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I. Alapvetı megfontolások 
1.1. A metabolikus szindróma népegészségügyi jelentısége 
Az Egészségügyi Világszervezetnek a világ egészségérıl készült 2005-ös jelentése felhívja a 
figyelmet arra, hogy viszonylag kisszámú, megelızhetı kockázati tényezı (magas vérnyomás, 
dohányzás, alkoholfogyasztás, magas koleszterinszint, túlsúly, egészségtelen étkezési 
szokások, fizikai aktvitás hiánya) aránytalanul nagymértékben (60%-ban) tehetı felelıssé a 
betegségterhek növekedéséért és a korai halálozások magas számáért. 
A 2008-as Népegészségügyi jelentés adatai szerint a lakosság 29,4%-a dohányzik a teljes 
populációra vetítve. A szívrohamot átélt vagy egyéb szívbetegségben szenvedık közül a 
rendszeresen dohányzók aránya 15,7%, míg a magas vérnyomásban szenvedıknél 15,5%. A 
felmérés adatai szerint a 35-64 év közötti férfiak 41,3%-a túlsúlyos, 30,4%-a elhízott, 65 év 
felettiek esetében ez az arány 39,2% és 24,9%. A 35-64 év közötti nık 33,8%-a túlsúlyos, 
29,7%-a elhízott, a 65 év felettiek esetében arányuk 43,6%, illetve 28,6%. A férfiak fele, a 
nık közel 40%-a nem fogyaszt naponta zöldséget, gyümölcsöt. A cukorbetegségben a férfiak 
7,7%-a, a nık 8,3%-a érintett. A férfiak 9,6%-a, a nık 11,3%-a tud arról, hogy emelkedett a 
koleszterinszintje (populációs átlag 10,5%). A magas koleszterin szinttel rendelkezık 36%-
ának több mint féléve nem mérték meg a koleszterinszintjét. A férfiak 25,2%-a, a nık 34,4%-
a hipertóniás (populációs átlag: 30,1%), és 24%-uknak mérték 3 hónapnál régebben a 
vérnyomását. 
Az Egészségügyi Világszervezet 2009-es jelentése szerint az európai halálozási okok 48%-
ban a keringési rendszer betegségeire vezethetıek vissza. Hazánkban a 2008-as 
Népegészségügyi jelentés adatai szerint a keringési rendszer betegségei okozta halálozás 100 
ezer fıre vetítve 428,6 haláleset. 
 
1.2. Gyógyszerészi gondozás nemzetközi és hazai szakmai háttere 
A gyógyszerészi gondozási gyakorlat számos nyugati országban a mindennapos tevékenység 
része, amely nemzeti és nemzetközi protokollok útmutatásával zajlik. Ezek közül kiemelendı 
a WHO európai régiójához kapcsolódó nemzetközi gyógyszerész szervezet, az EuroPharm 
Forum, mely a kardiovaszkuláris betegségek területén 2 protokollt is kidolgozott: a 
cukorbetegség gyógyszerészi gondozási irányelveit és a hipertónia gyógyszerészi gondozási 
protokollt. Az elsı program a St. Vincent deklarációval, míg a hipertónia gondozási program 
a WHO CINDI programjával való együttmőködésen alapul. 
A gyógyszerészi gondozás eredményességét, hatékonyságát számos esetben vizsgálták, 
melynek során bizonyosságot nyert e tevékenység létjogosultsága. Mindezek mellett országos 
programok felmérései is jelzik az ez irányú gyógyszerészi tevékenység fontosságát (pl.: 
portugál példa, SCRIP vizsgálat, svájci, németországi metabolikus szindróma program). 
1.3. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 

A protokoll a nemzetközi és hazai szakmai irányelvek alapján készült, és a metabolikus 
szindrómában szenvedı, vagy arra gyanús betegek gyógyszerészi gondozási ellátásának 
javasolt teendıit írja le, úgymint:  



 az egészséges életmód promóciója a metabolikus szindróma betegség megelızése 
érdekében (primer prevenció – elsı gondozási szint), 

 a metabolikus szindróma korai diagnózisa érdekében való együttmőködés (szekunder 
prevenció – második gondozási szint), 

 diagnosztizált betegek gyógyszerterápiás menedzsmentje (tercier prevenció – 
harmadik gondozási szint). 

 

A protokoll a betegségspecifikus gyógyszerészi gondozási protokollok közé sorolandó, és 
csak a meghatározott személyi és tárgyi feltételeket teljesítı gyógyszertárakban 
végezhetı az abban foglaltak szerinti tevékenység. 

A jelen szakmai protokoll alapján a gyógyszerész szakmai szervezetek képviselıi által életre 
hívott Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által készített 
Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program mindenkor érvényes változata a 
Bizottság honlapján elérhetı. 
 
 
2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele 
 
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mőködési, 
szolgálati és nyilvántartási rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben (a 
továbbiakban: Rendelet) foglalt elıírásoknak való megfelelés. 

2.1. A protokoll személyi feltételei 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási tevékenységet az a gyógyszerészi 
diplomával rendelkezı, a gyógyszerészek mőködési nyilvántartásában szereplı, az adott 
gyógyszertárral munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerész végezhet, aki a 
Bizottság képzési programjával tartalmilag megegyezı és általa jóváhagyott, 
gyógyszerészképzésre szakosodott egyetem által akkreditált metabolikus szindróma 
gyógyszerészi gondozás elméleti és gyakorlati továbbképzést elvégezte. 
A személyi jogos gyógyszerész vagy az intézetvezetı fıgyógyszerész a protokoll szerinti 
tevékenység indítása elıtt a körzetben praktizáló háziorvos(oka)t tájékoztatja. 

2.2. A program tárgyi feltételei 

A Rendeletben foglaltakon túli tárgyi feltételek gondozási szintek szerint: 
− Elsı szint: 
o strukturált kérdıív, formanyomtatványok, 
o a témában írott, szakmailag elfogadott minıségő betegtájékoztató anyagok (pl. a Bizottság 
betegtájékoztató kiadványai). 
− Második szint: 
o az elsı szintnél megköveteltek, továbbá 
o a késıbbiekben rögzített szakmai szempontoknak megfelelı 
� vércukor-, koleszterin- és trigliceridszint mérı készülék, 
� vérnyomásmérı készülék, 



o testsúlykontrollálásra közvetlenül alkalmas eszköz. 
− Harmadik szint 
o az elızı szinteken megköveteltek, továbbá a gyógyszerterápiás problémák kiértékeléséhez 
használt dokumentációs anyagok, 
o a tevékenység végzését elısegítı számítógépes program. 
A programban használható készülékekkel szemben támasztott követelmények betegbiztonsági 
okokból magasabb szintőek, mint a beteg által otthon, önellenırzésre használható 
készülékekkel szemben támasztott elvárások. A beteg kérése esetén a különbségekrıl a 
gyógyszerész tájékoztatást ad. 

2.3. Adatvédelmi és etikai normák 

A gyógyszerészi gondozási tevékenységben részt vevı gyógyszerész az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló 1997. évi XLVII. 
törvény, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény és az emberi alkalmazásra kerülı 
gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. 
évi XCV. törvény betegjogi, etikai szabályait, továbbá az egészségügyi dolgozók 
rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendeletben foglaltakat köteles betartani. A 
Magyar Gyógyszerészi Kamara etikai kódexében foglaltak betartása ajánlott. 
A gondozás megkezdését megelızıen dokumentált módon szükséges felhívni a beteg 
figyelmét arra, hogy a gyógyszertár az adatait kezeli. 

2.4. Bejelentési kötelezettségek, ellenırzés 

Gyógyszerészi gondozási tevékenység a Rendelet 36/A. § (4) bekezdése alapján elızetes 
bejelentés alapján folytatható (1. melléklet). A bejelentéshez csatolni szükséges az akkreditált 
továbbképzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumot. A tevékenység végzéséhez 
szükséges feltételekben bekövetkezett változásokat ugyancsak be kell jelenteni a Rendelet 
alapján. A formanyomtatványok a Bizottság honlapjáról www.gyogygond.hu letölthetıek. 
A gondozási tevékenység során keletkezett aggregált adatokat a Bizottság felé a program 
értékelése érdekében továbbítani kell. 
 
3. Definíciók 
 
Beteg 
A protokollban az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény értelemében az 
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevı vagy abban részesülı személyt – függetlenül annak 
egészségi állapotától – a megnevezés szerint betegnek tekintjük. Beteg az elsı szint (primer 
prevenció) esetén a gyógyszertárat felkeresı személy, a második szint (szekunder prevenció) 
esetén a gyógyszertárat felkeresı, anyagcsere paramétereinek ellenırzését kérı, és/vagy 
meghatározott kockázati faktorokkal rendelkezı személy, a harmadik szint (tercier prevenció) 
esetén a gyógyszertárat felkeresı, már diagnosztizált, magas vérnyomás betegségben 
szenvedı, cukorbeteg, diszlipidémiás (hypercholesterinaemia, hypertrigliceridaemia) és/vagy 
túlsúlyos, illetve elhízott személy. 
 
