változtatás nem szükséges

Anamnézis során fontos az ismeretük /
pontos dokumentáció, háziorvosok és
betegedukáció szerepe

Behozatal tiltásának
feloldása szükséges.

Jogszabályi módosítás

hamisított szer lehet

Anamnézis során fontos az ismeretük /
pontos dokumentáció.

nem releváns

Változtatás nem szükséges, mert
ezeket a beteg saját elhatározásból,
saját költségén alkalmazza

nem szükséges

Behozatalt nem
javasoljuk, elő kell írni,
hogy ezekről a
szerekről a felelős
személyt a betegnek
tájékoztatnia kell.

Ha az adott gyógyszer nincsen az
intézmény alaplistáján, és a beteg nem
Anamnézis során fontos az ismeretük /
tudja behozni, vagy elfogyott, akkor a
pontos dokumentáció - alaplisták
szakorvos írhassa fel receptre (EESZT
korrekt karbantartása, GYTB
alapján, másik szakterület
feladatkörének bővítése az intézményi
szakorvosának javaslatára) , vagy az
szabályzatok kapcsán - háziorvosok
intézeti gyógyszertár általi beszerzés
szerepe! Betegedukáció: tervezett
esetén a kórház kapja meg a
Behozatal tiltásának
kórházi felvétel esetén a folyamatos
támogatást a gyógyszer után, és a
feloldása szükséges.
gyógyszerelés érdekében lehetőleg vigye
megmaradt gyógyszer is az adott
Intézményi eljárásrend
magával a beteg.
betegé lesz, EESZT-ben
készüljön.
nyomonkövethető.

