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1. Melyik országban található az Ön kórháza? Alap: összes mintaszám (317) 

MINTAELOSZLÁS

ORSZÁGOK ELOSZLÁSA

(*) Európai Magánkórházak Egyesülete 
(European Union of Private Hospitals - UEHP)

Belgium 10
Franciaország 42
Németország 40
Magyarország 6
Írország 4
Olaszország 42
Hollandia 10
Lengyelország 20
Portugália 36
Spanyolország 41
Svédország 5
Svájc 12
Egyesült Királyság 40
*Magánkórházak (UEHP) 9
ÖSSZESEN 317



‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential5

2. Ha minden kórházi ágyat figyelembe venne, ami az Ön intézetéhez tartozik (beleértve a hálózatokat/épületeket), akkor körülbelül mekkora lenne az a szám? / 3. Jellemezze a kórház 
típusát, amiben dolgozik. Jelöljön meg több leírást is, ha azzal jobban megérthető a kórház típusa.
Alap: összes mintaszám (6)

KÓRHÁZAK TÍPUSA ÉS MÉRETE

KÓRHÁZ MÉRETE (ÁGYAK SZÁMA ALAPJÁN) KÓRHÁZ TÍPUSA

50

33

17

Általános kórház

Egyetemi oktató kórház

Közösségi kórház

100Nagy (>500 ágy)

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
Egyszerre több válasz is adható



Észlelés és nyomon követés

GYÓGYSZERELÉSI 
HIBÁK (GYH) ÉS 
MEGELŐZHETŐ 
NEMKÍVÁNATOS 
ESEMÉNYEK
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4. Akkreditált az Ön kórháza (van-e minőségi tanúsítványa vagy megfelelt-e valamilyen elismert vizsgálaton)? Alap: összes mintaszám (6)
5. A gyógyszerelési hibák részét képezik ennek az akkreditációs folyamatnak? Alap: Akkreditált kórház (6)

MINDEGYIK KÓRHÁZ AKKREDITÁLT

100%
akkreditált kórházak

17%
nem veszi bele a 
gyógyszerelési hibákat
az akkreditációs 
folyamatba

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -

Ugyanakkor nem mindegyik veszi bele a gyógyszerelési hibákat az akkreditációs folyamatába
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6. Nyilvántartják a gyógyszerelési hibákat valamilyen adatbázisban? Mint pl.:
Alap: összes mintaszám (6)

A KÓRHÁZAK 17%-A NEM TARTJA NYILVÁN A 
GYÓGYSZERELÉSI HIBÁKAT, DE AMELYEK IGEN, AZOK 
RÖGZÍTVE VANNAK A NEMZETI ADATBÁZIS RENDSZERBEN

ADATBÁZIS A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK NYILVÁNTARTÁSÁRA

67

17

17

Nemzeti adatrendszer

Helyi adatrendszer

Nincs adatrögzítés

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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7. Kórháza gyógyszerelési hibái elérhetők a nyilvánosság számára? Alap: összes mintaszám (6)
7a. Hol teszik közzé a gyógyszerelési hibákat?  Alap: A nyilvánosság számára elérhető gyógyszerelési hibák (1)

Csak a kórházak 17%-a teszi közzé a gyógyszerelési hibákat és ezek külső vizsgálati 
jelentésekben vannak

A LEGTÖBB GYÓGYSZERELÉSI HIBA NEM ÉRHETŐ EL A 
NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA

17%
hozza a kórházak közül 
a gyógyszerelési 
hibákat
nyilvánosságra

Ezen 
keresztül... 100Külső vizsgálati jelentések

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -
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8. Van-e az Ön országában olyan helyi, regionális és nemzeti adatbázis a gyógyszerelési hibák nyilvántartására és felmérésére, amelynek az a célja, hogy megossza a folyamatos javításra 
irányuló kezdeményezéseket? Alap: összes mintaszám (6)
8a. Úgy ítéli-e meg, hogy az információkat gyakorlati célokra használják a betegek biztonságának javítása érdekében? Alap: Adatbázis elérhető az országban (5)
8b. Véleménye szerint, szükség lenne-e rá? Alap: Adatbázis nem érhető el az országban (1)

Akik nem rendelkeznek GYH adatbázissal, úgy vélik, hogy szükségük lenne rá a betegek 
biztonságának növelése érdekében

GYH ADATBÁZISOK NAGYFOKÚ ELÉRHETŐSÉGE A 
FOLYAMATOS JAVÍTÁS ÉRDEKÉBEN TETT KEZDEMÉNYEZÉSEK 
MEGOSZTÁSÁRA

GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK ADATBÁZISÁNAK ELÉRHETŐSÉGE A SAJÁT ORSZÁGÁBAN 
A FOLYTONOS JAVÍTÁSRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK MEGOSZTÁSÁRA