Adherencia (terápiahőség) 
A beteg egészségügyi szakemberek által elıírt, a kívánt terápiás cél eléréséhez szükséges 
ajánlásoknak megfelelı viselkedése a gyógyszerszedés, diéta és más terápiák, valamint az 
életmód változtatás területén. 
 



Expediálás 
Az az egészségügyi szolgáltatás, amely magában foglalja a gyógyszertárban forgalmazható, 
valamint kötelezıen készletben tartandó termékekrıl szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendeletben 
meghatározott termékek kiszolgálását, gyógyszerész-szakmai ellenırzését, a 
gyógyszerbiztonság, költség-hatékonyság, és a beteg megfelelı egyéni igényeihez igazodó 
tájékoztatás biztosítását. 
 
 
4. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás protokoll szakmai háttere 
 
A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás protokoll alapjául szolgálnak az 
Europharm Forum hazai körülményekhez adaptált protokolljai (Ask about your Medicine, 
Hipertonia, Pharmadiaβ), továbbá a Pharmaceutical Care Research Group, University of 
Granada által kidolgozott Gyógyszerterápiás probléma klasszifikáció és ún. Dader metódus, a 
vonatkozó nemzeti erıforrás minisztériumi (egészségügyi minisztériumi) szakmai irányelvek 
és protokollok, a IV. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Ajánlása, valamint 
a már lezajlott magyarországi gyógyszerészi gondozási vizsgálatok (Gyógyszerészi Diabetes 
Prevenciós Program, PIPHACH study) eredményei. 
 
 
5. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program célja 
 
− tájékoztatás nyújtása az egészséges életmódról, a metabolikus szindróma betegség 
megelızésének lehetıségeirıl, 
− a vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint önellenırzés széles körő 
elérhetıségének biztosítása, 
− a korai diagnózis szükségességének tudatosítása, 
− a gyógyszertárat felkeresı betegek metabolikus szindróma rizikóinak meghatározása, 
fokozott kockázatú személyek felismerése, orvoshoz irányítása, 
− a betegek oktatása, hogy képesek legyenek jobban együtt élni betegségükkel, 
− a betegek adherenciájának javítása, 
− a terápiás eredmények monitorozása, 
− a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos problémák megelızése, azonosítása és 
megoldása, 
− a gyógyszerészi tevékenység, valamint a beteg állapotának dokumentálása és értékelése, 
− a gyógyszerész-orvos-beteg együttmőködés elısegítése. 
 
 
II. Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll folyamatleírása 
 
2.1. Protokoll algoritmusa 





1. ábra Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokoll folyamata 
 
 
2.2. Az egészséges életmód promóciója a metabolikus szindróma betegség megelızése 
érdekében (primer prevenció) 
 
2.2.1. A célpopuláció kiválasztása 
 
A gyógyszerész célirányos kérdéseivel kardiovaszkuláris kockázatnak kitett, az alábbiakban 
felsorolt kritériumok közül legalább háromnak megfelelı betegeknél – ha a beteg azt igényli, 
vagy felajánlás esetén hozzájárul – kezdi meg a prevenciós folyamatot: 
 45 év feletti férfi, 55 év feletti nı, 
 túlsúly, elhízás (BMI> 25 kg/m2), 
 fizikai inaktivitás (hetente kevesebb mint 5 alkalommal végzett legalább 30 perc idıtartamú 
közepes intenzitású, vagy 3 alkalommal legalább 20 percig végzett nagy intenzitású mozgás), 
 családi kardiovaszkuláris rizikó (elsıfokú hozzátartozók között 2-es típusú cukorbetegség, 
stroke, szívinfarktus, angina férfiak esetében 55 éves, nık esetében 65 éves kor elıtt), 
 dohányzás. 
A gyógyszerész a beteg hozzájárulása esetén a metabolikus szindróma gyógyszerészi 
prevenciós adatlapon (a továbbiakban: prevenciós adatlap) (2. melléklet) rögzíti a beteg és 
háziorvosának általános adatait, általános kockázati tényezıit. 
Ha a beteg valamilyen, a metabolikus szindróma, vagy a szindrómához tartozó alapbetegség 
kezelésére használatos gyógyszert szed/vált ki, a további lépéseket a 2.4. pont szerint kell 
elvégezni. 
 
2.2.2. Betegoktatás, egészség promóció 
A gyógyszerész azon betegeket, akinek legalább egy általános kockázati tényezıje van, 
tájékoztatja: 
− a fennálló kockázati tényezıkrıl, 
− a metabolikus szindrómáról és annak szövıdményeirıl, 
− az egészséges életmód elınyeirıl, 
− a testsúlycsökkentı lehetıségekrıl, a fizikai aktivitás növelésének elınyeirıl, a lehetséges 
diétáról, 
− az anyagcsere-betegség progresszióját fokozó tényezıkrıl (dohányzás, túlzott 
alkoholfogyasztás). 
Az életmód-változtatásra vonatkozó tájékoztatás fıbb szakmai elemeit a IV. 
Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia ajánlása tartalmazza. 
A gyógyszerész a beteget ellátja a Bizottság és más szervezetek által készített 
betegtájékoztató kiadványokkal (a továbbiakban: betegtájékoztató nyomtatvány). 
A gyógyszerész a betegnek minden esetben köteles felajánlani a további tájékoztatás 
lehetıségét. 

2.3. A metabolikus szindróma korai diagnózisa érdekében való együttmőködés 
(prevenció második szintje) 

 
2.3.1. A célpopuláció kiválasztása 
Megegyezik a 2.2.1. pontban leírtakkal, kiegészítve azon betegekkel, akik saját 
kezdeményezésükre kérik valamely anyagcsere paraméterük ellenırzését a gyógyszertárban. 
Kiemelt kérdésként kell kezelni, hogy a betegnek utoljára mikor mérték meg a vérnyomását 



vagy anyagcsere-paramétereit. Ha ez több mint negyedéve történt, vagy a beteg által felidézett 
érték a normális értéket meghaladta, a 2.3.2. pontban jelzett mérések elvégzését fel kell 
ajánlani. 
 
2.3.2. Gyógyszertári mérések, ellenırzések 
A gyógyszertári mérések önellenırzés formájában történnek. A gyógyszerész szükség esetén 
segítséget nyújt a betegnek a mérés szakszerő kivitelezésében, illetve a protokollban 
elsajátított ismereteket adja tovább, és szükség esetén felhívja a beteg figyelmét az orvos 
felkeresésének szükségességére. A pontos mérés kivitelezésének támogatásakor az 
önellenırzésre és eszközre vonatkozó minıségbiztosítási szabályokat be kell tartani. 
A mérıeszközöket és anyagokat tisztán kell tartani, illetve fokozott elhasználódás esetén 
cserélni kell. A testfelülettel érintkezı anyagokat potenciálisan veszélyesnek kell tekinteni. 
Az üzemzavar, baleset esetén szükséges intézkedésekrıl a szakszemélyzetet oktatni kell, 
illetve a mentés, mentesítés feltételeit a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen biztosítani kell. 
A mérési hellyel szemben támasztott követelmények: 
 elkülönített, 
 zajmentes, 
 közvetlen környezetében (1 méteren belül) nem lehet erıs mágneses tér, rádiófrekvenciás, 
elektromágneses és mikrohullámú sugárforrás (pl. mobiltelefon, számítógép, mikrohullámú 
sütı stb.), 
 közvetlen napfénynek vagy UV-sugárzásnak nem lehet kitéve (az esetleges fotometriai 
mérést befolyásolhatja), 
 a hımérséklet a mérés végzésekor 10 °C és 30 °C közötti, 
 a mérıeszköz alkalmazási helyéül szolgáló felület könnyen tisztítható, a mérési hely padlója 
felmosható, 
 a beteg számára dezinficiáló törlıkendı, hab vagy folyadék biztosított, 
 a mérıeszköz hálózati adapteréhez biztonságos elektromos 220V hálózati csatlakozás 
rendelkezésre áll. 
A mérések menetének és technikai feltételeinek részletes ismertetése a protokollt kiegészítı 
Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program leírásában szerepel. 
2.3.3. A gyógyszertárban mért értékek eredményének közlése, értékelése, orvoshoz irányítás 
A gyógyszerész az önellenırzés eredményét a betegtájékoztató nyomtatványon (3. melléklet) 
rögzíti, melyre feljegyzi a beteg, a gyógyszertár és saját nevét, megjelöli az utolsó étkezés óta 
eltelt idıt, valamint ajánlását. Amennyiben az irányítási kategória szerint lehetséges, a 
betegnek egy következı gyógyszertári vizitet javasol, amikor értékelhetik az életmód 
változtatás addig elért eredményeit, vagy annak hatástalansága esetén a beteget orvoshoz 
irányítja. Ez az alkalom egyszer ismételhetı. 
A gyógyszerész a prevenciós adatlapon rögzíti a beteg és háziorvosa általános adatait, 
valamint az általános kockázati tényezıket és a mért eredményeket. Ezt követıen az irányítási 
kategóriáknak megfelelıen jár el. Ha a beteg diagnosztizált hipertóniás, vagy cukorbeteg, 
vagy diszlipidémiás, és emellett túlsúlyos vagy elhízott, a 2.4. pont szerint kell eljárni, de a 
diagnózis tényét a prevenciós adatlapon a metabolikus szindróma együttes felmérése miatt 
rögzíteni kell. 
 
