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1.Bevezetés 

Napjainkban az emésztőrendszeri megbetegedések közül kiemelkedően magas a gastro-

oesophagealis reflux betegség aránya, melynek kezelésében egyre nagyobb szerepet kaphat 

a gyógyszerész a gyógyszerészi gondozás keretein belül. 

Szakdolgozatomban szakirodalmi adatok alapján elemzem a betegség terápiás lehetőségeit, 

valamint önálló munkámként két anonim kérdőívvel igyekeztem a gyógyszerészek és 

betegek vélekedését megismerni. Ennek a célja, hogy mindkét fél részéről tágabb 

információt kapjak a napjainkban egyre gyakoribb megbetegedésről. Mind a kérdőív, mind 

a patikai szakmai gyakorlatom alatti tapasztalatom azt mutatja, hogy ez a betegség egészen 

a csecsemőkortól az idős korig bármely korosztályt érintheti.  

A mindennapi patikai gyakorlatban nagyon fontos szerepet játszik az, hogy a beteget 

segítsük a számára lehető legmegfelelőbb terápia kiválasztásában. A gasto-oesophagealis 

reflux betegségben kiemelten fontos szerepet kap a gyógyszerész, mert nagyon sok esetben 

vény nélküli készítményekkel vagy esetleg életmódbeli változtatásokkal próbálják a 

betegek a panaszaikat enyhíteni. Célom a szakdolgozatommal, hogy a kérdőívek 

segítségével felmérjem, mekkora a szerepe a gyógyszerésznek a betegség gondozásában, 

illetve a betegek mennyire igénylik és fogadják el a gyógyszerész tanácsát, segítségét ezen 

betegség kapcsán. 

A szakdolgozatomban részletesen írok először a betegség epidemiológiájáról, 

patológiájáról, majd jellemzem a főbb tüneteket és ismertetem a betegség lehetséges 

osztályozásait. A harmadik részben bemutatom, hogy milyen gyógyszeres és nem 

gyógyszeres kezelési lehetőségek jöhetnek szóba. A következő fejezet tartalmazza 

táblázatszerűen a Magyarországon forgalomban levő és preferált készítményeket. A 

negyedik részben feltüntetem a lehetséges veszélyeztetett betegcsoportokat és az ilyen 

speciális esetekben szükséges gyógyszerválasztási szempontokat. Az ötödik fejezetben 

mutatom be a két anonim kérdőívet, illetve a kapott eredményeket és azok kiértékelését, 

majd a hatodik fejezetben összefoglalom az eredményeimet és megállapításaimat. 
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2. A gastro-oesophagealis reflux betegség  

A gyomortartalom regurgitációja időszakos vagy állandósult panaszokat és tüneteket 

(retrosternalis égő érzés, fájdalom, hányinger, hányás, nyelési panasz) okozhat, ez a gastro-

oesophagealis reflux betegség (GORB). A betegség nemcsak emésztőszervi panaszokat 

okozhat, hanem a legváltozatosabb mellkasi respiratorikus, cardialis, fül-orr-gégészeti és 

egyéb extra-gastrointestinális tünetek és panaszok (pl.: alvászavarok, korai atípusos fog-

károsodások) hátterében állhat [3]. 

2.1 Epidemiológia 
A gastro-oesophagealis reflux betegség Európában a felnőtt lakosság mintegy 9-38%-át 

érinti, de fontos megjegyezni, hogy nem minden esetben okoz klinikai tüneteket, tehát 

ennél nagyobb százalékban is érintheti az embereket. A fejlett országokban a betegség 

prevalenciája 10-20%-ra tehető.  Epidemiológiai adatok azt mutatják, hogy több kockázati 

tényező is fontos szerepet játszik a betegség kialakulásában. Elsőként megemlíthető a 

genetikai hajlam, azonban a genetikai eltérés ez idáig nem mutatható ki. (A GORB-ért 

felelős gén valószínűleg a 9-es és 13-as kromoszómán helyezkedik el.) Érdekes módon, 

míg korábban inkább a férfiaknál volt megfigyelhető betegség, addig az elmúlt 

évtizedekben női dominancia uralkodik, melynek hátterében a nők tömeges munkába 

állása állhat. A kor előre haladtával exponenciálisan nő a megbetegedések száma. Az 