Ahol van az országban ilyen, ott a résztvevők 100%-a
véli úgy, hogy az adatbázist gyakorlati céllal használják a betegek 
biztonságának javítása érdekében 

Ahol nincs ilyen az országban, ott a résztvevők 
100%-a véli úgy, hogy szükség lenne rá

17

83

Igen

Nem

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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9. Milyen területeken követik nyomon a gyógyszerelési hibákat?
Alap: összes mintaszám (6)

Ugyanakkor a kórházak 17%-a nem követi rutinszerűen nyomon a gyógyszerelési hibákat

A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK NYOMON KÖVETÉSE FŐKÉNT 
KÖZPONTILAG TÖRTÉNIK

Központilag, ami az összes kórházat lefedi

Nincs rutinszerű nyomon követés

83

17

TERÜLETEK, AHOL A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁKAT NYOMON KÖVETIK  
- Az adatok %-ban vannak kifejezve -

Egyszerre több válasz is adható
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10. Hogyan alkalmazzák a gyógyszerelési hibák és nemkívánatos események adatkövetését az Ön kórházában? 
Alap: összes mintaszám (6)

A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK ÉS A NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK 
ADATKÖVETÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS MEGBESZÉLÉSE TÖBBNYIRE A 
RENDSZERES MINŐSÉGÜGYI MEGBESZÉLÉSEKEN TÖRTÉNIK

Vizsgálat és megbeszélés rendszeres minőségügyi megbeszéléseken

Teljesítmény kezelése a fő teljesítménymutatókkal (KPI)

Oktatási kezdeményezések és/vagy hibamegelőzés

Gyökérokelemzés az esetek rendezéséhez

Nincs igazán használatban - fejlesztés szükséges

83

83

83

67

33

GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK ÉS NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK ADATKÖVETÉSE 

Ugyanakkor a kórházak 33%-a nem használja ezt nagy mértékben
- Az adatok %-ban vannak kifejezve -

Egyszerre több válasz is adható



‒ © Ipsos | Medication errors 2021 I Client/internal use only I Strictly confidential13

11. Mennyi az összes nyilvántartott és elemzett gyógyszerelési hiba éves becsült száma az Ön kórházában?
Alap: összes mintaszám (6)

A kórházak 17%-a nincs tisztában a kórházukban történt gyógyszerelési hibák számával

A NYILVÁNTARTOTT GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK ÉVES SZÁMA 
NAGY ELTÉRÉSEKET MUTAT: A KÓRHÁZAK 17%-ÁNÁL 100 
ALATT ÉS 67%-ÁNÁL 100 ÉS 250 KÖZÖTT 

GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK ÉVES BECSÜLT SZÁMA - Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -

17

67

17

100

< 100 100-250

NYILVÁNTARTOTT ELEMZETT

25 75

< 100

100-250

Nem tudja
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12. Mekkora a gyógyszerelési hibák becsült gyakorisága százalékban kifejezve az alább felsorolt egészségügyi folyamatok fázisában? 
Alap: összes mintaszám (6)

Az előkészítés is olyan terület, ahol gyógyszerelési hibák gyakrabban előfordulnak

A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK TÖBBNYIRE A KIADAGOLÁS ÉS 
A BEADÁS FÁZISÁBAN FORDULNAK ELŐ

AZ EGYES GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK GYAKORISÁGA

20

39

5
10

26

Gyógyszer felírása (kézi felírás)

Beadás

Gyógyszer felírása (elektronikus)

Előkészítés

Kiadagolás

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
Egyszerre több válasz is adható
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Mellette még sok másik ok is felmerült

A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK FŐ OKA A KÖRNYEZETTEL, A 
SZEMÉLYZETTEL VAGY A MUNKAFOLYAMATOKKAL 
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK FŐ OKA (RANGSOROLÁS)

100

83

17

17

83

83

50

17

17

17

17

33

33

17

17

Környezeti, személyzeti, munkafolymati probléma

Beteg tájékoztatásával kapcsolatos probléma

Gyógyszer elrendelésének hibás kommunikációja

Minőség-ellenőrz. vagy függetl. elenőrz. rendsz. hiánya

Hiányzó klinikai adatok

Személyzet képzetlensége

Gyógyszertárolási vagy bejuttatási probléma

Hiányzó gyógyszeradatok

Gyógyszernév-, címke-, csomagolásprobléma

Gyógyszerbejuttató eszköz problémája

Nincs leszállítva a raktárból

Megemlítve

1. helyen

13. Mik a gyógyszerelési hibák fő okai az Ön kórházában? Rangsorolja az 5 legfontosabb okot az itt felsorolt 11 ok közül. 
Alap: összes mintaszám (6)