Irányítási kategóriák 
A gyógyszerész a mért, illetve számított értékeket az alábbiak szerint értékeli, és irányítja 
háziorvosához a beteget. 
 
Vérnyomás 



 
Kezdeti 

vérnyomásérték 
(Hgmm)* 

 szisztolés diasztolés 

Ellenırzés, betegirányítás, 
nyomonkövetés** 

Normális vérnyomás <130 <85 Legalább kétévente 

Emelkedett-normális vérnyomás 130-139 85-89 Minden évben*** 

Kóros vérnyomás 

I. fokozat (enyhe hipertónia) 140-159 90-99 2 hónapon belül ellenırzés*** 

II. fokozat (középsúlyos 
hipertónia) 

160-179 100-109 
Azonnali háziorvoshoz 

irányítás*** 

III. fokozat (súlyos hipertónia) >180 >110 
Azonnali háziorvoshoz 

irányítás*** 

 
1. táblázat: Mért vérnyomásértékeknek megfelelı irányítási protokoll 

(A hypertonia betegség felnıttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti 
irányelvei.  

Magyar Hypertonia Társaság ajánlása) 

* Amennyiben a szisztolés vagy diasztolés érték eltér, az ellenırzés rövidebb idın belül 
javasolt. 
** Az anamnézisbıl ismert vérnyomásérték, egyéb kardiovaszkuláris rizikótényezı és 
célszervi károsodás esetén az ellenırzés gyakorisága módosulhat. 
*** Életmód-változtatás javaslata mellett. 
 
Normális (kívánatos, optimális) vérnyomás esetén a gyógyszerész tájékoztatja a beteget 
 az egészséges életmód jelentıségérıl, 
 a dohányzás mellızésének fontosságáról, 
 a metabolikus szindrómáról és annak szövıdményeirıl, 
 a magas vérnyomás betegségrıl, annak szövıdményeirıl, tüneteirıl, valamint 
 az évenkénti vérnyomáskontroll szükségességérıl. 
Emelkedett-normális vérnyomás esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó tájékoztatáson 
túl a gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy vérnyomásértéke meghaladja a normál 
értéket. 
Enyhe hipertónia esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó tájékoztatáson túl a 
gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy vérnyomásértéke meghaladja a normális 
értéket, enyhe hipertóniája van, továbbá tájékoztatja arról, hogy melyek azok a módosítható 
kockázati tényezık, melyekkel a magasvérnyomásos állapot elırehaladása késleltethetı. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget az életmód-változtatás szükségességérıl és annak 
lehetıségeirıl, majd megállapodnak a vérnyomás csökkentését célzó teendıkben, idıpontot 
egyeztetnek a következı vérnyomás-kontrollra. A gyógyszerész ezt a prevenciós adatlapon és 
a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti. 
Középsúlyos vagy súlyos hipertónia esetén a normál vérnyomás értékhez tartozó 
tájékoztatáson túl a gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy a mért vérnyomás érték 
meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgálás szükséges, továbbá 
tájékoztatja arról, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezık, melyekkel a betegség 
progressziója lassítható. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy az orvosi vizsgálat a magas vérnyomás betegség 
korai felderítése miatt szükséges, mely mérsékli a szövıdmények kockázatát. 



A gyógyszerész referáló levelet (4. melléklet) ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelı diszkréciót 
biztosítva a beteg útján vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a 
prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a háziorvost és egyeztet a 
betegrıl. 
 
Vércukorszint 

Mérés 
idıpontja 

Mért érték 
kapilláris vérbıl Kategória Ellenırzés, betegirányítás, 

nyomonkövetés 
<5,6 mmol/l normális Évenkénti vércukorkontroll, 

egészségpromóció 
5,6-6,1 mmol/l emelkedett éhomi vércukorszint lehetısége, 

emelkedett vércukorszint 
Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

Éhomi 
(legalább  
8 órája nem 
evett) 

>6,1 mmol/l cukorbetegség lehetısége, valószínőleg kóros 
vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

<7,8 mmol/l normális Évenkénti vércukorkontroll, 
egészségpromóció 

7,8-11,0 mmol/l csökkent glükóztolerancia lehetısége, 
emelkedett vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

Étkezés 
után 

>11,1 mmol/l cukorbetegség lehetısége, valószínőleg kóros 
vércukorszint 

Egészségpromóció, orvoshoz 
irányítás 

2. táblázat: Mért vércukorértékeknek megfelelı irányítási protokoll 
 
A normál vércukorszintő beteget a gyógyszerész tájékoztatja 
 az egészséges életmód fontosságáról, 
 a metabolikus szindrómáról és annak szövıdményeirıl, 
 a dohányzás mellızésének fontosságáról, 
 a cukorbetegségrıl, annak tüneteirıl és szövıdményeirıl, valamint 
 az évenkénti vércukorkontroll szükségességérıl. 
 
Emelkedett vagy kóros vércukorszint esetében a fentieken túl a gyógyszerész tájékoztatja a 
beteget, hogy vércukorértéke meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi 
kivizsgálás szükséges, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezık, melyek 
befolyásolásával a betegség progresszióját késleltetheti, és az orvosi vizsgálat a cukorbetegség 
korai felderítése miatt szükséges, mely a szövıdmények kockázatát mérsékli. 
A gyógyszerész referáló levelet ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelı diszkréciót biztosítva a 
beteg útján vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós 
adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a háziorvost és egyeztet a betegrıl. 
 
Vérlipidszint 
A gyógyszerész lehetıség szerint a mért összkoleszterin (Össz-C) és triglicerid (TG) értékek 
ismeretében a Friedewald-egyenlet segítségével kiszámítja az LDL-koleszterin (LDL-C) 
értéket. Az összefüggést csak akkor lehet alkalmazni, ha a triglicerid-szint nem haladja meg a 
4,5 mmol/l értéket. 
LDL-C = (Össz-C) - (HDL-C + TG/2,2) 

Mért/számított érték Kategória Ellenırzés, betegirányítás, 
nyomonkövetés 

Összkoleszterin-szint 
<5,2 mmol/l Kívánatos Ellenırzés 1 év múlva 



5,2-6,2 mmol/l Határérték emelkedett Ellenırzés 1 hónap múlva 
> 6,2 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 
LDL-C*  
<2,6 mmol/l Optimális Ellenırzés 1 év múlva 
2,6-3,3 mmol/l Optimális felett Ellenırzés 1 hónap múlva 
3,4-4,1 mmol/l Határérték emelkedett Orvoshoz irányítás 
4,2-4,9 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 
> 4,9 mmol/l Jelentısen emelkedett Orvoshoz irányítás 
HDL-C 
<1,0 mmol/l Alacsony Orvoshoz irányítás 
≥ 1,6 mmol/l Emelkedett Ellenırzés 1 év múlva 
Triglicerid 
<1,7 mmol/l Kívánatos Ellenırzés 1 év múlva 
1,7-2,3 mmol/l Határérték emelkedett Ellenırzés 1 hónap múlva 
> 2,3 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás 

 
3. táblázat: A mért és számított vérzsír értékeknek megfelelı irányítási protokoll 

* Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteibıl tájékoztatásra 
szolgálhat. 
 
A normális lipidszintő beteget a gyógyszerész tájékoztatja 
 az egészséges életmód fontosságáról, 
 a dohányzás mellızésének fontosságáról, 
 a metabolikus szindrómáról és annak szövıdményeirıl, 
 a diszlipidémia betegségrıl, annak szövıdményeirıl, tüneteirıl, valamint 
 az évenkénti mérés szükségességérıl. 
 
Az emelkedett-normális kategória esetén a normál lipidszinthez tartozó tájékoztatáson túl a 
gyógyszerész a beteg figyelmét felhívja, hogy vérlipidszintje meghaladja a normális értéket, 
továbbá, hogy melyek azok a kockázati tényezık, melyek befolyásolásával vérlipidszintjét 
csökkentheti. 
A gyógyszerész a beteggel egyezteti, hogy melyek azok az életmódbeli változások, melyekkel 
a vérlipidszint csökkentést az elkövetkezı hónapban megkísérlik elérni, és idıpontot 
egyeztetnek a következı vérlipidszint kontrollra. A gyógyszerész mindezt a prevenciós 
adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti. 
Az emelkedett-jelentısen emelkedett vérzsír-szint kategória esetén a normál lipidszinthez 
tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész a beteg figyelmét felhívja, hogy vérlipidszint értéke 
olyan mértékben haladja meg a normális értéket, hogy azonnali orvosi kivizsgálás szükséges, 
továbbá tájékoztatja a beteget, hogy melyek azok a kockázati tényezık, melyek 
befolyásolásával a betegség további romlását késleltetheti. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy az orvosi vizsgálat diszlipidémia korai felderítése 
miatt szükséges, mely a szövıdmények kockázatának mérséklését eredményezi. Referáló 
levelet ír a háziorvosnak. Ezt a megfelelı diszkréciót biztosítva a beteg útján vagy faxon 
eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. 
Szükség esetén a háziorvossal telefonon egyeztet a betegrıl. 
 