ötvenedik életév felett jelentkező emésztőrendszeri panaszok esetén fontos szerepet kap a 

gyógyszerész, aki kiszűrheti az esetleges alarm tüneteket, mint a gasztrointesztinális 

vérzést, az ismeretlen eredetű fogyást és a hányást. A betegség kialakulásában szerepe van 

ezeken kívül az élvezeti cikkeknek, mint például a fokozott kávé- és alkoholfogyasztásnak 

és a dohányzásnak is. Ezeken túl megemlíthető a rohanó világunkkal együtt járó stressz is, 

a rendszertelen táplálkozás és az étkezési szokások, mint például a zsíros és fűszeres 

ételek. Nem utolsó sorban meg kell említeni bizonyos gyógyszerek alkalmazását, mint 

például a nem szteroid gyulladásgátló készítmények [9]. 

2.2 Patológia 
A megbetegedés kialakulásának alapját a nyelőcső kóros motilitása képezi, amelynek 

következtében a savas gyomortartalom visszajut a nyelőcsőbe. A nyelőcső nyálkahártya 

védekezőképessége csökken, megváltozik az alsó oesophagus záróizom működése illetve 

elhúzódik az oesophagus tisztulása. Normális esetben a nyelés során a nyelőcsövön egy 

perisztaltikus hullám révén kerül a szájüregből a gyomorba a táplálék. Ahhoz, hogy a falat 

be tudjon kerülni a gyomorba, először el kell ernyednie a nyelőcső alsó záróizmának, az 
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orális résznek pedig össze kell húzódnia. Ez a folyamat a vegetatív idegrendszer 

szabályozása alatt áll, de ezen kívül nagy szerepe van a motilitásra a nervus vagusnak, az 

emésztőrendszer hormonjainak, az ételeknek és egyes gyógyszerek is befolyásolhatják azt. 

Amennyiben az alsó oesophagus gyűrű működése nem kóros, akkor a nyelőcső alsó 

spinchtere nagy nyugalmi nyomást biztosít a nyelőcső supracardiális (szív feletti) szakára, 

ami megakadályozza a gyomortartalom visszaáramlását a gyomorból a nyelőcsőbe. Így 

megőrzi a nyelőcső védelmét és fenntartja az antireflux védelmet. Tehát az alsó 

oesophagealis sphincter (low esophageal sphincter, továbbiakban LES) felelős azért, hogy 

az étel a gyomorba kerüljön, míg az antireflux barrier feladata az, hogy megakadályozza a 

visszaáramlását a nyelőcsőbe. Előfordul, hogy ez a védekező rendszer azonban nem 

működik tökéletesen, ez megfigyelhető egészséges emberekben is, például ha a számára 

megszokottól nagyobb mennyiségű ételt fogyasztott el, vagy az étele fűszeres. Probléma 

abban az esetben van, ha csökken a LES nyomása (normálisan 29Hgmm-ről 13Hgmm-re). 

Újabb kutatásokból kiderül, hogy létezik egy úgynevezett savtasak, amely ugyancsak 

szerepet játszik a betegségben. Az étkezéseket követően alakul ki a savtasak az 

elfogyasztott étel felett, tehát nem keveredik azzal, így ebből adódik, hogy a gyomor felső 

része jóval savasabb kémhatású, mint az alsó rész. Ez a tasak egészséges emberekben is 

jelen van, azonban GORB-os betegekben a mérete jóval nagyobb és magasabban 

helyezkedik el, ezért a LES tovább gyengül, ami a tüneteket fokozza [21].  

A kóros nyelőcsőmotilitás esetén a másik tényező a nyelőcsőtartalom kiürülésének 

sebessége (oesophagustisztulás vagy clearance). Ha gyengül a perisztaltika, megnyúlik az 

