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2019 FEBRUÁR 9.
• EU jogszabályok:
• Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/Eu
irányelve (Falsified Medicines Directive, FMD)
• a Bizottság 2016/161 számú, ún. felhatalmazáson
alapuló rendelete

• Egyedi dobozazonosító + dézsmabiztos
csomagolás
• „End-to-end” típusú ellenőrzés
• Stakeholderek: nem mindenki állt készen (gyártók,
hatóságok, végfelhasználók…)

Kivételek

EMVO ÁBRA A RENDSZER INDULÁSAKOR
(EAHP: NEM MINDIG EGYEZNEK AZ INFORMÁCIÓK A TAGORSZÁGOKTÓL KAPOTT ADATOKKAL)

Február 19.

„Stabilizációs időszak”

EURÓPAI
TAPASZTALATCSERE
2019. MÁRCIUS 27.

STABILIZÁCIÓS IDŐSZAK
„FLEXIBLE ALERT HANDLING”
Magyarország: határozatlan időre
Belgium, Litvánia, Írország: április végéig
Hollandia: 4 hónap
Dánia: 13 hét
Svédország: 8 hét (várható a hosszabbítás)
Szlovákia, Írország: 3 hónap
Szlovénia: 3 hónap (várható a hosszabbítás)
Ausztria: 6 hónap
Csehország: 2020 januárig

Belgium: stabilizációs időszak lejárt szeptember 1-jén.
Írország: stabilizációs időszak már másodszor
meghosszabbítva (május, szeptember). Fals pozitív
riasztások aránya a kezdeti 20%-ról 3,5%-ra csökkent, ez
még mindig magas.

STABILIZÁCIÓS
IDŐSZAK
SZEPTEMBERI
PILLANATKÉP

GYÓGYSZERÁTVEVŐ

BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ,
INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR ADATAI
2019. FEBRUÁR 9. - SZEPTEMBER 30.

Deaktiválások száma/hó
12000

• Vezeték nélküli szkennerek
• Novohosp szoftverbe integrált
programrészek

• Összes esemény:
• 55306 verifikálás

• 54876 deaktiválás
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BAJCSYZSILINSZKY
KÓRHÁZ,
INTÉZETI
GYÓGYSZERTÁR
ADATAI 2019.
FEBRUÁR 9ÁPRILIS 30.

• Deaktiválás: 300 ms-on belül (kb. 150 ms)
• Egy doboz leolvasásának ideje átlagosan, kézi
szkennerrel (!ha már ki lett válogatva a
beszállított gyógyszerek közül, amit le kell
olvasni!): 3-4 mp
• Hibaarány (riasztások deaktiválás során) első 3
hónapban: 11%!
• Jelenleg (szeptember): 3,5%
Hibakód
NMVS_FE_LOT_03
NMVS_FE_LOT_12
NMVS_FE_LOT_13
NMVS_NC_PC_01
NMVS_NC_PC_02
NMVS_NC_PCK_23
NMVS_TE_REQ_01
Végösszeg

Szöveges magyarázat
Az adatokhoz nem található gyártási tétel (sarzs).
A lejárat dátuma nem egyezik meg az NMVS-ben szereplő
dátummal.
A gyártási szám és a sorozatszám nem összetartozó.
Ismeretlen termékkód.
Ismeretlen sorozatszám.
A tulajdonság újbóli beállítása dupla szkenneléssel rögzítve lett.
Hiba a kapcsolatban! A rendszer nem elérhető.