Testtömeg index, haskörfogat 



Mért BMI érték (kg/m2) Kategória Irányítás, nyomonkövetés 
<18,5 kg/m2 Kórosan sovány Ellenırzés 1 év múlva 
18,5-24,9 kg/m2 Kívánatos testtömeg, normális Ellenırzés 1 év múlva* 
25-29,9 kg/m2 Túlsúly Ellenırzés 3 hó múlva 
30-34,9 kg/m2 I. fokú elhízás Ellenırzés 3 hó múlva 
35-39,9 kg/m2 II. fokú elhízás  Orvoshoz irányítás 
>40 kg/m2 III. fokú elhízás (morbid) Orvoshoz irányítás 

Mért haskörfogat érték (cm) Kategória Irányítás, nyomonkövetés 
Férfi   
< 94  Normális Ellenırzés 1 év múlva* 
94-102  Fokozott kockázat Ellenırzés 3 hó múlva 
>102  Jelentısen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás 
Nı   
< 80  Normális Ellenırzés 1 év múlva* 
80-88  Fokozott kockázat Ellenırzés 3 hó múlva 
> 88  Jelentısen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás 

4. táblázat: Elhízás mértékének megfelelı irányítási protokoll 
* Genetikai prediszpozíció, kockázati tényezı, társbetegség esetén fokozott, negyedévenkénti 
kontroll szükséges. 
 
A normális testtömeg indexő vagy haskörfogat kategóriájú beteget a gyógyszerész 
tájékoztatja 
 az egészséges életmód fontosságáról, 
 a dohányzás mellızésének fontosságáról, 
 a metabolikus szindrómáról és annak szövıdményeirıl, 
 az elhízás-betegségrıl, tüneteirıl, szövıdményeirıl, valamint 
 a folyamatos testsúlykontroll fontosságáról. 
 
A túlsúlyos, I. fokú elhízási vagy haskörfogat szerint fokozott kockázati kategória esetén a 
normál testtömeg indexhez vagy haskörfogathoz tartozó tájékoztatáson túl a gyógyszerész a 
beteg figyelmét felhívja, hogy a mért érték magasabb a normálisnál, ami kifejezetten a 
genetikai prediszpozícióval, illetve társbetegséggel rendelkezık esetében jelent nagyobb 
kockázatot, továbbá tájékoztatja a beteget, hogy melyek azok a kockázati tényezık, melyek 
befolyásolásával az elhízás mértékét csökkentheti. 
A gyógyszerész a beteggel egyezteti, hogy melyek azok az életmódbeli változások, melyekkel 
a testsúly csökkentését (5-10%) az elkövetkezı 3 hónap alatt el kívánják érni. Ezt a 
prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltünteti. 
Ha a beteg testtömeg indexe meghaladja a 28-as értéket, a testsúly csökkenését eredményezı 
módszereket javasol, ideértve egyes vény nélkül kiadható gyógyszerek és egyéb termékek 
expediálását. 
A gyógyszerész idıpontot egyeztet a beteggel a következı kontrollra, amit a prevenciós 
adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon is feltüntet. 
A II. vagy III. fokú elhízási kategória, vagy jelentısen fokozott kockázatú haskörfogat érték 
esetén a gyógyszerész a normál testtömeg indexhez vagy haskörfogathoz tartozó 
tájékoztatáson túl a beteg figyelmét felhívja, hogy a mért érték jelentısen magasabb a 
normálisnál, ami kifejezetten a genetikai prediszpozícióval, illetve társbetegséggel 
rendelkezık esetében jelent nagy kockázatot, továbbá tájékoztatja a beteget, hogy melyek 



azok a módosítható kockázati tényezık, melyekkel az elhízás progresszióját késleltetheti. 
A gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy orvosi vizsgálat szükséges az elhízás okának 
mielıbbi felderítése és a metabolikus szindróma szövıdményeinek mérséklése érdekében. 
Referáló levelet ír a háziorvosnak, melyet a megfelelı diszkréciót biztosítva a beteg útján 
vagy faxon eljuttat a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy 
példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a háziorvost és egyeztet a betegrıl. Mindezen 
tevékenységeket a prevenciós adatlapon és a betegtájékoztató nyomtatványon dokumentálja. 
Az elhízással kapcsolatos tájékoztatás részletes elveit a protokollt kiegészítı Metabolikus 
Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program leírása tartalmazza. 
 
A gyógyszerész a rendelkezésére álló adatok alapján értékeli, hogy fennáll-e a metabolikus 
szindróma valószínősége. 
Ha az alább felsoroltak közül három vagy több kritérium igazolt, valószínősíthetı a 
metabolikus szindróma fennállása, ezért a beteget orvoshoz kell irányítani: 
 a mért vérnyomás értéke meghaladja a 130/85 Hgmm értéket, vagy a beteg diagnosztizált 
magas vérnyomásos beteg (gyógyszeres kezelés alatt áll), 
 a mért éhomi vércukorértéke nagyobb vagy egyenlı 5,6 mmol/l értékkel, vagy a beteg 
diagnosztizált cukorbeteg (gyógyszeres kezelés alatt áll), 
 a mért HDL koleszterin értéke férfiak esetében nem éri el az 1,0 mmol/l értéket, nık 
esetében az 1,3 mmol/l értéket, 
 a mért triglicerid értéke meghaladja az 1,7 mmol/l értéket, vagy a beteg diagnosztizált 
diszlipidémiás beteg (gyógyszeres kezelés alatt áll), 
 férfiak haskörfogata meghaladja a 102 cm-t, nıké a 88 cm-t. 

2.4. Diagnosztizált betegek gyógyszerterápiás menedzsmentje (Metabolikus szindróma 
gyógyszerészi gondozási protokoll harmadik szintje) 

 
2.4.1. Célpopuláció kiválasztása 
A gyógyszerész célirányos kérdéseivel kezdeményezi a gyógyszertárba belépı túlsúlyos vagy 
elhízott, illetve – kiváltott gyógyszerei alapján – kezelt cukorbeteg, diszlipidémiás, magas 
vérnyomás betegségben szenvedı beteg gyógyszerészi gondozásba vételét. Kedvezı 
fogadtatás és a kooperációs készség kinyilvánítása esetén a gyógyszerész a beteg és 
háziorvosa általános adatait rögzíti a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon (7. 
melléklet). 
 
2.4.2. Kardiovaszkuláris rizikó meghatározása 
A gyógyszerész a betegnek feltett célirányos kérdésekkel, a gyógyszerkiváltás adatainak 
figyelembe vételével, a gyógyszertári mérések ismeretében, valamint az orvosi dokumentáció 
alapján meghatározza a beteg kardiovaszkuláris rizikóját. 
Kardiovaszkuláris rizikó kategóriái 
− Igen nagy kockázatú állapot (lipid célértékek esetében releváns, különben nagy kockázatú 
célértékek vonatkoztathatóak, a *-gal jelölt paraméterek mérésére gyógyszertárban nincs 
lehetıség) 
o Kardiovaszkuláris betegség és 
� cukorbetegség, vagy 
� erıs dohányzás, vagy 
� metabolikus szindróma. 
− Nagy kockázati kategória 
o koszorúér betegség, 



o perifériás érbetegség, 
o cerebrovaszkuláris betegség, 
o diabetes mellitus vagy 
o krónikus veselégtelenség. 
− Kardiovaszkuláris tünetektıl mentes, nagy kockázatú állapot 
o az Európai Kardiológiai Társaság kockázati táblája (SCORE) alapján nagy kockázatot 
mutatók (10 éves halálozási kockázat >5%) 
o legalább egy súlyos kockázati tényezı jelenléte 
� összkoleszterinszint > 8 mmol/l 
� vérnyomásérték > 180/110 Hgmm 
� testtömegindex > 40 
� becsült glomerulus filtrációs ráta (GFR)* <60ml/min 
� mikroalbuminuria* (albumin: 30-300 mg/l) 
o legalább egy nagy kockázatot jelentı tényezı jelenléte 
� szubklinikus ateroszklerózis* 
• képalkotó, vagy más eljárással igazolt plakk 
• boka-kar index ≤ 0,9 
� családi halmozódás [elsıfokú hozzátartozónál korai (férfi <55 év, nık <65 év) 
kardiovaszkuláris esemény elıfordulása] 
� balkamra hipertrófia* 
o metabolikus szindróma. 
− Közepes, alacsony kockázati kategória (lipidanyagcsere értékek esetében releváns) 
o az elızıekben felsorolt tényezık egyike sem teljesül. 
 
2.4.3. Kardiovaszkuláris kockázat becslésére alkalmas anyagcsere paraméterek 
A szakmai protokollok szerint az 5. táblázatban foglalt célértékek elérése ajánlott. A beteg a 
gyógyszerész-beteg találkozások alkalmával megméri vérnyomását, vércukor értékét, 
vérlipidszintjét, ellenırzi az elhízás mértékét. A gyógyszerész a mérések eredményét 
folyamatosan rögzíti a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon. 
Ha a beteg a kívánt célértéket eléri, a gyógyszerész tovább motiválja a beteget a jó 
anyagcsereértékek megırzésére. 
Ha a beteg mért értéke a kívánt célértéket nem éri el, a gyógyszerész tájékoztatja a beteget a 
továbbra is fennálló fokozott kardiovaszkuláris kockázatról, az életmód változtatás 
szükségességérıl és annak eredményességérıl, valamint a testsúlycsökkentés lehetıségeirıl. 
Kérdéseivel felméri a beteg adherenciáját, továbbá a beteg nem kielégítı paraméterérıl 
referáló levélben tájékoztatja a kezelıorvost. 