áthaladási idő a nyelőcsövön, így tovább tartózkodik a nyelőcső lumenében a falat és a 

visszaáramlott savas gyomortartalom is, ami károsíthatja a mucosát. Abban az esetben is 

kialakulhat a nyelőcsőreflux, ha nem tud a gyomor kiürülni, vagy csökken a motilitása, 

illetve a megnövekedett hasűri nyomás is hozzájárulhat a kialakulásához (például terhesség 

esetén, intenzív erőkifejtéskor és lehajoláskor). Mint az egész szervezetben, úgy a 

gyomorban is vannak védekező mechanizmusok, amennyiben ezek a káros hatások 

fellépnek. Fontos szerepe van ebben a mechanizmusban a H+ rediffúzió elleni 

védelemnek, amit a nyák-bikarbonáttermészetű komplexuma, az epithel sejtek membránja, 

illetve a sejtek közötti tight junction-ok biztosítanak. Amennyiben nincs meg a szöveti 

védelem a savval szemben, akkor az a fájdalomérző neuronokat aktiválja, amelynek jele a 

gerincvelőn keresztül az agyba jut és a nyelőcsőben égő érzést vált ki a betegben. Ezek a 

fájdalomérzékelők egyben a nyelőcső tartós összehúzódását is egy reflexíven keresztül 
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váltják ki. Amennyiben az alsó spinchter összehúzódása hiányos, a gyomortartalom 

visszajut a nyelőcsőbe és a nyálkahártyát irritálja [1] [4] [5] [7]. 

2.3 Klinikai tünetek 
A legjellegzetesebb és leggyakoribb tünet általában a gyomorégés, amely az étkezést 

követően 1-2 órával jelentkezik. Ebben az esetben arról panaszkodnak a betegek, hogy a 

gyomortól a mellkas felé, a szegycsont mögött égő fájdalmat éreznek, ami fizikai munka, 

hajolás, hideg és meleg étel fogyasztása után és lefekvés alkalmával fokozódik. Gyakran 

számolnak be arról is a betegek, hogy a gyomortartalom visszaáramlik a szájba, 

kellemetlen szájízzel és fájdalommal járó tüneteket okozva. Jellegzetes tünet még a 

hányinger, hányás, böfögés és a korai teltségérzés. Nagyon sok olyan eset van, amikor 

valamilyen más szervrendszert érintő tünet vagy betegség hívja fel a figyelmet arra, hogy 

GORB állhat a háttérben. Ide tartozik például az idült köhögés, a laryngitis 

(gégegyulladás), az asthma bronchiale és a fogszuvasodás, illetve kapcsolat lehet a 

sinusitis (arcüreggyulladás), otitis media (középfülgyulladás), tüdőfibrózis, pharingitis 

(torokgyulladás) é GORB között is. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a felsorolt 

tünetek közül valamelyik hetente 2-3 alkalommal, vagy folyamatosan fennáll, nagy 

valószínűséggel GORB okozza a panaszokat. A tünetek három csoportba sorolhatók, 

amelyeket az I. táblázat foglalja össze. A típusos tünetek közé azok tartoznak, amelyek a 

megbetegedés mechanizmusából adódnak, míg az atípusos panaszok egyénenként eltérőek, 

nem mindenkinél jelentkeznek, illetve az extraoesophagealis tünetek azok, amelyek a 

nyelőcsőn kívül tapasztalhatók.  Látható tehát, hogy számos tünet utalhat a betegségre, 

ezért fontos az, hogy alaposan kikérdezze a gyógyszerész a beteget [1] [3] [8] [10]. 
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I. Táblázat: A GERD klinikai tünetei [3]

Típusos Atípusos Extraoesophageális 

gyomorégés 

regurgitáció 

nyáladzás 

odynophagia 

böfögés 

epigastriális fájdalom 

hányinger 

globus érzés 

mellkasi fájdalom 

anginás jellegű mellkasi fájdalom 

idült köhögés 

fulladásos rohamok 

apnoe, laryngospazmus 

alvászavarok 

reggeli rekedtség 

torokköszörülés 

idült garatfájdalom 

fülfájás 

halitosis 

szájszárazság 

bevont nyelv 

éjszakai szorongás 

korai, atípusos lokalizációjú 

dentális eróziók 

 

2.4 A reflux betegség osztályozása 
Világszerte két elfogadott módszer létezik a betegség osztályozására. A Montreal 

meghatározás (2006.) szerinti osztályozást egy 18 országból összehívott mintegy 44 

nemzetközileg elismert szakemberből álló tudományos társaság állított össze az Embase, a 

