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A COVID-19 járványhoz adaptált intézeti 
gyógyszerelés 

Intézeti gyógyszerelés

A COVID-19 járvány rengeteg 
védőfelszerelést és védőeszközt 
igényel. Ezek alkalmazása az ellátási 
folyamatainkat is megváltoztatja. 
Mire figyeljünk oda, hogy a 
védőfelszerelések véletlenül se 
rontsák az ellátás eredményességét?

Szükséges-e a gyógyszerek igénylési, 
rendelési, szétosztási rendjének 
módosítása COVID-19 járvány idején? 
A meglévő eljárás képes kielégíteni a 
megváltozott szükségleteket?
A járvány adta körülmények miatt 
szinte biztosan változtatásra 
van szükség. 

Ajánlások

Létesíts új, gyógyszerek tárolására 
alkalmas helyiségeket, illetve 
berendezéseket azokon a helyeken, 
amelyek csak most nyertek 
betegellátási funkciót, illetve 
amelyek a járványügyi intézkedések 
miatt nehezen 
megközelíthetővé váltak!

Az érintett szakterületek és az 
intézeti gyógyszerész segítségével 
állítsd össze és rendszeresen 
frissítsd az egyes szervezeti 
egységekben releváns 
gyógyszerhelyettesítési listákat, 
dózisszámláló segédtáblákat 
valamint rövidítésjegyzéket, és tedd 
elérhetővé a munkatársak számára!

A várható igénybevételnek 
megfelelően végezd el az infúziós 
pumpák redisztribúcióját!

Tudatosítsd a munkatársakban, 
milyen nehézségeket okozhat a 
védőeszközök használata a 
gyógyszerelés során, és hogyan 
védhetők azok ki!

Új, COVID-19 fertőzésre alkalmazott 
készítmények használata esetén 
helyezz figyelmet a 
gyógyszerinterakciókra, a hatások 
és mellékhatások szoros 
monitorozására.
Az érintett szakterületek és az 
intézeti gyógyszerész bevonásával 
dolgozd ki illetve gyűjtsd össze a 
kapcsolódó szakmai 
protokollokat, felületeket!
   
Tájékoztasd dolgozóidat az intézeti 
gyógyszerelés COVID-19 járványhoz 
kapcsolódó változásairól!   

Oktasd valamennyi, gyógyszerelési 
változásban érintett munkatársat az 
intézeti és osztályos gyógyszerelés 
tudnivalóiról, az elkészült listákról 
és táblázatokról, valamint azok 
elérhetőségéről!

Az érintett szakterületek 
szakembereinek bevonásával állítsd 
össze azon gyógyszerek 
(hatóanyagok) listáját, melyek a 
COVID-19 fertőzött betegek 
ellátásához szükségesek!

Pesszimista forgatókönyvvel 
tervezve határozd meg a fenti 
listában szereplő gyógyszerek 
várható felhasználási mennyiségét!
  
Az intézeti gyógyszerész bevonásával 
egyeztess a beszállítókkal 
a megrendelés és a szállítás, esetleg 
konszignációs raktár kialakításának 
részleteiről!

A megrendelések és a központi 
raktározás során vedd figyelembe az 
esetleges felajánlásokat!

Módosítsd az intézeten belüli
osztályos gyógyszerigénylések 
rendjét, és monitorozd szorosabban 
a felhasználást annak érdekében, 
hogy az ellátáshoz szükséges 
gyógyszerek időben rendelkezésre 
állhassanak a frontvonalban is!