Kockázati 
kategória 

Vérnyomás 
Hgmm 

Vércukorszint 
(mmol/l) 

önellenırzéssel 

TC 
(mmol/l) 

LDL-C**  
(mmol/l) 

HDL-C 
(mmol/l) 

TG 
(mmol/) 

BMI (kg/m2)/ 
haskörfogat 

(cm) 
Igen nagy 
kockázatú állapot  

< 130/80  Éhomi: <6,0 
Pp: <7,5* 

< 3,5  < 1,8 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nı) 

< 1,7  < 25 
Ffi <94, nı <80  

Nagy kockázat < 130/80  Éhomi: <6,0 
Pp: <7,5* 

< 4,5  < 2,5 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nı) 

< 1,7  < 25 
Ffi <94, nı <80 

Kardiovaszkuláris 
tünetektıl mentes 
nagy kockázat 

< 140/90  Éhomi: <6,0 
Pp: <7,5* 

< 5,0  < 3,0 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nı) 

< 1,7  < 27 
Ffi <102, nı 
<88 

Metabolikus 
szindróma esetén 

< 130/80 Éhomi: <6,0 
Pp: <7,5* 

< 5,0  < 3,0 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nı) 

< 1,7 < 27 
Ffi <102, nı 
<88 



Közepes, alacsony 
kockázat 

< 140/90  Éhomi: <6,0 
Pp: <7,5* 

< 5,2  < 3,4 >1,0 (ffi) 
>1,3 (nı) 

< 2,3  < 30 
Ffi <102, nı 
<88 

5. táblázat: Kardiovaszkuláris kockázat szerinti célértékek 
* 1,5 órával étkezést követıen mért érték. 
** Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb 
leleteibıl tájékoztatásra szolgálhat. 

 
2.4.4. A beteg gyógyszerelésének áttekintése, a gyógyszeres terápia nyomon követése 
A gondozás harmadik szintjébe bevont betegek esetében a gyógyszerelés szisztematikus 
áttekintése is szükséges. Ez az elsı gyógyszerész-beteg találkozás esetében a beteg részletes 
kikérdezését, gyógyszerelési anamnézis felvételét teszi szükségessé. Ismételt gyógyszerész-
beteg találkozáskor a változásokat és a kitőzött terápiás célok elérését kell értékelni. 
 
2.4.4.1. A beteg gyógyszerelésének áttekintése az elsı alkalommal 
A gyógyszerész feltérképezi a beteg fennálló egészségügyi problémáit és gyógyszereit. A 
beteg kikérdezése három részbıl áll, melyet az elsı alkalommal szisztematikusan végig kell 
járni, a nyomonkövetés során a hangsúlyt a változásokra kell fektetni. 
Orvos által diagnosztizált és egyéb egészségügyi problémák feltárása: 
Ebben a fázisban a beteget a fennálló egészségügyi problémáiról kell kikérdezni, azokhoz 
való viszonyát kell tisztázni (elégedett-e a kezeléssel, vagy érzése szerint változtatni lenne jó, 
van-e olyan panasza, amelyet nem, vagy érzése szerint eredménytelenül kezelnek). 
 
Gyógyszerelés: 
A beteg által jelenleg szedett gyógyszerekkel kapcsolatban fel kell tenni kilenc általános 
kérdést és egy, az együttmőködésre vonatkozó kérdéscsoportot. Ezzel felmérhetı a beteg 
gyógyszerismerete és adherenciája. A beteg által elmondottak alapján jelölhetı ki a szükséges 
betegoktatás és motiválás. 
1. Milyen betegségre írták fel a gyógyszert? 
2. Ki írta fel a gyógyszert? 
3. Mit tud az adott gyógyszer hatásáról? 
4. Mióta szedi a gyógyszert? 
5. Milyen adagban szedi a gyógyszert? 
6. Mikor veszi be a gyógyszert? 
7. Meddig szedi, szedte a gyógyszert? 
8. Van-e valamilyen nehézsége a gyógyszerszedéssel kapcsolatban? 
9. Tapaszalt-e valami szokatlant, különöset a gyógyszerrel kapcsolatban? 
10. Az elızı gyógyszerkiváltás óta elıfordult, hogy 
 figyelmetlen volt a gyógyszerszedéssel kapcsolatban? 
 ha jobban érzi magát, abbahagyja a gyógyszerszedést? 
 ha rosszabbul érzi magát a gyógyszerszedéstıl, abbahagyja a gyógyszerszedést? 
 elfelejtette bevenni a gyógyszerét? 
 
2.4.4.2. Betegoktatás, gyógyszerszedési együttmőködés fokozása 
A gyógyszerész a 2.4.4.1. pontban feltett kérdésekre adott válaszok alapján tájékoztatja a 
beteget és írott kiadványokkal látja el. 
Ha a 10. kérdéscsoportra a beteg legalább 2 esetben igennel válaszolt, a beteg 
gyógyszerszedési együttmőködése nem megfelelı, együttmőködı-készségének javítása 
szükséges. A gyógyszerésznek fel kell derítenie, hogy milyen okok vezetnek az 
együttmőködés hiányára. 



Szándékos non-adherencia hátterében állhat gyógyszer mellékhatás, a beteg azon érzése, hogy 
nem hat a gyógyszer, a napi többszöri adagolás, a gyógyszer ára és egyéb ok. Ebben az 
esetben 2.4.4.3. pont szerinti gyógyszerelési problémát azonosítva kell eljárni. 
Nem szándékos a non-adherencia, ha a beteg elfelejti bevenni a gyógyszert. Ebben az esetben 
a gyógyszerésznek motiválnia kell a beteget, és segítségül például gyógyszerszedési 
együttmőködést fokozó betegtájékoztatót ad a betegnek, vagy a beteg gyógyszerelését 
áttekintı ún. Medikártyát (8. melléklet) biztosít. 
 
2.4.4.3. Gyógyszerelési probléma felmérése 
Elsıként a beteg által felsorolt egészségügyi problémákat kell számba venni. Ezen belül 
lehetıség szerint rögzíteni kell: 
- a betegség diagnózisának idejét, 
- hogy a betegség a beteg elmondása és a mért anyagcsere adatok alapján kontrollált-e, a 
beteg eléri-e a kitőzött célértékeket (a célértékeket a 2.4.3. pont szerint kell értékelni), 
valamint 
- hogy a beteget aggasztja-e a fennálló egészségügyi probléma, zavarja-e mindennapjait. 
A beteg által szedett gyógyszereket (a gyógyszer szedésének kezdetét, a gyógyszerkészítmény 
márkanevét és hatóanyagának nevét, a rendelt és szedett dózisokat) a metabolikus szindróma 
gyógyszerterápiás adatlapon az indikációra vonatkozó rovat sor(ok)ban kell szerepeltetni. A 
2.4.4.1. pontban felsorolt kérdésekre adott válaszok alapján az együttmőködési készség három 
kategóriába sorolható: 1 nagyon hiányos ismeret/ nem együttmőködı beteg; 2 részleges 
ismeretek/részben együttmőködı beteg; 3 elegendı tájékozottság/együttmőködı beteg. Az 1-
es és a 2-es kategória esetében a 2.4.4.2. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
2.4.4.4. Gyógyszerelési probléma (GYP) vizsgálata 
A gyógyszerész értékeli, hogy a beteg a gyógyszerterápiás célokat elérte-e, ha nem, milyen 
gyógyszerelési probléma akadályozhatja azt. A vizsgálatban használt Dader metódus szerinti 
besorolás alapján a gyógyszerelési problémák az alábbiak lehetnek: 

Szükségesség 
GYP1 Gyógyszeresen nem kezelt egészségügyi probléma. A betegnek van olyan betegsége, melyre 

szükséges lenne, de nem kap gyógyszeres kezelést. 
GYP2 Indokolatlan gyógyszerszedés okozta egészségügyi probléma. A beteg olyan egészségügyi 

problémától szenved, amely egy olyan gyógyszer szedésének következménye, melyre nincs 
szükség  
a terápiában. 

Eredményesség 
GYP3 Minıségi eredménytelenség. Az adott gyógyszeres kezeléssel a beteg nem éri el a célértékeket,  

a gyógyszer elégséges hatásának vagy alkalmazásának hiányosságai miatt. 
GYP4 Mennyiségi eredménytelenség. Az adott gyógyszeres kezeléssel a beteg nem éri el a célértéket, 

mely  
a dozírozási problémákra vezethetı vissza.  

Biztonságosság 
GYP5 Minıségi biztonságossági probléma. Gyógyszer okozta dózisfüggetlen egészségügyi probléma. 
GYP6 Mennyiségi biztonságossági probléma. Gyógyszer dózisa okozta egészségügyi probléma. 