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -
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14 Milyen intézkedéseket alkalmaznak az Ön kórházában (ha vannak ilyenek) a jobb teljesítmény elérésére a gyógyszerelési biztonság területén? 
Alap: összes mintaszám (6)

A vizsgálatok, irányelvek és szabványok szintén fontos intézkedéseknek számítanak a 
gyógyszerelési biztonság területén nyújtott teljesítmény javítására

NYOMON KÖVETÉS ÉS NYITOTT BESZÉLGETÉSA LEGJOBB 
MEGOLDÁS A FOLYAMATOS FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁRA 

Célok felállítása, gyógyszerelési hibák mérése és nyomon követése

Gyógyszerelési hibák és potenciális hibák nyitott módon való megbeszélése a folyamatos fejlődés érdekében

A kórházi akkreditációs szabványoknak való megfelelés vizsgálata

Saját nyilatkozat a használatban lévő irányelvekről és szabványokról 

Kevés intézkedés vagy nem volt intézkedés

83

83

67

50

17

INTÉZKEDÉSEK JOBB TELJESÍTMÉNY ELÉRÉSERE A GYÓGYSZERELÉSI BIZTONSÁG TERÜLETÉN

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
Egyszerre több válasz is adható
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15. Van az Ön kórházában külön arra kijelölt képzett egészségügyi szakember, hogy a gyógyszerelési hibákat észlelje és a betegek biztonságát növelje? Alap: összes mintaszám (6)
15a. Mely egészségügyi szakemberek vannak erre kiképezve? Alap: A nyilvánosság számára elérhető gyógyszerelési hibák (5)

Ők többnyire kórházi gyógyszerészek, kórházi vezetők és osztályvezetők

A LEGTÖBB KÓRHÁZBAN KÉPZETT EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKEMBER VÉGZI A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK 
ÉSZLELÉSÉT

83%-a
akik...

Kórházi gyógyszerész(ek)

Kórházi vezető(k)

Osztályvezető(k)

Minőségügyi vezető(k)

Orvosigazgató(k)

Egyéb (fejtse ki)

100

100

100

80

40

60

a kórházaknak rendelkezik olyan képzett 
egészségügyi szakemberekkel, akiknek 
az a feladata, hogy a gyógyszerelési 
hibákat észleljék és a betegek 
biztonságát növeljék 

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -

Egyszerre több válasz is adható



INFORMÁCIÓS 
RENDSZEREK



3.1
ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI 
NYILVÁNTARTÁS
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16. Rendelkezik az Ön kórháza elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel: Alap: összes mintaszám (6)
17. Integrálva van az elektronikus egészségügyi nyilvántartás az elsődleges ellátással? Alap: Elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel rendelkező kórházak (6)

És minden esetben integrálva vannak az elsődleges ellátással

MINDEGYIK KÓRHÁZ RENDELKEZIK ELEKTRONIKUS 
EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERREL

100%
a kórházak
mindegyike rendelkezik elektronikus 
egészségügyi nyilvántartó 
rendszerrel legalább egy területen

100%
minden kórház 
integrálta ezeket a 
rendszereket az 
elsődleges ellátással

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -
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16. Rendelkezik az Ön kórháza elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel:
Alap: összes mintaszám (6)

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÓ 
RENDSZEREK ELÉRHETŐK A LEGTÖBB BETEG SZÁMÁRA

ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÓ RENDSZER ELÉRHETŐSÉGE

83

83

83

83

83

67

17

17

17

17

33

17

Ambuláns vagy egynapos kórház

Intenzív osztály

Általános kórtermek

Ambulancia (nem onkológiai)

Központi gyógyszertár

Onkológiai osztályok

Igen, az összes beteg Igen, a betegek egy része Nem

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -



3.2
ELEKTRONIKUS 
VÉNYFELÍRÓ RENDSZER
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18. Rendelkezik az Ön kórháza elektronikus vényfelíró rendszerrel a következő területeken? Alap: összes mintaszám (6)
19a. Integrálva van az elektronikus vényfelíró rendszer a klinikai döntéstámogató rendszerrel? Alap: Elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel rendelkező kórházak (6)

Ugyanakkor a klinikai döntéstámogató rendszerekkel való integráció még javításra szorul

MINDEGYIK KÓRHÁZ RENDELKEZIK ELEKTRONIKUS 
VÉNYFELÍRÓ RENDSZERREL

ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÁS INTEGRÁCIÓJA
A KLINIKAI DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZERREL

17

50

33Igen, integrálva van

Igen, de javítani kellene

Nem

100%
a kórházak mindegyike 
rendelkezik elektronikus 
vényfelíró rendszerrel 
legalább egy területen

