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 2006. évi XCVII tv.2 § (3) 
 A gyógyszertár egészségügyi 
szolgáltatást végző egészségügyi 
intézmény.  

2005/36/EK   
gyógyszerészi kompetenciák 



2 § (4) A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság 
gyógykezeléséhez kapcsolódó gyógyszerek, tápszerek, 
gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban 
forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra 
vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő 
kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a 
betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő 
együttműködést megvalósító felvilágosító, tanácsadó 
szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia 
elősegítése, követése, valamint a prevencióban, 
népegészségügyi programokban való részvétel.  



Magisztrális készítmény  



Vényköteles gyógyszer 



Vény nélküli gyógyszer 



Gyógyszerészi gondozás 

• 3. (§) 26. gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész 
által önként vállalt, felelősen végzett dokumentált 
tevékenység, melynek célja együttműködésben az 
orvossal a hatásos, biztonságos és 
költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén 
túl, a beteg egészségtudatos életvitele 
kialakításának elősegítése, megfelelő 
gyógyszerhasználatának szakmai segítése, 
együttműködő készségének növelése, 
életminőségének javítása, minőségileg kontrollált 
körülmények között; 

2006. évi XCVIII törvény 



Gyógyszerészi Gondozás 

• a) a gyógyszertárat orvosi diagnózis nélkül felkereső beteg esetében 
• aa) szakszerű segítség nyújtása a tünetek értékelésében és szükség esetén a beteg orvoshoz irányítása, 
• ab) a tünetek megszüntetésére irányuló terápia ajánlása, beleértve az orvosi beavatkozás nélkül 

alkalmazható módszereket és a vény nélkül beszerezhető gyógyszereket, 
• ac) a vény nélküli gyógyszerek és egyéb termékek alkalmazásához szükséges információk nyújtása, 

beleértve a gyógyszerelési problémák felismerését lehetővé tevő ismereteket, az ezek jelentkezése esetén 
szükséges teendőket, valamint a terápia felfüggesztésének vagy abbahagyásának eseteit is; 

• b) a gyógyszertárat orvosi rendelvénnyel felkereső beteg esetében 
• ba) a gyógyszer-expediáláshoz és a vény validálásához kapcsolódóan a fennálló gyógyszerelési problémák 

feltárása és megoldása, különös tekintettel egyes speciális betegségekre és állapotokra (például csecsemő- 
és kisgyermekkor, terhesség, szoptatás, geriátria, máj- és vesebetegség, gyógyszerallergia), 

• bb) a biztonságos, költségtakarékos és folyamatos generikus gyógyszerhasználat elősegítése a beteg 
korábbi gyógyszerelésének felmérésével, gyógyszerelési problémáinak feltárásával és megoldásával, 

• bc) az együttműködő készség javítására irányuló tanácsok adása, 
• bd) tájékoztatás a kockázati tényezőkről és tanácsadás az egészségtudatos magatartás folytatására, az 

egyes betegségek és szövődményeik kialakulásának megelőzésére; 
• c) a betegség-specifikus gyógyszerészi gondozás, mely a népegészségügyi programhoz kapcsolódóan az 

adott betegség és kockázati tényezői korai felismerésére, a betegség késői komplikációinak vagy 
visszatérésének megelőzésére, a betegek egyensúlyi állapotának fenntartására irányul és – a beteg kezelő 
orvosával együttműködésben – magában foglalja a kockázati tényezők felmérését és a beteg szükség 
szerinti orvoshoz irányítását, valamint a beteg oktatását és együttműködő készségének kialakítását, 
továbbá a beteg gyógyszerhasználatának irányítását. 
 

• 41/2007. (IX.19) EüM rendelet 



Egészségügyi ellátás 

 

Kórházi 
ellátás 

 
Szakorvosi 

ellátás 
 

Háziorvos 
ellátás 

 
 

Gyógyszerészeti 
ellátás 



TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 
 

 
 

„Egységes külső felülvizsgálati 

rendszer kialakítása a járó- és 

fekvőbeteg szakellátásban 

valamint a gyógyszertári 

ellátásban” 



A projekt során a gyógyszertárak 

részére kidolgozott: 

 
 gondozást támogató működési standardok  

 gondozási irányelvek  

 gondozást támogató  szoftver 

 

        Pilot program 
       Előzők tesztelésére 
     
               Akkreditáció 



Gondozást támogató működési standardok 
segédanyagok 

Szervezeti működés: tárgyi és személyi feltételek (2)
             

Gyógyszerellátás; expedíció(2) 
 
Tájékoztatás, tanácsadás, betegkövetés(4) 
 
Más egészségügyi szolgáltatók  
         tájékoztatása (3) 
 
 

 



Egészségi állapot  felmérését célzó és gyógyszerhatást 
követő vizsgálatok 

Cél / meghatározás: 

A kockázatok/betegségek korai felismerésével és a nem 
megfelelő eredményű terápiák azonosításával a 
veszélyeztetett betegcsoportok kiszűrése és szükség szerint 
mielőbbi orvoshoz irányítása. 

A gyógyszertár lehetőséget biztosít non invazív és  egyszerűen 

kivitelezhető invazív  módszerek, gyors laboratóriumi  tesztek 
elvégzésére és azok eredményéről a beteget és szükség szerint 
a kezelőorvost tájékoztatja. 

 



Egészségi állapot  felmérését célzó és 
gyógyszerhatást követő vizsgálatok 

 A gyógyszertár tanácsadó helye strukturálisan megfelelő és felszerelt a 
vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel, a diszkréciót biztosítja. 

A szűrő, monitorozó vizsgálatokat megfelelően képzett és felhatalmazott 
személyek végzik.  