6. táblázat: Gyógyszerelési problémák 
 
A gyógyszerelési problémák kategorizálásánál a gyógyszerésznek három alapkérdést és egy 
kiegészítı kérdést kell feltennie: 
1. Szükséges-e az adott gyógyszer szedése. A gyógyszer szedése szükségtelen, ha az adott 



egészségügyi probléma azt nem indokolja (GYP2). Ha a gyógyszer szedése szükséges, a 
következı kérdést is fel kell tennie. 
2. Eredményes-e a szedett gyógyszer. A gyógyszer szedése akkor tekinthetı eredményesnek, 
ha az adott egészségügyi problémánál a gyógyszerhatás kifejlıdéséhez szükséges idı után a 
terápiás célt elérte a beteg (2.4.2. pont szerinti célértékek). Ha ez nem történt meg, de a 
gyógyszer magasabb dózisával, eltérı adagolásával feltehetıen elérhetı lenne, akkor 
mennyiségi (GYP4), ha úgy sem érhetı el a kellı hatás, minıségi (GYP3) 
eredménytelenségrıl beszélünk. A minıségi eredménytelenséghez tartozik az adherencia 
hiányára visszavezethetı eredménytelenség is. Ezt követıen tehetı fel a harmadik kérdés. 
3. Biztonságos-e az adott gyógyszer szedése. Az adott gyógyszer akkor nem tekinthetı 
biztonságosnak, ha van olyan fennálló, illetve potenciális egészségügyi probléma, amely az 
adott gyógyszernek köszönhetı és a metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlapon 
feljegyzésre került, vagy valamely egészségügyi probléma rosszabbodását okozza. Ha ez a 
szedett gyógyszer dózisával függ össze, akkor mennyiségi (GYP6), ha annak tulajdonságával 
(pl. mellékhatás, interakció stb.), akkor dózistól független minıségi (GYP5) biztonságossági 
problémáról van szó. Ezt követıen tehetı fel a kiegészítı kérdés. 
4. Van-e olyan egészségügyi probléma, amelyre a beteg nem szed gyógyszert, de indokolt 
lenne. Ekkor kategorizált gyógyszerelési problémáról beszélünk (GYP1). 
 
A gyógyszerész a gyógyszerelési probléma vizsgálatát dokumentálja a metabolikus szindróma 
gyógyszerterápiás adatlapon. 
 

 
 

2. ábra: Gyógyszerelési probléma meghatározási algoritmus 
 
Gyógyszerelési probléma esetén a gyógyszerész kitölti a “Gyógyszerelési probléma 
gyógyszerészi intervenció” adatlapot (9. melléklet), és orvoshoz irányítás esetén ennek egyik 
példányát mellékeli a referáló levélhez. 
 
2.4.4.5. Gyógyszerelési probléma felmérését követı lépés 



A gyógyszerelési probléma azonosítása esetén a következı lépés a gyógyszerészi tevékenység 
megtervezése és kivitelezése a gyógyszerelési probléma megoldása vagy megelızése 
érdekében (gyógyszerterápiás terv készítése). Ha egyszerre több gyógyszerelési probléma is 
fennáll, mindig a legnagyobb kockázatú probléma megoldásával kell kezdeni a beavatkozást. 
A gyógyszerelési probléma okát is fel kell tárni, melyek az alábbiak lehetnek: 

Gyógyszerelési probléma Gyógyszerelési probléma feltételezett oka 
GYP1 Gyógyszerkiválasztás (szükséges gyógyszer hiánya) 

Indokolatlanul alkalmazott készítmény GYP2 
Hatástani csoporton belüli duplikáció 
Gyógyszerkiválasztás  GYP3 
Non-adherencia 

GYP4 Dozírozás (jellemzıen aluldozírozás, gyógyszerforma) 
Interakció  GYP5 
Mellékhatás  

GYP6 Dozírozás (jellemzıen felüldozírozás, gyógyszerforma) 

 Egyéb 

7. táblázat: Gyógyszerelési probléma oka 
 
 
A gyógyszerész a gyógyszerterápiás tervben az alábbi javaslatokat fogalmazhatja meg: 
− Dozírozás változtatása 
o hatáserısség változtatása 
o dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) változtatása 
− Gyógyszerelés változtatása 
o új gyógyszer bevezetése 
o gyógyszer elhagyása 
o gyógyszer helyettesítés (nem generikus helyettesítés) 
− Betegoktatás 
o non-adherencia csökkentés 
o nem gyógyszereléssel összefüggı életmód-tanácsadás 
 
A gyógyszerész a gyógyszerterápiás terv megvalósítását a beteggel történt szóbeli egyeztetés 
és/vagy a beteggel történt egyeztetés mellett írásos dokumentum kiadásával, illetve az 
orvossal történt szóbeli egyeztetés és/vagy írásbeli tájékoztatása mellett végezheti. 
A gyógyszerésznek minden esetben meg kell jelölnie a következı gyógyszerész-beteg 
találkozó idejét, amikor megtörténik a gyógyszerelési terv megvalósulásának kiértékelése is. 
Ha változott a gyógyszerelés vagy a beteg egyéb státusza, azt a metabolikus szindróma 
gyógyszerterápiás adatlapon jelölni szükséges. 
 
 
III. Ellátás megfelelıségének indikátorai 
Gyógyszertári szinten 
1. Gyógyszerész által a protokoll szerint életmóddal kapcsolatos tájékoztatásban részesített, 
írott betegtájékoztatóval ellátott 55 év feletti nı/45 év feletti férfi betegek száma/összes 
kockázati kategóriába tartozó beteg. Az elérni kívánt érték a kezdeti évben 25%, kívánatos, 
hogy ez folyamatosan emelkedjen. 
2. A protokoll szerint végzett anyagcsere paraméter mérések száma (55 év feletti nı/45 év 



feletti férfi betegek esetében). Az elérni kívánt érték a kezdeti évben 10%. 
3. Gyógyszerész által a protokoll szerint gyógyszeres terápiával kapcsolatban részletesen 
tájékoztatott és kockázatfelmérésen átesett, rendszeresen visszajáró (a megkívánt 
visszatérések legalább 80%-án megjelenik) betegek száma/a gyógyszertárban metabolikus 
szindróma, diabetes, hipertónia, diszlipidémia vagy elhízás kezelésére gyógyszert kiváltó 
betegek száma. Az elérni kívánt érték a kezdeti évben 10%. 
 
Az egyes indikátorok a visszajelzések függvényében rendszeresen felülvizsgálandóak. 
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VI. Mellékletek 
 
A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokollt kiegészíti a Metabolikus 
szindróma gyógyszerészi gondozási program hatályos kiadása, amely a Bizottság honlapján 
(www.gyogygond.hu) folyamatosan frissített formában elérhetı, és amelyben a gyógyszerészi 
gondozási tevékenység végzéséhez szükséges alábbi formanyomtatványok, dokumentációk 
megtalálhatóak. 
1. melléklet: Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentılap (minta-javaslat) 
2. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap. Ennek segítségével 
tudja a gyógyszerész a még nem diagnosztizált betegnél felmérni az általános kockázatokat és 
rögzíteni a mért értéketeket, jelölni szükség esetén a következı találkozás idıpontját. A 
nyomtatvány kétpéldányos, melybıl az egyik mindig a gyógyszertárban marad, a második 
pedig szükség esetén a kezelıorvosnak továbbítandó. 
3. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program betegtájékoztató. A 
betegtájékoztatóban a metabolikus szindróma kialakulásának kockázati tényezıinek, a 
metabolikus szindróma és szövıdményeinek, a javasolható életmódbeli változásoknak az 
ismertetése történik meg, illetve a gyógyszertárban mért értékek rögzíthetıek. 
4. melléklet: Referáló levél. Segítségével a gyógyszerész az irányítási kategóriáknak 
megfelelıen a beteget kezelıorvosához irányítja, és egyben a releváns adatokról az orvost 
tájékoztatja. 
5. melléklet: Orvosi válaszlevél. Célja a visszajelzési folyamat segítése a gyógyszerész által 
az orvoshoz irányított betegrıl. 
6. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási összesítı adatlap. Segítségével 



a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programban résztvevı betegek fıbb adatai 
a gyógyszerésznek rendszerezetten elérhetıek. 
7. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlap. A már diagnosztizált betegek 
kockázati kategóriájának felmérésére, továbbá a gyógyszerelés áttekintésére és a 
gyógyszerelési problémák feltárására, dokumentálására szolgál. 
8. melléklet: Medikártya. A beteg részére biztosítható, a gyógyszerelés feltüntetésére alkalmas 
nyomtatvány. 
9. melléklet: Gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenciós lap. A gyógyszerész által 
észlelt gyógyszerelési probléma kategorizálását, a javasolt beavatkozási lehetıségeket 
rendszerezı adatlap. A kétpéldányos dokumentum elsı példánya a gyógyszertárban marad, 
második példányát a kezelıorvosnak kell megküldeni. 
10. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás program Bizottságnak 
küldendı tájékoztatási lap. Célja, hogy a gyógyszerészi gondozási tevékenység folyamatos 
kiértékelését biztosítsa és az ellátás megfelelıségének indikátorai elemezhetıek legyenek. 
 