Cochrane és a Medline adatbázisok alapján a bizonyítékokon alapuló orvoslás (evidence 

based medicine, továbbiakban EBM) módszertanát figyelembe véve. Ez segíti a gyakorló 

orvost abban, hogy endoszkópos vizsgálat nélkül is fel tudja állítani a GORB diagnózisát, 

mert ez az osztályozás elsősorban a tüneteket veszi alapul. Ezzel szemben a Los Angeles-i 

osztályozás (1994.) alapja az endoszkópia. A két osztályozás közül egyértelműen a 

Montreali az, amit előnyben részesítenek, mert ezzel sok esetben elkerülhető a kellemetlen 

endoszkópos vizsgálat. Korábban megkülönböztettek erozív (nyelőcsőfelmaródást okozó) 

és nem erozív (nyelőcsőfelmaródást nem okozó), valamint szövődményes 

refluxbetegséget, azonban ennek is az alapja az endoszkópos vizsgálat, ezért utóbbi mára 

szintén háttérbe szorult [1] [2]. Az alábbiakban ezen osztályozásokat vázlatosan mutatom 

be. 
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Montreal osztályozás: 

 Oesophagealis szindróma: 

1. Tünetekkel járó szindróma:  

A, Típusos refluxos szindróma: A típusos tünetek (epigastrialis égő érzés, savas 

visszaáramlás, szegycsont mögötti égő érzés) általában a fiatalabb 

korosztályt érintik és olyannyira jellegzetesek, hogy kivizsgálás nélkül is 

felállítható a GORB diagnózisa. 

B, Mellkasi fájdalom szindróma: a mellkasi fájdalom az egyik leggyakoribb 

tünet, de megjegyzendő, hogy minden esetben alaposan ki kell vizsgálni, 

mert a panaszok hátterében szíveredetű fájdalom is állhat (ebben az esetben 

kapcsolt angináról beszélünk). 

2. Nyelőcsősérülést okozó szindróma: endoszkópos vizsgálat támasztja alá a 

nyálkahártya eltérését. Ez alapján lehet oesophagitis, szűkület, Barett-nyelőcső, 

nyelőcsőadenocarcinoma. Amennyiben 3 cm-nél nagyobb a Barett nyelőcső, az 

a  nyelőcsőadenocarcinomának fontos kockázati tényezője [1]. 

 Extraoesophagealis szindróma: 

A, Bizonyított összefüggések: Az EBM adatai alapján ebbe a csoportba 

sorolható az idült köhögés, az idült laryngitis, az asthma bronchiale és a 

dentális eróziók, amelyek szoros összefüggést mutatnak a GORB-al, illetve 

a GORB súlyosbítja a tüneteket. 

B, Javasolt összefüggések: vélhetően kapcsolat állhat a GORB és a következő 

betegségek között: sinusitis, tüdőfibrózis, recidiváló otitis media, obstruktív 

alvási dyspnoe, de ezek még nem bizonyítottak [2]. 

Los Angeles beosztás: 

 A fokozat: a nyálkahártya folytonosságának megszakadása kiterjedésében 

kevesebb, mint 5 mm. 

 B fokozat: a nyálkahártya folytonosságának megszakadása egy vagy több helyen 

található, amelynek kiterjedése meghaladja az 5 mm-t. 

 C fokozat: a nyálkahártya folytonosságának megszakadása, amely a nyelőcső 

körfogatának kevesebb, mint 75%-át érinti és kiterjedése több nyelőcsőredőn 

látható. 
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 D fokozat: a nyelőcső folytonosságának megszakadása, amely a nyelőcső 

körfogatának 75%-át eléri [1].  
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3. A reflux gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiája 

A GORB kezelésére többféle lehetőség van, amelynél figyelembe kell venni elsősorban a 

betegség súlyosságát és a beteg jelenlegi állapotát is. A kezelés történhet étkezési és 

életviteli szokások megváltoztatásával (nem gyógyszeres terápia) és gyógyszeres 

kezeléssel.  

3.1. Nem gyógyszeres kezelés  
Azok a betegek, akiknél a GORB-ra jellemző tünetek jelentkeznek, de ezek csak ritkán 

fordulnak elő és enyhe fokúak, akkor életmódbeli változtatással nagymértékben 

csökkenthetők a kellemetlen panaszok. Amennyiben a zsíros és fűszeres ételeket, a 

csokoládét, a citrusféléket, az alkoholfogyasztást, a dohányzást, a koffein tartalmú italok, 

mint a kávé és tea fogyasztását mellőzi a beteg, úgy várhatóan jóval ritkábban tapasztalja a 

gyomortáji tüneteket, ugyanis mindezek az alsó nyelőcső sphincter tónusának a 

csökkentését kiküszöbölik. Sajnos ennek a kezelési lehetőségnek az a hátránya, hogy sokak 

számára nehézséget okoz a betartásuk (non adherencia). Nem csupán az étkezési szokások, 

hanem egyes gyógyszerek is hozzájárulhatnak a refluxos panaszok kialakulásához. 