Mennyiség / result_code
396
44
508
156
486
1239
182
3011

PROBLÉMÁK
• Nem minden kórház csatlakozott
• HR hiány (kevés automata megoldás)
• Eszközhiány
• Szoftverproblémák
• Több helyen egyelőre stand-alone rendszer
• Lejárati idő probléma
• Billentyűzet kiosztási probléma
• Kisbetű/nagybetű a gyártási számban
• Inverz kódok (fekete alapon)
• Kód/szöveges információ elhelyezés a dobozon
• Szétválogatás (mi leolvasandó és mi nem az)
• Visszáru
• Magas hibaarány leolvasáskor (5-30%)
• Aggregált kódok hiánya
• Adatvédelem
+ Gyógyszeres dobozok méretnövekedése
+ Gyógyszerhiányok

Speciálisan magyar (?):
- Adományok, orvosi minták
- Dézsmazár túl könnyen sérül

Forrás: Martin J. Hug, Pharmacy, Freiburg University Medical Center

AGGREGÁCIÓ

NEMZETKÖZI „SZÍNES HÍREK”
• Hollandia:
• Nagykereskedők külön gyűjtőcsomagolásban szállítják a
leolvasandó/nem leolvasandó termékeket.
• Éves költséget kórházanként átlagosan 50000 eurora becsülik.
• Aggregáció megvalósításán dolgoznak a nagykereskedők.
• Norvégia:
• Szkenner konfigurációs probléma miatt svéd billentyűzetet
használnak norvég helyett.
• Tenderek kiírásába szeretnék feltételként szabni, hogy a
nagykereskedő aggregált kódokat küldjön, biztonságos
kommunikációs csatornán.
• Dánia:
• Kórházi gyógyszertárak GYÁRTÓKÉNT is csatlakoztak az EuHubhoz, ugyanazért a díjért, mint a gyártók.

NEMZETKÖZI „SZÍNES HÍREK”
• Észtország:
• Automata hibajelentési rendszert próbálnak kidolgozni
• Egyesült Királyság:
• Brexit miatt nem kaptak humán erőforrást a feladatra; ha
no-deal Brexit: azonnal megszűnik a hozzáférésük az
EuHub-hoz.

• Finnország:
• Kötelező készletezés miatt alig végeznek még
kódleolvasást

Hamis gyógyszer nem kerül az ellátási láncba
Doboz szinten követhető gyógyszermozgás
Lejárat és gyártási szám követhetősége könnyebb
Központi adatbázishoz kell kapcsolódni
Hardver- és szoftverbeszerzés szükséges
Időigényes, humán erőforrás igényes folyamat

FELMÉRÉS INTÉZETI GYÓGYSZERTÁRAKBAN,
DR. FITTLER ANDRÁS, DR. VAJDA PÉTER,
PTE GYTK GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET

Infrastruktúra és informatikai fejlesztés
2019. február 9-ig (illetve intézményükben a rendszer indulásáig) megvalósított fejlesztések
9. Új számítógép/laptop (kivéve közvetlen lakossági betegellátási egység)
- amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült
összeggel számoljon!
(becsült költség bruttó 250eFt/db)

Az egyedi gyógyszerazonosítás költségkihatásának vizsgálata a kórházi gyógyszerellátásban
FMD Intézeti gyógyszertár költséghatásait vizsgáló adatgyűjtő lap.

10. Új monitor (kivéve közvetlen lakossági betegellátási egység) amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült
összeggel számoljon!
(becsült költség bruttó kb 60eFt/db)

Kérjük, hogy a fehér hűtterű cellákba írjon!

Intézményi adatok
1. Az FMD ellenőrzéshez kapcsolódó, a korábbihoz képest plusz
munkavégzéssel töltött idő a kollégákra vonatkozóan jelenleg.
(munkavégzéssel töltött idő naponta)
Szakgyógyszerész
Gyógyszerész
Rezidens gyógyszerész
Szakasszisztens
Asszisztens
2. Abban az esetben amikor már minden FMD érintett gyógyszeren lesz
kód, akkor mennyi további munkaórára lesz szükség? Kérjük becsülje
meg!
Az FMD-hez kötődően a jövőben intézeti gyógyszertárral
munkaviszonyban felvenni kívánt munkatársak száma és várható FMD
munkaterhelése (összes munkaóra/nap)
Szakgyógyszerész
Gyógyszerész
Rezidens gyógyszerész
Szakasszisztens
Asszisztens
3. Hány telephelyre érkezik közvetlenül (nagykereskedőtől, gyártótól)
gyógyszer? (Kivéve közvetlen lakossági egység)

óra/nap
0,5
0
0
1
0

óra/nap
(össz munkaóra, nem
fejenként)

bérköltség
(bruttó
Ft/óra)
4 273 Ft
2 342 Ft
1 575 Ft
1 743 Ft
1 407 Ft

bérköltség
(bruttó
Ft/óra)
4 273 Ft
2 342 Ft
1 575 Ft
1 743 Ft
1 407 Ft

számított
bérköltség

-

száma

költség
összesen

költség
összesen

Kérjük összesített költséget írjon!