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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83

83

83

83

83

67

17

17

17

17

17

17

17

Onkológiai osztályok

Ambuláns vagy egynapos kórház

Intenzív osztály

Általános kórtermek

Ambuláns (nem onkológiai)

Központi gyógyszertár

Igen, minden beteg Igen, a betegek egy része Nem

18. Rendelkezik az Ön kórháza elektronikus vényfelíró rendszerrel a következő területeken?
Alap: összes mintaszám (6)

AZ ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÓ RENDSZEREK 
ELÉRHETŐK SZINTE MINDEN BETEG SZÁMÁRA

ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÓ RENDSZER ELÉRHETŐSÉGE

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -
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67

33
Igen, bizonyos rendelvényekre

Nem

19b. Érvényesíti a gyógyszerész az elektronikus vényeket az Ön kórházában a kiadagolás és a beadás előtt? Alap: Elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel rendelkező kórházak 
(6)
19c. Adja meg, hogy mely vényeket érvényesíti gyógyszerész a kiadagolás és beadás előtt: Alap: Bizonyos vényeket érvényesít a gyógyszerész (2)

a rendelvények 67%-a nincs érvényesítve

AZ ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÁSOKAT NEM ÉRVÉNYESÍTI 
MINDEN ESETBEN GYÓGYSZERÉSZ

ELEKTRONIKUS VÉNYEK, AMELYEKET GYÓGYSZERÉSZ ÉRVÉNYESÍTETT A KIADAGOLÁS ÉS BEADÁS ELŐTT

Összes

Egy sem

50

50

MELY ELEKTRONIKUS VÉNYEK VANNAK GYÓGYSZERÉSZ 
ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTVE A KIADAGOLÁS ÉS BEADÁS ELŐTT?

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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20. Integrálva van az elektronikus vényfelíró rendszer a következőkkel: 
Alap: Elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerrel rendelkező kórházak (6)

Különösen az onkológián, az általános kórtermekben és az intenzív osztályon

AZ ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÓ RENDSZER ELTÉRŐ 
MÉRTÉKBEN INTEGRÁLT AZ EGYÉB RENDSZEREKKEL

ELEKTRONIKUS VÉNYFELÍRÓ RENDSZER INTEGRÁCIÓJA

83

17

33

17

17

17

100

83

67

50

17

0

100

83

67

50

17

0

100

17

17

17

17

0

Elektronikus egyészégügyi nyilvántartás

Infúziós pumparendszerek

Gyógyszertári adagoló rendszer

Gyógyszertári gyártó rendszer

Gyógyszeradagoló eszköz

A fentiek egyike sem

Központi gyógyszertár Onkológia Intenzív osztály Általános osztály

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
Egyszerre több válasz is adható



3.3
ELEKTRONIKUS 
GYÓGYSZERADAGOLÓ 
RENDSZER
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21. Vannak elérhető gyógyszerkiadó automaták? Alap: összes mintaszám / 21a. Hány gyógyszerkiadó automata áll rendelkezésre? Alap: elérhető gyógyszerkiadó automaták

GYÓGYSZERKIADÓ AUTOMATA ELÉRHETŐSÉGE NAGYON 
ALACSONY MINDEN TERÜLETEN

GYÓGYSZERKIADÓ AUTOMATA

17

17

17

17

17

17

Központi gyógyszertár

Onkológiai osztály

Ambuláns vagy egynapos kórház

Intenzív osztály

Általános osztály

Ambulancia (nem onkológiai)

Elérhetőség %-a
Átlagos 
szám

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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22. Alkalmaznak vonalkódot a gyógyszerkiválasztás ellenőrzésére, mielőtt kiadják a gyógyszert és/vagy újratöltik a gyógyszerkiadó automatát? Alap: összes mintaszám (6)

VONALKÓD ALKALMAZÁSA A GYÓGYSZERKIVÁLASZTÁS 
ELLENŐRZÉSÉRE A KIADÁS VAGY A GYÓGYSZERADAGOLÓ 
AUTOMATA ÚJRATÖLTÉSE ELŐTT ALACSONY

VONALKÓD A GYÓGYSZERKIVÁLASZTÁS ELLENŐRZÉSÉRE 
A GYÓGYSZERKIADÓ AUTOMATÁBA VALÓ KIADÁS ELŐTT

67

17

17Igen

Részben

Nem

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -



3.4
ELEKTRONIKUS 
GYÓGYSZERÖSSZEÁLLÍTÓ 
RENDSZER
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23. Hány százalékban készítik el az infúziós gyógyszert az alábbiak? / 24. A következő területeken előkészített gyógyszerek esetén van-e szoftveralapú elektronikus előkészítő/összeállító 
rendszer? 
Alap: összes mintaszám (6) 