A gyógyszertárban végzett vizsgálatokról és azok idejéről a betegek fogadási 
helyén tájékoztatást helyeznek el. 

Az egészségi állapot felméréséhez megfelelő kérdőívek rendelkezésre állnak. 
A műszeres vizsgálatokhoz szükséges eszközök ellenőrzött minőségben 

rendelkezésre állnak. 
 A gyógyszertári személyzet a higiénés, kéz-higiénés szabályozásban foglalt 

előírásokat betartja. 
A vizsgálatok során kapott eredmények rögzítése, visszakereshető archiválása 

megtörténik. 
A kapott eredményeket az érintettek számára megfelelő tájékoztatás mellett 

adják ki . 
 Szükség  esetén a beteg kezelőorvosának dokumentált értesítése, orvos 

irányítás, visszajelzés kéréssel megtörténik. 
 



Irányelvek 
• Krónikus, folyamatos orvosi ellátásban részesülő betegek 

terápiás együttműködését, a gyógyszer- és betegbiztonság 
javítását célzók - asthma, COPD, T2-DM, hypertonia, dyslipidaemia, 
obesitas, corticosteroid alkalmazás psoriaisban -  

 

• Vény nélküli gyógyszerekkel kezelhető panaszok  - self 
medication – ellátására vonatkozók  - acne, allergiás rhinitis, 
GORB, láz, köhögés, BPH, akut nem specifikus derékfájás - 

 

• Speciális betegcsoportok    

    gyógyszerelését támogatók – 

    várandósok, idősek - 

 

 



Screening 
• potenciális betegek megtalálása 

• kiszűrése 

• továbbirányítása 

 

Eredmény: a beteg megjelenése az orvosi 
ellátásban 



Gyógyszer központúságtól a beteg 
központúság felé I. 

 
• Standardok megjelenése az egészségügyben, 

– MEES - Gyógyszerészet területe ? 

• Etikai Kódex 
– 5 kérdés 

• Metabolikus szindróma gondozási protokoll 
– 2007 Gyógyszerbiztonsági vizsgálat (szükséges?, 

megfelelő?, biztonságos?) 

 



Gyógyszer központúságtól a beteg 
központúság felé II. 

 
• Minőségügyi kézikönyv a gyógyszertárak részére 

– MGYK, 2013 

• Generikus ösztönző – hatóanyag rendelés 
– 2012 

• Az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében 
végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzés 
– Szakmai Irányelv – GYEMSZI - OGYI 

 



3.2.2.1. Vérnyomás mérés  

• Protokoll 3. melléklet 
– Vérnyomásmérés helyének kialakítása 

• zajtól, erős mágneses tértőt, közvetlen napfénytől, UV 
sugárzástól mentes hely  

• A hőmérséklet a mérés végzésekor 10 °C és 40 °C között legyen.  

• A mérési hely felületének egyszerűen tisztíthatónak kell lennie, 
a padló felmosható legyen  

• Biztosítani kell a dolgozó számára megfelelő kézmosási 
lehetőséget, a beteg számára dezinficiáló törlőkendőt.  

– Eszköz tárolása karbantartása 
• Gyógyszerész meghatározza összhangban a használati 

utasítással a tisztítás gyakoriságát,  formáját.  

 
 



3.2.2.1. Vérnyomás mérés  

• Protokoll 3. melléklet 
– Műszerrel kapcsolatos elvárások 

megfelelő félévenkénti EU MDD -vel összhangban, ISO 2000 minőségbiztosított, 
dokumentált gyártó-szerviz általi kalibrálása az Országos Mérésügyi Hivatal 
által igazoltan engedélyezett és hitelesített dinamikus mérési etalon 
szimulátorral  

– mérési folyamat időszakos szakszerű ellenőrzése 
– műszer rendelkezik a márkanévvel jegyzőkönyvezett, dokumentált nemzetközi 

validációval 
– megfeleléssel és ajánlással az Európai Hipertónia Társaság  protokollja alapján 
– a készülékek egymás közti megfeleltetése a tömeges sorozatmérések miatti 

minőségi és statisztikai követelmények miatt nem elfogadható 
– a műszer rendelkezik validált obese (22-42cm) mandzsettával 
– a műszer kalibrálásáról a forgalmazó legalább évente gondoskodik 
– A műszer alkalmas kell legyen az ajánlott egymás utáni legutolsó 10 percen 

belüli legkevesebb kettő, illetve három mérésből álló sorozat  átlagolására is  
annak érdekében , hogy a valós vérnyomásértéket optimális 2 illetve, három 
mérés esetén is megkaphassuk 

– A műszer gyártója beszerzi az Egészségügyi Minőségfejlesztési és 
Kórháztechnikai Intézet tanúsítását arról, hogy a műszer a gyógyszertárban a 
gyógyszerészi gondozás során tömegmérésre alkalmas feltételeknek megfelel. 
Ezt a tanúsítványt a Bizottságnak bemutatja. 



3.2.2.4. Lépésszámláló 

• A lépésszámláló mérési eredményét a testsúly testzsír monitor 
mérési értékeivel összhangban  megtett lépéseket 
kalóriafogyasztást az életmód változtatás szükségességével  
értékelni kell, ill. a befolyásoló körülményeket (környezeti 
hatások, étkezés, további mozgás stb.). egyénnel meg kell 
beszélni 

 

        Nyugalmi alap kalória felhasználás  /kcal/ 

 + Lépésmérővel mért  felhasználás /kcal/  

 -------------------------------------------------------------------  

 = Összesen elégetett napi kalória  /kcal/  >
 Elfogyasztott /kcal/ 



Gyógyszer központúságtól a beteg 
központúság felé III. 

 
 

 

• TÁMOP 

– Standardok és irányelvek 

 

• EDQM 

– Indikátor fejlesztés  

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