 
1. melléklet 

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentı lap (minta-javaslat) 

 

ÁNTSZ Regionális Intézete 

 

 

Regionális Tisztifıgyógyszerész 

részére 

 

 

Bejelentés gyógyszerészi gondozási tevékenység megkezdésérıl 

 

 

Alulírott..............a Gyógyszertár (címe: .................................) mőködtetıje és alulírott 
.................. 

személyi jogos gyógyszerésze/intézeti fıgyógyszerésze bejelentjük, hogy a gyógyszertár a 
................................................ területre kiterjedı gyógyszerészi gondozási tevékenységet 
.................................... napján megkezdi. 

A gyógyszerészi gondozás végzésére az alábbi gyógyszerész(ek) jogosultak: 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

....................................... 

 

Jelen bejelentés megtételével egyidejőleg nyilatkozom, hogy a közforgalmú, fiók- és 
kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak mőködési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjérıl szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben, valamint a metabolikus szindróma 
gyógyszerészi gondozás szakmai protokollban elıírt tárgyi feltételek rendelkezésre állnak és a 



metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás végzéséhez szükséges feltételek folyamatos 
biztosítását vállalom. Amennyiben a gyógyszertár gyógyszerészi gondozási tevékenység 
szempontjából releváns személyi, tárgyi, építészeti feltételeiben változás áll be, azt legkésıbb 
a következı munkanapon az ÁNTSZ regionális intézetének jelentem. 

 

Tisztelettel: 

 

Dátum: 

 

Aláírás 

 

 

Személyi jogos gyógyszerész/Intézeti fıgyógyszerész 

 

Gyógyszertár mőködtetıje 
 
2. melléklet 



 
 
 
3. melléklet 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program betegtájékoztató 
 
Kérdezze meg gyógyszerészét! 
 



Mi a metabolikus szindróma? 
Az elhízottak között igen jelentıs mértékben fordul elı magas vérnyomás, jellemzı a kóros 
vérlipidszint, a magas vércukorszint. Ezt az anyagcsere tünetegyüttest nevezzük metabolikus 
szindrómának vagy “halálos négyesnek”. Ezen rizikófaktorok megléte a szívinfarktusra 4–8-
szoros kockázatot jelent, és megnöveli az érelmeszesedés, a koszorúér-betegség, a trombózis, 
a stroke kialakulásának esélyét is. A kockázati tényezık többnyire a helytelen táplálkozásra és 
a testmozgás hiányára vezethetık vissza. 
 
Magas vérnyomás 
A magas vérnyomás önmagában nem okoz tüneteket, azonban a tartósan emelkedett 
vérnyomás súlyos szövıdményes szervi károsodásokat okoz. A magas vérnyomás a 
szívinfarktus és az agyvérzés elsırendő rizikófaktora, és a legtöbb esetben kimutatható 
további szív- és érrendszeri betegségek, érelmeszesedés, trombózisok, valamint 
vesebetegségek hátterében. A vérnyomás érték 130/85 Hgmm alatt tekinthetı normálisnak, 
130-139/85-89 között emelkedett normálisnak. A 140/90 feletti értékeket pedig kóros 
vérnyomásnak tekintjük, melynek kezelése szükséges. 
 
Magas vércukorszint 
A cukor (glükóz) biztosítja a szervezet energiaellátását. Normál esetben a cukor hamar 
felszívódik a vérbıl és beépül a szervezet energiaraktáraiba. Kóros esetben viszont a sejtek 
cukorfelvétele lelassul, a vércukorszint emelkedik, tartósan magassá válik. Cukorbetegségrıl, 
vagy annak elıállapotáról beszélünk, ha az éhomi (8 órája nem étkeztünk) vércukorszint 
rendszeresen meghaladja a 6,1 mmol/l értéket, étkezés után 7,8 mmol/l fölé emelkedik, és 2 
óra múlva sem tér vissza a kiindulási értékre. Önellenırzéskor mért érték esetében az éhomi 
érték határa 5,6 mmol/l. A cukorbetegség típusai közül a 2-es típusú cukorbetegség része a 
metabolikus szindrómának. 
 
Magas vérlipidszint 
Ha a koleszterinszint meghaladja az 5,2 mmol/l normál értéket, az megnöveli az 
érelmeszesedés kialakulásának kockázatát. A kockázatot a kis sőrőségő, ún. veszélyeztetı 
vagy “rossz” LDL-koleszterin emelkedése növeli, míg a nagy sőrőségő, ún. védı hatású, “jó” 
HDL-koleszterin emelkedése csökkenti. A lipidanyagcsere zavara esetén egy másik vérlipid, a 
triglicerid szint is emelkedik (normál értéke 2,3 mmol/l alatt van). Az elhízás emeli a LDL 
koleszterin és a triglicerid szintet, illetve csökkenti a védı HDL koleszterin mennyiségét. 
 
Elhízás 
Az alma típusú elhízás (has és a törzs körül) nemcsak esztétikai problémát jelent, hanem a 
hasi zsírszövetek anyagcseréje különbözik a bır alatti zsírszövetekétıl, és sok olyan további 
folyamatot kezdeményez, mely további kockázati tényezık megjelenését idézi elı. Az elhízás 
mértékének megállapításában a testtömeg index (BMI, az angol Body Mass Index kifejezés 
rövidítése) nyújt segítséget, mely a kilogrammban megadott testsúly és a méterben mért 
testmagasság négyzetének hányadosa (kg/m2). Normális értéke 20-25 között van, 25-30 
közötti érték esetén túlsúlyról, 30 fölött pedig elhízásról beszélünk. Hastáji elhízásról 
beszélünk, ha a haskörfogat meghaladja nıknél a 88 cm-es, férfiaknál a 94 cm-es értéket. 
 

Gyógyszertári mérési lap* 

Név: ................................................................................. 

Gyógyszertár neve: ............................................................... 



Gyógyszerész neve: ............................................................... 

Mérés körülményei: étkezés után óra 

Vérnyomás érték: / Hgmm 

Vércukor érték: mmol/l 

Összkoleszterin-szint: mmol/l 

Triglicerid-szint: mmol/l 

Testtömeg index: kg/m2 

Haskörfogat: cm 

Gyógyszerészi javaslatok: 

� Mihamarabb keresse fel háziorvosát 

 

� Gyógyszertári kontroll: 

1  

2  

 

� Életmód változtatás 
 
* A mért értékek tájékoztató jellegőek, diagnózis megállapítására, terápia módosítására nem alkalmas. Kérjük, 
tájékoztassa kezelıorvosát a mérések eredményérıl. 
 
 
 
Az életmód változtatás elemei 
 
Testsúlycsökkentés 
Elhízás esetén a testsúlycsökkentés javasolt mértéke fél év alatt 7-10%. Ezt fizikai 
aktivitásának fokozásával és étrendi változásokkal érheti el. 
 
Fizikai aktivitás 
A rendszeres, napi 30-60 perces, heti 5-7 alkalommal végzett mérsékelt-közepes intenzitású 
testmozgás (pl. gyaloglás 4-5 km/h) csökkenti a metabolikus rizikófaktorok kialakulásának 
kockázatát. Intenzívebb mozgás (pl. kocogás 8 km/h) növeli a hatást, de férfiak esetében 40, 
nık esetében 50 év felett, illetve betegség fennállása esetén orvosi konzultáció szükséges. 
Dinamikus jellegő, aerob mozgásformák ajánlottak (pl. gyaloglás, kerékpározás, úszás, 
labdajátékok). A mozgás intenzitása pulzusszámmal jellemezhetı, aminek célszerő 120-
150/perc között lennie. Fennálló szív- és érrendszeri vagy anyagcsere-betegség esetén kisebb 
intenzitású fizikai aktivitás ajánlott, fokozatosan emelve a terhelést. Elhízás esetén mérsékelt 
intenzitású, 60-90 percig tartó mozgás ajánlott. 
 
Étkezés 
A legfontosabb a fizikai aktivitással egyensúlyban lévı energia-bevitel. Az étrend bıségesen 
tartalmazzon zöldséget, gyümölcsöt (>400 g/nap), teljes értékő, nagy rosttartalmú 
gabonatermékeket és halat. A telített zsírok bevitele sovány húsok, növényi fehérjeforrások, 
fölözött, alacsony zsírtartalmú tej, sovány tejtermékek fogyasztásával csökkenthetı. A 
koleszterin-bevitel ne haladja meg a 300 mg/nap értéket. Kerülni kell a hozzáadott cukorral 
készült üdítıitalok, élelmiszerek fogyasztását. Az ételeket kevés sóval, vagy só hozzáadása 
nélkül kell készíteni. Ha fogyaszt alkoholt, csak mértékkel tegye. A nem otthoni étkezésre is a 



fenti ajánlások érvényesek. 
 
Dohányzás elhagyása 
A dohányzás a szív-érrendszeri halálozás önálló kockázati tényezıje. A “könnyő” cigaretta és 
a dohányfüst beszívása is fokozza a kockázatot. A dohányzás abbahagyása már egy éven belül 
csökkenti a szív-érrendszeri problémák elıfordulásának gyakoriságát. Dohányzásról való 
leszokáshoz kérje orvosa, gyógyszerésze segítségét! 
 
Önellenırzés 
Rendszeresen ellenırizze testsúlyát, vérnyomását, étkezés utáni vércukorszint és vérlipid 
értékeit. 
 