Az elektronikus előkészítő rendszerek csak részben érhetők el minden területen

AZ INFÚZIÓS GYÓGYSZEREK 12%-ÁT A KÖZPONTI 
GYÓGYSZERTÁR KÉSZÍTI ELŐ

INFÚZIÓS GYÓYGSZER-ELŐKÉSZÍTÉS (ÁTLAG)

11

22

20

24

23Általános osztály

Intenzív osztály

Központi gyógyszertár

Ambulancia (onkológiai is)

Ambulancia (nem onkológiai)

ELEKTRONIKUS ELŐKÉSZÍTŐ/ÖSSZEÁLLÍTÓ RENDSZER 
ELÉRHETŐSÉGE
Központi gyógyszertár

Onkológiai osztály

Ambuláns vagy egynapos kórház

Intenzív osztály

Általános osztály

Ambulancia (nem onkológiai)

17

17

17

17

17

17

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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25. Bevon a kórház gyógyszerészt az ápolás szabványos működési eljárásainak 
megvalósításába az aszeptikus vagy injekciós gyógyszerek kórházi osztályokon történő 
előkészítésekor, hogy irányítás alatt tartsa ezt a „gyógyszertáron kívüli” műveletet és így 
csökkentse a kockázatot? Alap: összes mintaszám (6)

MAJDNEM MINDEN KÓRHÁZ 
ALKALMAZZA AZ ÁPOLÁSRA 
VONATKOZÓ SZABVÁNYOS 
MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOKAT

83%-a
a kórházaknak gyógyszerészt von be 
az ápolás szabványos működési 
eljárásainak megvalósításába az 
aszeptikus vagy injekciós 
gyógyszerek kórházi osztályokon 
történő előkészítésekor.



3.5
ELEKTRONIKUS 
GYÓGYSZERBEADÓ RENDSZER
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26. Van a kórháznak elektronikus rendszere a gyógyszerbeadás követésére a következő területeken? 
Alap: összes mintaszám (6)

Az elérhetőség kissé magasabb az onkológiai osztályokon és az ambulancián vagy az egynapos 
kórházakban

A LEGTÖBB KÓRHÁZ NEM RENDELKEZIK ELEKTRONIKUS 
RENDSZERREL A GYÓGYSZERBEADÁS KÖVETÉSÉRE

17

17

17

17

17

17

17

17

67

67

83

83

83

83

Onkológiai osztályok

Ambuláns vagy egynapos kórház

Központi gyógyszertár

Intenzív osztály

Általános osztály

Ambulancia (nem onkológiai)

Ineg, minden beteg Igen, bizonyos betegek Nem

ELEKTRONIKUS RENDSZER ELÉRHETŐSÉGE A GYÓGYSZERBEADÁS KÖVETÉSÉRE

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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27. Ellenőrzi az elektronikus rendszer vonalkód-leolvasóval és/vagy optikai gyógyszerszkennerrel, hogy a beteg és a gyógyszer megfelelő-e, mielőtt a gyógyszert beadják? (1) / 28. Ellenőrzi 
az elektronikus rendszer beadás előtt, hogy az IV dózis helyes-e?
Alap: Elektronikus követő rendszer a területen (1)

ELEKTRONIKUS VONALKÓDRENDSZER
A BETEG ÉS A GYÓGYSZER ELLENŐRZÉSÉRE

ELEKTRONIKUS RENDSZER AZ IV DÓZIS ELLENŐRZÉSÉRE

Központi gyógyszertár

Intenzív osztály

Általános osztályok

Ambulancia (nem onkológiai)

Onkológiai osztályok

Ambuláns vagy egynapos kórház

100

100

100

100

50

50

Központi gyógyszertár

Intenzív osztály

Általános osztályok

Ambulancia (nem onkológiai)

Onkológiai osztályok

Ambuláns vagy egynapos kórház

100

100

100

100

100

100

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -

A BETEGEK ÉS A GYÓGYSZEREK, ILLETVE IV DÓZISOK 
ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELEKTRONIKUS 
VONALKÓDOT/ELEKTRONIKUS RENDSZEREKET 
TÖBBNYIRE ALKALMAZZÁK AZ OSZTÁLYOK
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29. Mi a jelenlegi gyakorlat, ha nem használnak elektronikus ellenőrző rendszert a gyógyszerbeadás követésére? 
Alap: Elektronikus követő rendszer a területen nem érhető el (5)

100

60

25

20

40

75

80

100

100

Ambulancia (nem onkológiai)