Léteznek tehát olyan gyógyszerek, amelyek a nyelőcső és gyomor nyálkahártyáját 

károsítják. Ide tartoznak a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek, a nitrátok, kalcium 

csatorna gátlók és a teofillin. Akik a GORB tüneteire panaszkodnak ezeknek a 

gyógyszereknek a szedése alatt, konzultálniuk kell az orvosukkal és olyan gyógyszert kell 

választaniuk, amelyeknek nincs ilyen mellékhatása. Az elhízásnak szintén szerepe lehet 

GORB panaszok megjelenésében, ugyanis a megnövekedett hasűri nyomás révén a savas 

gyomortartalom visszaáramlása figyelhető meg a páciensnél, így további megoldás lehet a 

testsúlycsökkentés is. Alternatív megoldásként megemlíthető, hogy a beteg az ágy fej felöli 

részének néhány fokkal való megemelése által csökkentse a savas visszaáramlás esélyét, 

ugyanis gyakoriak az éjszakai rosszullétek, mert ekkor fokozottabb a gyomor 

sósavtermelése [2] [3] [11]. 

3.2. Gyógyszeres kezelés 
Az orvos és a gyógyszerész egyaránt a segítségére lehet a betegnek a megfelelő 

készítmény kiválasztásában, ugyanis számos gyógyszer áll rendelkezésre a GORB 

terápiájára. A kezelés célja, hogy helyreállítsa az egyensúlyt az agresszív tényezők és a 

defenzív faktorok között, ugyanis – mint ahogyan korábban bemutatásra került – ebben a 

betegségben vagy az agresszív tényezők túlsúlya, vagy a defenzív faktorok csökkenése 

figyelhető meg. A II. táblázat tartalmazza az előbb említett tényezők két típusát [11] 
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II. Táblázat: Agresszív és defenzív tényezők a betegség kialakulásában [11] 

Agresszív faktorok Defenzív faktorok 

sósav 

pepszin 

Helicobacter pylori 

gyomornyák 

bikarbonátszekréció 

mucosalis keringés 

 

3.2.1. Gyomorsavszekréció gátlása: 

Hisztamin H2-receptor antagonisták, mint a ranitidin és a famotidin, a H2 receptorok olyan 

reverzibilis kompetitív antagonistái, melyek csökkentik a sósavelválasztást és gátolják a 

hisztamin, a gasztrin és az acetilkolin által stimulált gyomorszekréciót. Ezáltal kisebb lesz 

a gyomornedv hidrogénion koncentrációja, lecsökken a gyomor pepszin és intrinsic faktor 

elválasztása is. Előnyeik közé tartozik, hogy alkalmazásuk során a nyálkahártya károsodás 

gyógyulásnak indul, azonban ez csak abban az esetben biztosított, ha folyamatos 

kezelésben részesül a beteg. Amennyiben a kezelést szüneteltetik vagy abbahagyják, sajnos 

ismét jelentkezhetnek a tünetek. A készítményeket mintegy 4-8 héten át kell alkalmazni, 

hogy elérjék a megfelelő terápiás eredményt. Abban az esetben, ha fenntartó kezelésben 

részesül a beteg, célszerű a napi dózis felét este bevenni. Ez azt jelenti például a famotidin 

estében, hogy reggel és este is 20mg a dózis. Ezeknek a készítményeknek jó a 

betegcomplience, mert naponta egyszer vagy kétszer kell alkalmazni őket. Bizonyos 

gyógyszerekkel, mint például a phenytoinnal, theofillinnel, warfarinnal vagy kinidinnel 

együtt alkalmazva hatásfokozódással kell számolni. A gyógyszercsoport lehetséges 

mellékhatásai közé tarozik a hasmenés, izomfájdalom és bőrkiütés, amelyek nagyon ritkán 

fordulnak elő [10] [11]. 