Finanszírozás

Szakmai szempontok

Betegbiztonsági szempontok figyelembevételével, és SWOT-analízisek átgondolásával arra a
következtetésre jutottunk, hogy a behozott gyógyszerek és egyéb szerek alkalmazásával járó
kockázatok csak akkor csökkenthetők, illetve az alkalmazásukkal járó felelősség csak akkor
vállalható a kórházak számára, ha azok minősége ellenőrzött, átvételük, tárolásuk,
adagolásuk pedig jól dokumentált. A behozott gyógyszerekkel és egyéb szerekkel kapcsolatos
tevékenységek és munkafolyamatok azonban jelentős terhet róhatnak a szakszemélyzetre.
Az általunk leginkább javasolt alternatíva a részlegesen korlátozó (vagyis az, amikor
korlátozott hozzáférésű I. és II. kategóriába tartozó gyógyszerek hozhatók be, valamint azok,
melyek helyettesítését a beteg nem fogadja el), mely a 7. táblázatban bemutatott SWOTelemzéssel is alátámasztásra került.
A korlátozottan hozzáférésű szerek (I. kategória) behozatala véleményünk szerint nem
megkerülhető, felírási jogosultság és/vagy finanszírozási korlátozás miatt.
A bizonytalan eredetű – pl. interneten rendelt – szerek behozatalát és szedését meg kell
tiltanunk (IV. kategória).
A II. kategóriába soroltuk azokat a gyógyszereket, amelyeket a beteg rendszeresen szed,
valamelyik kezelőorvosa írta elő, és az intézeti gyógyszertáron keresztül beszerezhetők és
kiadhatók. Véleményünk szerint ezeknél a szereknél a fekvőbeteg-ellátó döntésétől függ, hogy
ezeket be kívánja-e szerezni, vagy a beteg saját behozott gyógyszerét alkalmazza.
A III. kategóriába tartozó szerek közül azoknak a behozatala lehet indokolt, melyek esetében
a beteg a helyettesítést nem fogadja el. A III. kategóriába tartozó gyógyszerek közül OTC
gyógyszerek behozatalára javaslatunk szerint csak indokolt esetekben kerüljön sor, egyéb
szerek behozatalát pedig nem javasoljuk.
A behozott gyógyszerek kapcsán leszögezzük, hogy a jogszabályokban csak olyan mértékű
változtatást javaslunk, mely a gyógyszerbiztonságot és az ellátás biztonságát helyezi a
középpontba.
A behozott gyógyszerek kapcsán kulcskérdés az 5.3. pont szerinti helyi eljárásrend
megalkotása, melynek előírását, a folyamatok végiggondolását, a felelősségek és
kompetenciák rögzítését javasoljuk minden fekvőbeteg-ellátó intézményben.
A gyógyszeres anamnézis felvételének részét képezi, és azt kiegészíti a behozott
gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység. A gyógyszeres anamnézis felvétele kapcsán
elkövetett hibák száma a gyógyszeres terápia egyeztetésével mérsékelhető. A behozott
gyógyszerekkel is összefüggő, a gyógyszerelés biztonságát javító stratégiák közül a
gyógyszeres terápia egyeztetés bevezetését szorgalmazzuk.
A betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadást végző klinikai gyógyszerészek feladatkörébe
integrálható a behozott gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység, szakértelmük és a
szakirodalomban rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ők rendelkeznek a behozott
gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységek végzésére a legkomplexebb tudással és
kompetenciával. Bár jelenleg ezt a szaktevékenységet kevés kórházban végzik, a hazai kórházi
gyógyszerészeti továbbképzéseken egyre nagyobb számban jelzik a kórházakban dolgozó, 35
év alatti gyógyszerészek, hogy klinikai gyógyszerészi feladatokat szeretnének végezni [52].
Amennyiben klinikai gyógyszerész nem elérhető az osztályon, javasoljuk annak megfontolását,
hogy gyógyszerkiadó szakasszisztensek vegyenek át részfeladatokat a behozott
gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységekből. Ezzel az ápolók terhei mérséklődnének, ami a
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jelenlegi létszámhelyzet és képzési számok ismeretében várhatóan a közeljövőben nem fog
javulni.
A módszertani ajánlásban megfogalmazott tevékenységek megvalósítását, és klinikai
gyógyszerészek, esetleg gyógyszerkiadó szakasszisztensek bevonását az intézményekben
kockázatelemzés alapján, a magas kockázatú osztályokon javasoljuk.
Ajánlásunk gyakorlati megvalósítását, a részelemek szoftveres integrálását elősegítheti az
Európai Unió gyógyszerhamisítás megakadályozását elősegítő, 2019. február 9-én hatályba
lépő, 2016/161 számú felhatalmazáson alapuló rendelete is.
Módszertani ajánlásunk összeállításakor korlátozott mértékű tapasztalat állt rendelkezésre az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata kapcsán. Az innen származó
gyakorlati tapasztalatok alapját képezhetik módszertani ajánlásunk későbbi (2019. évi)
felülvizsgálatának.
A módszertan továbbfejlesztését a megvalósítást végző intézmények jógyakorlataiból
származó tapasztalatok is segítenék.
Módszertani ajánlásunkban megfogalmazottakat javasoljuk az illetékes szakmai
szervezetekkel egyeztetni, elfogadtatni, szükség esetén módosítani. Az egyeztetést az alábbi
szervezetekkel javasolt lefolytatni (fontossági sorrend nélkül):
-