Általános osztályok

Onkológiai osztályok

Központi gyógyszertár

Intenzív osztály

Ambuláns vagy egynapos kórház

Egyszeri ápolói ellenőrzés Kettős ápolói ellenőrzés

MI A GYAKORLAT, HA NINCS ELEKTRONIKUS RENDSZER A GYÓGYSZERBEADÁS KÖVETÉSÉRE

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -

AZ ÁPOLÓ ÁLTALI DUPLA ELLENŐRZÉS, AMENNYIBEN 
ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐ RENDSZEREK NINCSENEK, 
NEM TELJESEN VALÓSUL MEG, KIVÉVE AZ INTENZÍV 
OSZTÁLYON, AZ AMBULANCIÁN ÉS AZ EGYNAPOS 
KÓRHÁZBAN
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30. Nyomon követik a gyógyszerek beadásának potenciális hibáit a dózishiba-csökkentő szoftveres (DERS) okos-pumpákról érkező adatokon keresztül?
Alap: összes mintaszám (6)

A követés kissé magasabb az onkológián és az intenzív osztályon

AZ INFÚZIÓS GYÓGYSZEREK BEADÁSÁNAK POTENCIÁLIS 
HIBÁIT (NEAR-MISS) KÖVETŐ DERS RENDSZER
ELÉRHETŐSÉGE NAGYON KORLÁTOZOTT

DERS RENDSZEREN KERESZTÜL KÖVETETT HIBÁK (DÓZISHIBA-CSÖKKENTŐ SZOFTVER)

Onkológiai osztályok

Intenzív osztály

Ambulancia (nem onkológiai)

Általános osztályok

Központi gyógyszertár

Ambuláns vagy egynapos kórház

33

33

17

17

17

17

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -
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31. Önök végeznek infúziókövetést központi helyszínről, mint például egy gyógyszertárból vagy egy műholdas gyógyszertárból? 
Alap: összes mintaszám (6)

Sem központ sem műhold

A LEGTÖBB KÓRHÁZ NEM KÖVETI NYOMON AZ INFÚZIÓKAT 
KÖZPONTI HELYSZÍNRŐL

INFÚZIÓKÖVETÉS KÖZPONTI HELYSZÍNRŐL

50

50

50

33

33

33

33

33

33

50

50

50

33

33

33

Ambulancia (nem onkológiai)

Általános osztályok

Központi gyógyszertár

Onkológiai osztályok

Intenzív osztály

Ambuláns vagy egynapos kórház

Központi Műholdas Egyik sem

- Az adatok %-ban vannak kifejezve -



EGYSÉGDÓZISÚ 
GYÓGYSZERREND
SZEREK
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32. Az Ön kórházában van egységdózisú gyógyszerkezelő eljárás? Alap: összes mintaszám (6)
33. Többnyire ki a felelős az egységdózisok előkészítéséért? Alap: Egységdózisú gyógyszerkezelő eljárás elérhető a kórházban (5)
34. Tervezik, hogy a jövőben legyen egységdózisú gyógyszer a kórházban és/vagy a régióban? Alap: Egységdózisú gyógyszerkezelő eljárás nem érhető el a kórházban (1)

Többnyire gyógyszerésztechnikusok, ápolók és gyógyszerészek készítik el

A LEGTÖBB KÓRHÁZNAK VANNAK EGYSÉGDÓZISÚ 
GYÓGYSZERES ELJÁRÁSAI

EGYSÉGDÓZISÚ GYÓGYSZERES ELJÁRÁSOK ELÉRHETŐSÉGE

Azok közül, akiknél nincs
egységdózisú gyógyszerkezelő eljárás, 0%
tervezi, hogy legyen neki a jövőben a 
kórházban és/vagy a régióban

17

83

Igen

Nem

Ki a felelős az elkészítésért

100

100

80

20

Gyógyszerésztechnikusok

Ápolók

Gyógyszerész

Gyógyszergyártó/kereskedő

• Nem, jelenleg nincs automatizált, betegre szabott, kórházi 
gyógyszerkezelő eljárásunk. 

• Igen, van működő automatizált, személyre szabott 
gyógyszerfelíró és információs rendszerünk. A gyógyszer 
azonosító adatait, valamint a beteg adatait dokumentáljuk. 
Vonalkódok használunk.

• Informatikával támogatott, kézi, papíralapú gyógyszerkezelő 
rendszerünk van, ami nem automatizált.

• Nem használunk automatizált rendszereket.
• Nem jelenleg nincs személyre szabott, vonalkódos, 

automatizált rendszerünk a kórházban. Számítógépes 
adatrögzítést, papíralapú nyilvántartásokat és 
gyógyszertáblázatokat használunk.