A protonpumpagátlók a savszekréció utolsó lépését, a H+/K+-ATP-áz működését gátolják. 

A gyakran PPI-ként említett (angolul proton pump inhibitor) pantoprazol, omeprazol, 

lansoprazol, rabeprazol és esomeprazol tartalmú gyógyszerek tartoznak ide. A parietális 

sejtekben megtalálható protonpumpa gátlása lehetővé teszi, hogy teljes mértékben gátolják 

a sósavszekréciót. A hatóanyag ide kerülve protonálódik az alacsony pH hatására, és ezzel 

az átrendeződéssel alakul ki az aktív metabolit (kvaterner nitrogén-vegyület). A pH-nak 

nagy szerepe van tehát ebben a mechanizmusban, csak így történhet meg az akkumuláció. 

Tehát minél alacsonyabb a pH, annál nagyobb mértékű az akkumuláció, ezért nem szabad 

más savcsökkentővel együtt adagolni, mert nem tudna kialakulni az aktív forma, továbbá 
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tanácsos étkezés előtt fél órával bevenni a gyógyszert, hogy stimulálódjon a savszekréció. 

Az aktív metabolit minden esetben a szulfenamid, ami a pumpafehérjén levő 

szulfhidrilcsoporttal kovalensen kapcsolódik. Ez egy irreverzibilis gátlás lesz, ami csak 

újabb H+/K+-ATP-áz hatására tud aktiválódni a fedősejtek membránjában. Ügyelni kell a 

PPI-k interakcióira is, különösen a warfarin, diazepam és cyclosporin együttes szedésekor, 

mert a protonpumpa gátlók gátolják az említett hatóanyag metabolizmusát, ami utóbbi 

hatóanyagok hatásfokozódását eredményezheti. Mellékhatásai lehetnek ennek a hatóanyag 

csoportnak a hányinger, hányás, bőrkiütés és a hasi fájdalom, melyek gyakoriak, 100 

betegből egy panaszkodik rá [10] [11] [17]. 

3.2.2. Gyomorsavközömbösítők (Antacidok)  

Az antacidok gyenge bázisok, amelyek a gyomorban található sósavval sót képezve 

növelik a gyomornedv pH-ját, gyakorlatilag közömbösítve azt. Ez az emelkedett pH (4 

körül) megszűnteti a pepszin hatását, ami szintén hozzájárul a hatáshoz. (A pepszin csak 

sav jelenlétében tud működni, tehát fehérjét bontani.) Ezekkel a készítményekkel gyors 

hatást tudunk elérni, a bevételüket követően mintegy 5-10 percen belül csökkentik a 

panaszokat. Az antacidoknak két nagy csoportja van, az egyik a szisztémás hatású 

készítmények, mint a nátrium-bikarbonát. Ennek az alkalmazásakor számolni kell azzal, 

hogy a gyomorban a hatás kifejtése során szén-dioxidra, vízre és nátrium-kloridra bomlik. 

A duodenumban kevésbé savanyú a közeg, a pancreas által termelt bikarbonát 

megspórolódik és vissza tud szívódni, ami a vérben alkalózist okozhat. A gyomorban 

hirtelen megemelkedik a pH és a gasztrintermelés, ami fokozza a savszekréciót és a 

gyomorperisztaltikát. Ezzel is magyarázható az, hogy naponta akár hétszer is alkalmazhatja 

a beteg ezeket a készítményeket, mert gyorsan hatását veszti a hatóanyag. A másik nagy 

csoport a nem szisztémás antacidok, amelyek nem okoznak alkalózist, mert csak 

kismértékben szívódik fel a kation. Ide tartoznak a magnézium-, aluminium- és 

kalciumvegyületek, melyeket csökkent vesefunkció esetén nem szabad alkalmazni, mert a 

kationok akkumulálódnak és encephalopátiát okozhatnak. Ma a legtöbb antacid készítmény 

több vegyület kombinációját tartalmazza, legelterjedtebb az alumínium-oxid és a 

magnézium-oxid együttes alkalmazása. Mindez azért előnyös, mert ezzel kiküszöböljük a 

magnéziumvegyületek székletlágyító hatását, illetve elkerülhető, hogy az 

alumíniumvegyület székrekedést okozzon. Az antacidok esetében fel kell hívni a beteg 

figyelmét egyéb gyógyszerekkel való együttes alkalmazásra, mivel az antacidok és a vas, 
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digoxin, warfarin, tetracyklin esetén interakcióval kell számolni, komplexet képeznek a 

bélben, és ezáltal csökkentik a felsorolt hatóanyagok felszívódását [10] [11]. 