Magyar Gyógyszerészi Kamara,
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet,
Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács,
Magyar Kórházszövetség,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság,
Magyar Gyógyszertudományi Társaság.
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7. Mellékletek
1. melléklet: Betegtájékoztató a beteg által kórházba behozott gyógyszerekről
Betegtájékoztató a beteg által kórházba behozott gyógyszerekről
Tájékoztatjuk, hogy a kórházban tartózkodása idejére behozhat az Ön által otthonában
szedett vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszer(eke)t, illetve egyéb szer(eke)t (pl.
gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, étrend-kiegészítőt stb.) Azonban ez
nem jelenti automatikusan azt, hogy Ön azokat alkalmazhatja is a kórházban tartózkodás
során. A kórházi szakszemélyzet a behozott gyógyszerek és egyéb szerek közül kiválasztja
azokat, amelyek szükségesek és megfelelőek, és megvizsgálják az elrendelt új gyógyszerekkel
történő együttes szedhetőséget is. Ha az átadott gyógyszerei és egyéb szerei közül
valamelyiket a kezelőorvos szükségtelennek vagy a szakszemélyzet nem megfelelőnek ítéli (pl.
lejárt a felhasználhatósági ideje, nem megfelelően volt tárolva, hiányos a csomagolás,
biztonsággal nem beazonosítható a behozott gyógyszer stb.), akkor azt az Ön tájékoztatásával
a hozzátartozójának történő átadás lehetőségéig megőrizzük.
Amennyiben Ön rendszeresen szed vényköteles vagy vény nélküli gyógyszert, illetve
egyéb szert, akkor a kórházi felvétel során, illetve azt megelőzően az alábbiakról
gondoskodjon:
-

Kérjen háziorvosától ún. terápiás lapot, amely tartalmazza az aktuálisan szedett
gyógyszereit, és azt feltétlenül hozza is magával!

-

Lehetőség szerint gyógyszereit azok eredeti csomagolásában hozza be.

-

Lehetőség szerint gyógyszernek nem minősülő egyéb szerei alkalmazását a kórházban
tartózkodás idejére függessze fel, azokat csak akkor hozza be, ha ragaszkodik
alkalmazásukhoz, ebben az esetben azokat lehetőség szerint az eredeti
csomagolásukban hozza be.

-

Amennyiben a kórházba magával hozta az otthonában szedett gyógyszereit, egyéb
szereit, akkor kérjük, hogy erről felvételekor tájékoztassa orvosát és adja át azokat a
kijelölt szakszemélyzetnek.

-

Amennyiben Ön klinikai vizsgálatban vesz részt, és klinikai vizsgálati készítményt
alkalmaz, kérjük, hogy erről felvételekor tájékoztassa orvosát és adja át azokat a
kijelölt szakszemélyzetnek.

A behozott gyógyszerek és egyéb szerek, valamint a bennfekvés alatt, kezelőorvos által
elrendelt és alkalmazott gyógyszerek együttes alkalmazása nemkívánatos hatásokat válthat ki,
mely az Ön eredményes gyógykezelését hátrányosan is befolyásolhatja. Ezért
elengedhetetlen, és Önnek az egészségügyről szóló törvénybe foglalt kötelezettsége is, hogy
behozott gyógyszereiről és egyéb szereiről, azok alkalmazási gyakoriságáról, dózisáról stb.
tájékoztatást adjon.
A kórházba való felvételt megelőzően alkalmazott és a kórházban tartózkodás idejére
engedélyezett behozott gyógyszerekről és egyéb szerekről dokumentáció is készül. Önnek
69