Van Önöknél ténylegesen olyan automatikus eljárás, amelynek során
a gyógyszereket egyenként becsomagolják, vonalkóddal ellátják,
amin megtalálható az adott beteg nevével ellátott dózis, és ami
kiterjed az összes szilárd és injekciós dózisra?*- Az adatok %-ban vannak kifejezve -

Egyszerre több válasz is adható



GYÓGYSZERTÁRI 
LELTÁRRENDSZEREK
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35. Milyen rendszereket használnak a gyógyszertári leltárkészlet kezelésére? 
Alap: összes mintaszám (6)

Gyógyszertári robotok nincsenek, de a kórházak 67%-ának van kórházi információs rendszere

A GYÓGYSZERTÁRAKBAN KÉZI POLCOK ÉS SZÁMLÁLÓK ÉS 
AZ OSZTÁLYOKON KÉZI SZÁMLÁLÓK SZOLGÁLNAK 
TÖBBNYIRE A GYÓGYSZERTÁRI LELTÁRKÉSZLET 
KEZELÉSÉRE

GYÓGYSZERTÁRI LELTÁRKÉSZLET KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZEREK  

Kézi polcok ésszámlálók a gyógyszertárban

Kézi számlálók az osztályon

Gyógyszertári informatikai rendszer

83

83

67

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -

Egyszerre több válasz is adható



JÖVŐ
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36. Véleménye szerint mekkora mértékben fontos ezeknek a területeknek a fejlesztése annak érdekében, hogy a kórházukban csökkenteni lehessen a gyógyszerelési hibákat?
Alap: összes mintaszám (6)

A JÖVŐBELI TERVEK SOK OLYAN TERÜLETET 
TARTALMAZNAK, AMELYEKET JAVÍTANI KELL A 
GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK CSÖKKENTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN

JÖVŐBELI TERVEK

83

83

83

67

67

67

50

50

17

17

17

33

33

17

50

50

17

Elektronikus előkészítő/összeállító rendszer

DERS rendszer az okospumpákban

Gyógyszerelési hibák felülvizsgálati rendszerének megvalósítása

Elektronikus gyógyszerfelíró rendszer

Vonalkódos gyógyszerbeadási rendszer

Automata gyógyszeradagoló

Automata rendszer a kórházi gyógyszerkészlethez

Gyógyszerelési hibák fő teljesítménymutatóinak megvalósítása

ELSŐ 2 SEMLEGES UTOLSÓ 4

ÁTLAG
(0 – 10)

9,0

8,8

8,3

7,8

7,8

7,0

7,3

7,3

+ -FONTOSSÁG

- Az adatok %-ban vannak 
kifejezve -
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36a. Vannak az Ön kórházában fontos fejlesztendő területek a gyógyszerelési hibák csökkentése érdekében? Alap: összes mintaszám (6)
36b. Még konkrétabban, Ön szerint mekkora mértékben fontos ezeknek a területeknek a fejlesztése annak érdekében, hogy a kórházukban csökkenteni lehessen a gyógyszerelési hibákat? 
Alap: Vannak fontos fejlesztendő területek a gyógyszerelési hibák csökkentése érdekében (5)

5 GYÓGYSZERÉSZBŐL 4 VÉLI ÚGY, HOGY VANNAK FONTOS 
FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK A GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK 
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

83%
a gyógyszerészek közül úgy véli, 

hogy vannak fontos fejlesztendő 
területek a gyógyszerelési 
hibák csökkentése érdekében a 
kórházukban

• Informatikai fejlesztés és források 
biztosítása erre a célra

• Automatizált folyamatok integrálása az 
ellátás minden területén

• Folyamatos oktatás

• Pénzügyi források biztosítása

Magyarországi kórházi főgyógyszerészek kijelentései
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37. 0-tól 10-ig terjedő skálán, ahol a 0 jelentése „egyáltalán nem fontos” és a 10 jelentése „rendkívül fontos”, mely következő kritériumok jelentenek akadályt a gyógyszerkezelés javításához 
szükséges technológiák megvalósításában?
Alap: összes minta (5)

A KÉPZETT MUNKAERŐ, EMBERI ERŐFORRÁSOK ÉS 
FINANSZÍROZÁS HIÁNYA A FŐ AKADÁLYA EZEN 
FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

A GYÓGYSZERKEZELÉS JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TECHNOLÓGIÁK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKADÁLYAI

83

67

67

33

17

17

17

67

83

67

17

17

17

33

Képzett személyzet hiánya

Emberi erőforrások

Finanszírozás

Megfelelő megoldások hiánya a saját kórházi környezetben

Hibák bizonyítékainak hiánya

Előnyök bizonyítékának hiánya

ELSŐ 2 SEMLEGES UTOLSÓ 4

ÁTLAG
(0 – 10)

9,2

7.5

7,3

6,3

5,2

4,5.