11. A szerializációval kapcsolatban felmerülő bármilyen szoftver
fejlesztési költség.
(kérjük alább nevesítse)
77 590 Ft

6. Ágyszám

száma

költség
összesen

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

-

Ft

17. További új monitor - Kivéve közforgalom (kivéve közvetlen lakossági
begetellátási egység) - amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy
az általunk becsült összeggel számoljon!
(becsült költség bruttó kb 60eFt)
18. A szerializációval kapcsolatban fermerülő további/tervezett
bármilyen szoftver fejlesztési költség. (kérjük alább nevesítse)

felelet-választás

száma

száma

száma

költség
összesen

költség
összesen

szám
aktív ágyak
krónikus ágyak

idő
(óra)

bérköltség
(bruttó
Ft/óra)

számított
bérköltség

Ft

költség
összesen

(x-el jelölje)

összesen (Ft/hó)

felelet-választás

25. Milyen típusú gyógyszerkészítmények esetén végeznek
dekativációs/verifikációs műveletet?
hazai, TK/CTK-val rendelkező gyógyszerkészítmények esetén
Egyedi import engedéllyel beszerzett gyógyszerek esetén
Kontingens engedéllyel beszerzett gyógyszerek esetén
Vizsgálati gyógyszerek esetén
„HBCs-ben finanszírozott” gyógyszerek esetén
Tételes finanszírozású gyógyszerek esetén
Ritka betegségek gyógyszerei esetén
Hematológiai és hepatológiai külön keretes gyógyszerek esetén

felelet-választás

Ft

-

Ft

-

Ft

Kérjük összesített költséget írjon!

felelet-választás

24. A deaktivált és deaktiválásra váró termékeket elkülönítetten, külön
helyiségben kerülnek tárolásra?
igen
nem

-

Kérjük összesített költséget írjon!

szöveges magyarázat:

szám

8. Egy munkatárs FMD specifikus képzésének becsült kezdeti betanítási
ideje. (óra)

-

Kérjük összesített költséget írjon!

Szerializációs feladatok
23. Az ellenőrzést és deaktiválást a gyógyszer-ellátási folyamat mely
pontján és hány lépésben végzik?
Egy lépésben a raktározást megelőzően
Két lépésben: először verifikálás majd később deaktiválás

szám

Ft

Kérjük összesített költséget írjon!

kérjük ide írjon:

16. További új számítógép/laptopok (kivéve közvetlen lakossági
betegellátási egység) - amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy
az általunk becsült összeggel számoljon!
(becsült költség bruttó 250eFt)

összesen (Ft/hó)

szám

7. Szerződés alapján ellátott intézmények száma?

-

2019. február 9. utáni (illetve intézményükben a rendszer indulását követően), további beruházások és fejlesztések (terveznek továbbit a stabilizációs időszak
után?)

Igen
Nem
5. Hány telephelyen végeznek szerializációt? (a közvetlen lakossági
gyógyszerellátást biztosító egység kivételével)

Ft

Kérjük összesített költséget írjon!

kérjük ide írjon:

4. Van közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egység?

-

összesen (Ft/hó)

2 137 Ft
- Ft
- Ft
1 743 Ft
- Ft

számított
bérköltség

száma

(x-el jelölje)

(x-el jelölje)

(TK - törzskönyvezett, CTK - centrálisan törzskönyvezett)

Külön keretes gyógyszerek
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KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!

• KISHAMIS – A Balaton legrégibb
vitorláshajója, épült 1896-ban

• Készítette: FOTO:FORTEPAN /
Turbéky Eszter, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=51303625