nyilatkoznia kell arról, hogy ragaszkodik-e valamely behozott gyógyszere, egyéb szere
alkalmazásához a kórházban tartózkodás alatt.
A leadott gyógyszereit az azokra vonatkozó előírásoknak megfelelően, elkülönítve,
illetéktelen személy által nem hozzáférhető módon, zárt szekrényben az Ön adatainak
feltüntetésével tárolják. Az Ön által behozott gyógyszereket csak az Ön kezelésére használják
fel. A gyógyszereket a „Gyógyszerátadó lap” c. nyomtatványra vezetik fel és az átadást
aláírásával Ön is igazolja. Amennyiben a kórházban tartózkodás során a gyógyszerátadó lapon
fel nem tüntetett készítményt hoz vagy hozat be, akkor arról minden esetben tájékoztatni kell
a szakszemélyzetet. Amennyiben Ön távozik az osztályról a megmaradt saját gyógyszerei
átadásra kerülnek, ennek dokumentálása szintén a „Gyógyszerátadó lap” c. nyomtatványon
történik.
A gyógyszerek – beleértve a jóváhagyott behozott szereket is – rendszeres beadásáról az
erre kijelölt szakszemélyzet gondoskodik.
Amennyiben elfogy a saját vényköteles gyógyszere, az intézmény gondoskodik annak
pótlásáról. Amennyiben a kórház nem rendelkezik ugyanolyan készítménnyel, abban az
esetben lehetséges, hogy azonos hatóanyagú, de más készítményt tudnak csak biztosítani.
Erről kezelőorvosa tájékoztatja.
A nem vényköteles szerek pótlása az Ön és hozzátartozói feladata. Vény nélkül kapható
gyógyszerek és egyéb szerek esetében előfordulhat, hogy azok alkalmazásához a kezelőorvos
nem járul hozzá, és alkalmazásuk felfüggesztését kéri Öntől a kórházban tartózkodás idejére.
Ha Ön e tájékoztatás ellenére behozott gyógyszereket és egyéb szereket tart magánál,
valamint beszedi azokat a kórházi ellátása során, és erről kezelőorvosa és a
gyógyszerész/gyógyszertári asszisztens nem tudnak, vagy nem járultak hozzá, Ön kijelenti ezen
tájékoztató aláírásával, hogy tudomással bír arról, hogy ez az egészségére nézve súlyos
következményekkel járhat, és bennfekvés alatti kezelését is hátrányosan befolyásolhatja. Ez
esetben Ön tudomásul veszi, hogy az egészségügyi szolgáltatót és a kezelésében részt vevő
dolgozókat a hátrányos következményekért, egészségromlásért, a bennfekvés alatti
kezelésért és annak hatékonyságáért semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben az be
nem jelentett és le nem adott behozott gyógyszerek alkalmazásából származik, egyben
nyilatkozik arról, hogy a szakszemélyzetnek visszaosztás céljából átadott gyógyszereit az
átadást megelőzően előírás szerint tárolta.
A tájékoztatást megértettem, szóbeli kérdéseimre kielégítő választ kaptam.
Nyilatkozom arról, hogy a kórházban tartózkodás idejére gyógyszer és/vagy egyéb szer
behozatala történt ⃝ nem történt ⃝. (Megfelelő választ bejelölni.)

................................................................
Tájékoztatást adó orvos aláírása

................................................................
Beteg aláírása

Kelt: ...................................., 20……………év ………………hó …………..nap
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2. melléklet: Nyilatkozat a beteg által behozott - saját felelősségre tárolt és
alkalmazott - gyógyszerekről és egyéb készítményekről
Nyilatkozat a beteg által behozott - saját felelősségre tárolt és alkalmazott - gyógyszerekről
és egyéb készítményekről
Alulírott
……………………………………………………………………………………………
tajszám:…………………………….. nyilatkozom, hogy az általam otthonról behozott gyógyszerek és
egyéb készítmények kórházban történő alkalmazásáról, tárolásáról és a beadás rendjéről a
kezelőorvos tájékoztatott, a betegtájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem,
kérdéseimet feltettem, azonban az ezzel kapcsolatos intézeti szabályozást elutasítom.
Saját elhatározásomból kérem, hogy a kórházban tartózkodásom ideje alatt az alább felsorolt
gyógyszereket és/vagy egyéb készítményeket is alkalmazhassam, és saját magam tároljam.
Tudomásul veszem, hogy a behozott gyógyszerek és/vagy egyéb készítmények alkalmazása
során történt mulasztásokért, és az ebből eredő nemkívánatos eseményekért a kórház nem
vállal felelősséget. A vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények pótlását az
intézmény nem köteles biztosítani.
Név

Hatáserősség

Lejárat

........................................................................
Tájékoztatást adó orvos aláírása és pecsétje
........................................................................
Beteg aláírása
Kelt: ...................................., 20………év ………………hó ………nap
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3. melléklet: Gyógyszerátadó lap
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4. melléklet: Péterfy S. utcai Kórház jógyakorlatának gyógyszeregyeztető lapja
[36]
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5. melléklet: SZTE Egyéni gyógyszerfelhasználás lap
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