+ -FONTOSSÁG
- Az adatok %-ban vannak kifejezve -



KÖVETKEZTETÉSEK
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GYÓGYSZERELÉSI HIBÁK
Minden kórház akkreditált, de 17% nem foglalja bele a gyógyszerelési hibákat. A kórházak 17%-a nem tartja nyilván a gyógyszerelési hibákat, de amelyek igen, azok 
rögzítve vannak a nemzeti adatbázisrendszerben.  A legtöbb gyógyszerelési hiba nem érhető el a nyilvánosság számára. A nyilvántartott gyógyszerelési hibák éves 
száma nagy eltéréseket mutat: a kórházak 17%-ánál 100 alatt van és 67%-ánál 100 és 250 között. 17% nem tudja megbecsülni a gyógyszerelési hibák számát.
Gyógyszerelési hibák adatbázisainak nagyfokú elérhetősége a folyamatos javítás érdekében tett kezdeményezések megosztására. A gyógyszerelési hibákat többnyire központilag nyomon 
követik, de 17% nem teszi ezt rutinszerűen. A gyógyszerelési hibák és a nemkívánatos események vizsgálata és megbeszélése rendszeres minőségügyi megbeszéléseken történik. A 
gyógyszerelési hibák és a nemkívánatos események adatkövetésének vizsgálata és megbeszélése rendszeres minőségügyi megbeszéléseken történik, de a kórházak 33%-a nem használja 
ezeket az adatokat. A gyógyszerelési hibák többnyire a kiadagolás és a beadás fázisában fordulnak elő. A nyomon követés és a nyitott beszélgetés a legjobb megoldás a folyamatos fejlődés 
biztosítására. A gyógyszerelési hibák fő okai a környezettel, a személyzettel vagy a munkafolyamatokkal kapcsolatos problémák. A legtöbb kórháznak van képzett egészségügyi szakembere a 
gyógyszerelési hibák észlelésére és a betegek biztonságának növelésére.
INFORMATIKAI RENDSZEREK
Minden kórház rendelkezik elektronikus egészségügyi nyilvántartó (EMR) rendszerrel, amely 100%-ban integrálva van az elsődleges ellátással. Az EMR rendszerek 
a legtöbb beteg számára elérhetők
Minden kórház rendelkezik elektronikus vényfelíró rendszerrel (EPS), amely a letöbb beteg számára elérhető. Ugyanakkor a klinikai döntéstámogató rendszerekkel való integráció még 
javításra szorul. Az EPS rendszerek eltérő mértékben integráltak az egyéb rendszerekkel. Az elektronikus vényeket nem érvényesíti minden esetben gyógyszerész. Gyógyszerkiadó 
automata elérhetősége nagyon alacsony minden területen. Majdnem minden kórház alkalmazza az ápolásra vonatkozó szabványos működési eljárásokat.
TECHNOLÓGIA
A legtöbb kórház nem rendelkezik elektronikus rendszerrel a gyógyszerbeadás követésére. Vonalkód alkalmazása a gyógyszerkiválasztás ellenőrzésére a kiadás 
vagy a gyógyszeradagoló automata újratöltése előtt alacsony. A betegek és a gyógyszerek, illetve IV dózisok ellenőrzésére szolgáló elektronikus vonalkódot 
/elektronikus rendszereket többnyire alkalmazzák az osztályok
Az infúziós gyógyszerek 12%-át a központi gyógyszertár készíti elő. Az ápoló általi dupla ellenőrzés, amennyiben elektronikus ellenőrző rendszerek nincsenek, nem teljesen valósul meg, kivéve 
az intenzív osztályon és az ambulancián vagy az egynapos kórházban. Az infúziós gyógyszerek beadásának potenciális hibáit (near-miss) követő DERS rendszer elérhetősége nagyon korlátozott. 
A legtöbb kórház nem követi nyomon az infúziókat központi helyszínről. A legtöbb kórháznak vannak egységdózisú gyógyszeres eljárásai. A gyógyszertárakban kézi polcok és számlálók és az 
osztályokon kézi számlálók szolgálnak többnyire a gyógyszertári leltárkészlet kezelésére. Nincsenek gyógyszertári robotok.

JÖVŐ
A gyógyszerelési hibák csökkentésének legfontosabb területei az elektronikus előkészítés/összeállítás, DERS az okospumpákban és gyógyszerelési hibafelügyelő 
rendszerek.
A legtöbb gyógyszerész úgy véli, hogy vannak fontos területek, amivel csökkenteni lehet a gyógyszerelési hibákat (pl. informatikai fejlesztés és források biztosítása erre a célra, automatizált 
folyamatok integrálása az ellátás minden területén, folyamatos oktatás, pénzügyi források biztosítása). A legfőbb akadályok a finanszírozás, az emberi erőforrások és a képzett személyzet 
hiánya.
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