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Témaválasztás indoklása

● Új kihíváshoz kell a gyógyszertáraknak 

alkalmazkodnia

● Tájékoztatás jogszabályi előírásai

● Létező, nem aktualizált irányelv

● Szerteágazó, nem egységes gyakorlat

● Működési és gazdasági stabilitás alapjai



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 1.

● A változtatás során alkalmazott módszerek:

(egymásra épülő módszertan)

– SWOT- analízis
– Klinikai audit (2 darab)
– Gyökérok kutatás
– Helyi protokoll fejlesztés
– Protokoll bevezetés
– Protokoll szerinti munkavégzés



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 2.

● SWOT analízis
Belső, befolyásolható Külső, nem befolyásolható

Erősség Lehetőség

Pozitív

Gyengeség Fenyegetés

Negatív

Minőségügyi és betegbiztonsági 
képzettséggel rendelkező vezető

E-recept bevezetése támogatja a be-
tegbiztonsági intézkedések megvalósu-

lását a patikában
A patika tulajdonosi köre, vezetése 
elkötelezett a minőségügy iránt, és 
a patika ezen irányú fejlesztési iránt

Láncpatikai tagság- finanszírozási segít-
ség, ha egy jó modellt képesek vagyunk 

kialakítani
Képezhető, „fejlődni akaró” szak-

asszisztensek
Motiváció rendszer keretében ren-
delkezésre áll belső anyagi forrás a 
dolgozók többletmunkájának a fi-

nanszírozására

A betegbiztonsággal és minőség-
gel kapcsolatos előképzettség hiá-

nya a szakdolgozók körében
E-recept rendszer nem megfelelő műkö-

dése (nem patikai szinten)

Jelenlegi szakdolgozói létszám a 
feszített munkatempót követeli meg, 

így kevés idő jut a fejlesztésre

Alacsony betegedukáció az E-recept 
kapcsán, emiatt az energiák jelentős ré-
sze nem a betegbiztonság növekedésé-

re fordítódik
A létszámhoz képest nagy a  rész-

munkaidős kolléga  aránya



  

Kritériumrendszer/Indikátorok

● Célja:

● Jelenlegi helyzet felmérése (helyzetértékelés)

● Változtatások sikerességének nyomon 
követése, értékelése 



  

Indikátor megnevezése

1 100,00%

2/a 100,00%

2/b 100,00%

3 100,00%

4/a 100,00%

4/b 100,00%

5/a 100,00%

5/b 100,00%

6 100,00%

7 50,00%

8 50,00%

9 50,00%

10 20,00%

Kritérium 
rendszer

Indikátor sor-
száma

Megjegy-
zés

Elméleti 
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korlati 
célér-

ték

B
e

te
g

tá
jé

ko
zt

a
tá

s 
m

e
g

fe
le

lő
sé

g
é

t j
e

lz
ő

 k
rit

é
ri

um
re

nd
sz

e
r 

in
d

ik
á

-
to

ra
i

Elfogadott expediálások a hatóanyag, segéd-
anyag érzékenység felmérésére az összes vizs-

gált expediálás arányában
Expediáló 

kérdez
60,00

%
Elfogadott expediálások a gyógyszer interakciók 
felmérésére az összes vizsgált expediálás arányá-

ban
Expediáló 

kérdez
60,00

%
Elfogadott expediálások a gyógyszer interakciók 
tájékoztatására az összes vizsgált expediálás ará-

nyában
Expediáló 

kijelent
60,00

%
Elfogadott expediálás a párhuzamos gyógyszer-
szedés felmérésére az összes vizsgált expediálás 

arányában
Expediáló 

kérdez
60,00

%
Elfogadott expediálás a mellékhatás felmérésére 

az összes vizsgált expediálás arányában
Expediáló 

kérdez
60,00

%
Elfogadott expediálás a mellékhatás tájékoztatá-

sára az összes vizsgált expediálás arányában
Expediáló 

kijelent
60,00

%
Elfogadott tájékoztatás a beteg együttműködés 

felmérése az összes vizsgált expediálás arányában
Expediáló 

kérdez
60,00

%
Elfogadott tájékoztatás a beteg együttműködés 

támogatásra az összes vizsgált expediálás arányá-
ban

Expediáló 
kijelent

60,00
%

Elfogadott tájékoztatás a betegtájékoztatás egyéb 
információkra, az összes vizsgált expediálás ará-

nyában
Expediáló 

kérdez
60,00

%
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i Expediálási ingadozással kivitelezett gyógyszerki-

adások aránya az összes expediálások között
30,00

%
Hozzáajánlással kiegészített expediálások aránya 

az összes expediálások között
30,00

%
Sikeres hozzáajánlással kivitelezett expediálások 

aránya az összes expediálások között
20,00

%
Hozzáajánlással szerzett összes többlet árbevétel 
aránya (bruttó fogyasztói áron) a megfigyelés alatti 

összes árbevételéhez képest
10,00

%



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 3.

● 1. Klinikai audit eredményei (Forrás: Saját szerkesztés) 
478 megfigyelt expediálás

Betegtájékoztatás Gazd. fenntarthatóság



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 4. (Forrás: Saját Szerkesztés)



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 5.

● Gyökérok elemzés (Forrás: Saját Szerkesztés) 

Az expediálás során a betegbiztonsági 
kockázatot rejtő tényezőkre nem kérdeznek rá, 
és nem adnak át információt.



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 6.

● Protokoll részei

● VK gyógyszer értékesítése első alkalommal

● VK gyógyszer értékesítése nem első 

alkalommal

● OTC-ha termékigénnyel érkezik

● OTC-ha panasszal érkezik



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 7.  „ÉPIMEB+H”

● Protokoll felépítése (Forrás: Saját Szerkesztés)

● Kérdésprotokoll
● Információs protokoll
● Hozzáajánlási protokoll
● Interperszonális kapcs./magatartásformák



  

A Szent Borbála Gyógyszertár 
példája 8.

● Második klinikai audit eredményei (Forrás:Saját Szerkesztés)

622 megfigyelt expediálás



  

Következtetések

● Egységes keretbe foglalt expediálás
● Egységesebb információátadás
● Időnyomás miatti flusztráció csökkent
● Hozzáajánlás keretekbe foglalt
● Gazdasági stabilitás szakmai alapon 

megvalósult
● Motivációs rendszer kialakításának a 

lehetősége
● OSAP adatgyűjtésbe felvehető indikátorok



  

Köszönöm Megtisztelő 
Figyelmüket!

Kérdés?
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