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COVID-19 Vs. Betegellátás

• A COVID-19 korlátozások bevezetését 
tette és teszi szükségessé, melyek 
számos egészségügyi szolgáltatót is 
érintenek

• A korábbi gyakorlat szerint intézményi 
keretek között alkalmazott gyógyszeres 
terápiához való hozzájutás sok esetben 
akadályoztatottá vált

• Krónikus betegségben szenvedő 
betegek kezelése vált nehézkessé 

• Ez az érintett betegek egészségét – az 
egyes készítményektől függően eltérő 
időfaktorral – hátrányosan érintheti, 
gyógyulási, túlélési esélyeiket ronthatja



Megoldás: Otthoni Gyógyszeralkalmazás

• A szükségszerű változtatásokkal 
számos rendszeres és rutin eljárás 
kerülhetne megvalósításra a beteg 
otthonában

• Az otthoni gyógyszeralkalmazás:
• Rugalmas működési modell

• Egyénre szabott kezelési lehetőség

• Figyelembe veszi a beteg körülményeit 
és betegségéből fakadó speciális igényeit

• A lehető legkisebb mértékben terheli az 
ellátórendszert



Az Otthoni Gyógyszeralkalmazás Előnyei

• Nagyban segíti az akadálymentes- és 
folyamatos betegellátást a mostani, és 
ehhez hasonló- veszélyhelyzetekben

• Alkalmas a normál egészségügyi 
működés keretein belül is emelni a 
terápiás eredményességet egyes betegek 
esetében (pl. korlátozott mobilitás)

• A személyes kórházi vizitek számának 
csökkentésén keresztül mérsékli az 
ellátórendszer terheit

• A terápiás eredményesség növelésével 
költséghatékony alternatívát biztosítana a 
finanszírozó számára is



Középpontban a Betegbiztonság

Gyógyszer 
alkalmazási előírása

Vonatkozó szakmai 
eljárásrendek

Gyógyszer-biztonsági 
előírások

Egészségügyi 
szolgáltató 

munkavégzésre 
vonatkozó 

szabályzatai

Érintett egészségügyi 
szakember 

kompetenciája

Munkavégzésre 
vonatkozó 
szabályok

Csak olyan gyógyszeralkalmazás történhet, amelyet lehetővé tesznek: 



A Feltételrendszer Megteremtése

1. Alkalmazási előírás értékelése otthoni 
alkalmazhatóság szempontjából

2. A rendelkezésre álló szakmai eljárásrendek értékelése 
és szükség szerinti módosítása

3. Az ellátás nyújtására vonatkozó jogszabályi környezet 

módosítása

4. A finanszírozási szabályok módosítása



Potenciális Működési Modellek

Háziorvosi ellátás keretében

Otthoni szakápolás és hospice ellátás keretében

Intézményi szakellátást végző szolgáltató által

Otthoni gyógyszeralkalmazó szolgáltató által

Beteg általi öngyógyszerelés



Hol Tartunk Jelenleg?

• Az AIPM tagvállalatai körében felmérte 

• a lehetséges terápiákat és kapcsolódó 
betegszámokat

• az felmerülő speciális körülményeket és 
szakmai megfontolásokat

• a hátráltató tényezőket

• Előkészítésre és megküldésre került egy 
általános ajánlás a döntéshozók részére

• Dedikált projekt csapat alakult a szakmai 
részletek kidolgozására

Következő lépés: pozitív elbírálás után aktív 

szakmai részvétel a rendszer kidolgozásában



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