 
 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 2010. 
 
 
 
4. melléklet 

Referáló levél a háziorvos részére a gyógyszertárban végzett metabolikus szindróma 
felmérésrıl 

 

 

Tisztelt doktornı/doktor úr! 

 

 

nevő betegének 

 

 

� kardiovaszkuláris kockázata, illetve a gyógyszeresen nem kezelt területeken a 
gyógyszertárban mért értéke az alábbi területeken emelkedett volt (lásd: csatolt prevenciós 
adatlap): 

 

� kardiovaszkuláris kockázatfelmérése során a már kezelt betegségekben a gyógyszertárban 
mért: 

 

� A vérnyomásértéke ......... / ......... Hgmm, 

 

� B vércukorértéke (éhomi/pp.) ......... mmol/l 

 

� C teljes koleszterin ......... mmol/l ......... HDL-C 

 

� D triglicerid ......... mmol/l 

 

� E BMI értéke ......... kg/m2, haskörfogata ......... cm 



 

ez meghaladja a ............ kardiovaszkuláris kockázat esetén ajánlott célértéket, és felveti az 
esetleges terápiamódosítás szükségességét. 

 

� Betegének gyógyszerelése gyógyszerelési probléma fennállását/lehetıségét veti fel (lásd: 
csatolt gyógyszerelési probléma adatlap). 

 

 

Kérem, hogy a beteg együttmőködésének, a gyógyszeres terápia eredményességének javítása 
érdekében a vonatkozó vizsgálati eredményekrıl tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Dátum: 

 

Együttmőködését elıre is megköszönve, 

Tisztelettel: 

 

 

Gyógyszerész Gyógyszertár 
 
 
5. melléklet 

 
Orvosi válaszlevél 

 

 

Tisztelt ............................................. gyógyszerésznı/gyógyszerész úr! 

 

 

Az Ön által hozzám irányított .................................... betegünknél a szükséges diagnosztikai 
vizsgálatokat elvégeztem, és a betegnél az alábbi új betegségeket állapítottam meg: 

� hypertonia 

 

� diabetes mellitus 

 

� dyslipidaemia 

 

� obesitas 

 

� metabolikus szindróma 

 

Az Ön által hozzám irányított .................................... betegünknél a szükséges vizsgálatokat 
elvégezve a már kezelt területeken az alábbi terápiamódosításokat végeztem: 

 



� hatáserısség változtatás 

 

� kombinációs kezelés 

 

� hatóanyag váltás 

 

Az Ön által hozzám irányított ............................................. betegünknél a jelzett 
gyógyszerelési problémák területén az alábbi terápiamódosításokat végeztem: 

 

� hatáserısség változtatás 

 

� dozírozás változtatása 

 

� új gyógyszer felírása 

 

� gyógyszer elhagyása 

 

� gyógyszer helyettesítése 

 

Együttmőködését megköszönve, 

Tisztelettel: 

 

Dátum: 

 

 

Orvos aláírása 

 
 
 
6. melléklet 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási összesítı adatlap 
 
Gyógyszertár neve/címe: ................................................................................. 
 

Sorszám Beteg neve Beteg címe Beteg elérhetısége  
(telefon) 

Gyógyszerész 
aláírása 

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
7. melléklet 

Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlap 

 

Beteg neve: ...................................................... Születési éve: � � � � Sorszáma: � � � 
�. 

 

Beteg címe: ............................................................ Beteg telefonszáma: 
....................................... 

 

Háziorvos neve: ....................................................... Háziorvos elérhetısége: 
.................................... 

 

Gyógyszertár neve/címe: 
................................................................................................................. 

 

Beteg kardiovaszkuláris kockázatának felmérése 

� Igen nagy kockázatú állapot 

� Kardiovaszkuláris betegség és 

� Cukorbetegség, vagy 

� Erıs dohányzás vagy 

� Metabolikus szindróma 

� Nagy kockázati kategória 

� Koszorúér betegség 

� Perifériás érbetegség 

� Cerebrovaszkuláris betegség 

� Diabetes mellitus 



� Krónikus veseelégtelenség 

� Kardiovaszkuláris tünetektıl mentes, nagy kockázatú állapot 

� TC> 8 mmol/l 

� Vérnyomás> 180/110 Hgmm 

� BMI> 40 kg/m2 

� Globális kardiometabolikus kockázat 

� Elsıfokú familiaritás 

� Boka-kar index ≤ 0,9 

� Metabolikus szindróma 

� Közepes, alacsony kockázat 

Az elızıekben felsorolt kockázatok egyike sem teljesül 
 

Mért értékek Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Dátum Cél 
Érték 

RR (Hgmm)            
Vércukor 
éhomi 
(mmol/l) 

           

Vércukor pp. 
(mmol/l)            

TC 
(mmol/l)            

LDL-C*  
(mmol/l)            

HDL-C 
(mmol/l)            

TG 
(mmol/l)            

BMI  
(kg/m2)            

Haskörfogat 
(cm)            

 
* Gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteibıl tájékoztatásra 
szolgálhat. 



 
 
 

 



8. melléklet  Medikártya    



 

 
 



9. melléklet 

Gyógyszerelési probléma gyógyszerészi intervenciós lap 
(2 példányos) 

(a különbözı gyógyszerekhez kapcsolódó gyógyszerelési problémáknál külön kitöltendı) 

Beteg neve: ................................................ Beteg elérhetısége: 
...................................................... 

 

Egészségügyi probléma: 
............................................................................................................... 
 
Gyógyszerelési problémában érintett gyógyszerek  
Gyógyszer neve, hatáserıssége, kiszerelése Dózisa 
  

  
 
Gyógyszerelési probléma azonosítása Gyógyszerelési probléma fennállása 

 Fennálló 

 GYP1 Gyógyszeresen nem kezelt eü. probléma Kockázatot jelent 

 GYP2 Nem szükséges gyógyszer negatív 
hatása okozta eü. probléma 

 

 GYP3 Eü. probléma eredménytelen 
gyógyszerhatás miatt 

Gyógyszerelési probléma feltételezett 
oka 

 GYP4 Eü. probléma nem eredményes dózis 
szedése miatt 

Interakció 

 GYP5 Gyógyszer biztonságossági probléma Non-adherencia 

 GYP6 Gyógyszer biztonságossági probléma 
dózis miatt 

Duplikáció 

   Gyógyszerkiválasztás 

   Mellékhatás 

   Dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) 

   Egyéb 

    
 
Gyógyszerelési probléma megoldása érdekében tett intervenció 

Hatáserısség változtatása  Dozírozás változtatásának 
javaslata Dozírozás (adagolás, gyógyszerforma) változtatása  

Új gyógyszer szedése  

Gyógyszer elhagyása  

Gyógyszerelés változtatásának 
javaslata 

Gyógyszer helyettesítés  

Szándékos non-adherencia csökkentés  

Nem szándékos non-adherencia csökkentése  

Betegoktatás 

Nem gyógyszerelési tanácsadás  



Egyéb   
 
Választott kommunikációs csatorna  

Beteggel szóbeli   Következı beteg vizit ideje: 

Beteggel írásbeli   

Orvossal szóbeli (referáló levéllel)   

Orvossal írásbeli (referáló levéllel)   
 
Eredmény Eü. probléma megoldva Eü. probléma nincs megoldva 

Elfogadott intervenció   

Nem elfogadott intervenció   
 
 
10. melléklet 

Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program Bizottságnak küldendı 
tájékoztatási lap 

 
Gyógyszertár neve/címe: 
............................................................................................................... 

Gyógyszerésze(ek) neve(i): 
............................................................................................................ 

Idıintervallum: .................. 

 

1. szint 

 

Életmód tájékoztatásban részesített betegek száma: ......................................................... 

 

2. szint 

Vérnyomásmérések száma: ................................................ 

Ebbıl gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: .................................... 

Ebbıl orvoshoz irányított: ..................... 

 

Vércukorszint mérések száma: ................................................ 

Ebbıl gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: .................................... 

Ebbıl orvoshoz irányított: ..................... 

 

Vérlipidszint mérések száma: ................................................ 

Ebbıl gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: .................................... 

Ebbıl orvoshoz irányított: ..................... 

 

Testsúly felmérések száma: ................................................ 

Ebbıl gyógyszerészi beavatkozásra normális értéket elért: .................................... 



Ebbıl orvoshoz irányított: ..................... 

 

Metabolikus szindróma gyanújával orvoshoz irányított betegek száma: ................................. 

 

3. szint 

Gondozás 3. szintjébe bevont betegek száma: ..................... 

Gondozás 3. szintjébe újonnan (félév alatt) bevont betegek száma: ....................................... 

 

Vérnyomásmérések száma: .......................................... 

Orvoshoz irányítások száma: ........................... 

 

Vércukorszint mérések száma: ....................................... 

Orvoshoz irányítások száma: ........................... 

 

Vérlipidszint mérések száma: ....................................... 

Orvoshoz irányítások száma: ........................... 

 

Testsúly felmérések száma: .......................................... 

Orvoshoz irányítások száma: ........................... 

 

Feltárt gyógyszerelési problémák száma: ........................... 

Gyógyszerész által megoldott: ........................... 

Orvoshoz irányítások száma: ........................... 
 
 