3.2.3. Gasztroprotektív szerek 

Ezek a készítmények nem a gyomorsavtermelésre hatnak, hanem a gyomornyálkahártya 

védekező folyamatainak a megerősítése révén fejtik ki a hatásukat. Ide tartozik a sucralfat, 

amely egy poliszacharid, a szacharóz szukróz-oktaszulfát alumíniumsója. Ez a vegyület a 

gyomorban pH 4 alatt polimerizálódik, melynek eredményeképpen egy nyálkahártya-

rezisztenciát növelő gél képződik. A szacharózról az alumínium disszociál, az így 

keletkezett negatív töltéssel rendelkező szukróz-oktaszulfát nagy affinitással kötődik a 

sérült nyálkahártyarészhez. További előnye, hogy kevés a mellékhatása, mert nem szívódik 

fel. Azonban fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy antacidokkal, 

protonpumpagátlókkal és H2-receptor antagonistákkal nem szabad együtt alkalmazni, mert 

a sucralfat működéséhez a savas pH elengedhetetlen, ami elindítja a polimerizációt. Meg 

kell említeni a kolloidális bizmutvegyületeket, mint például a bizmut-oxidot, szubnitrátot, 

szubcitrátot és szubszalicilátot. A bizmut a gyomornyálkahártya glikoproteinjeivel 

kelátkomplexet képez és így alakít ki védő hatást a gyomorsavval szemben. A betegnek 

minden esetben el kell mondani, hogy a nyelvet, illetve a székletet feketére festi az összes 

bizmutvegyület [10] [11]. 

III. Táblázat: Hatóanyagok csoportosítása és alkalmazása [11] 

Hatóanyagcsoport Hatóanyag Dózis 
Hatástartam, 

adagolás 

H2-receptor 

antagonisták 

ranitidin 

famotidin 

nizatidin 

2X800mg 

2X150mg 

2X20mg 

2X150mg 

Este, fenntartó kezelés 

esetén reggel is 

2-10 órán át hatásosak 

protonpumpagátlók 

omeprazol 

esomeprazol 

lanzoprazol 

pantoprazol 

rabeprazol 

20mg 

20-40mg 

30mg 

40mg 

20mg 

Napi egyszer, azonban 

ha nem reagál a beteg a 

kezelésre, naponta 

kétszer 

10-12 órán át hatásosak 

antacidok 

szódabikarbóna 

(NaHCO3) 

MgO 

Mg(OH)2 

Mg-triszilikát 

Mg-karbonát 

Al(OH)3 

Ca-karbonát 

szükség szerint 1 

gyári készítmény, 

vagy 1 késhegynyi 

por 

Étkezés után 1 órával, kb 

2 órán át hatásosan 

közömbösíti a 

gyomorsavat, a bevételt 

követő 5-10 percen belül 

fejtik ki a hatást 

20-30 percen át 

hatásosak 

gyomornyálkahártya 

rezisztencia növelők 

sucralfat 

kolloidális 

4X1g 

4X120mg 

naponta négyszer és 

lefekvéskor 
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bizmutvegyületek 

(bizmut-oxid, 

szubcitrát, szubnitrát, 

szubszakicilát) 

prosztaglandinok 

(misoprostol) 

 

 

 

 

4X0,2mg 
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4. Gyakorlati gyógyszerészi gondozási ismeretek 

A gyógyszerészi gondozást a XX. század végén az USA-ban Hepler és Strand dolgozta ki, 

melynek lényege, hogy a gyógyszerész felelőssége az eredményes gyógyszeres terápia, 

feladata az együttműködés a beteggel és kezelőorvosával. A gyógyszerész teendői közé 

tartozik, hogy felmérje a beteg gyógyszereléssel kapcsolatos szükségleteit, kiszűrje az 

esetleges gyógyszerelési problémákat és figyelemmel kísérje a megoldási javaslatok 

teljesülését. Ezt az új gyógyszerészi tevékenységet az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) is támogatta és kibővítette az életmódbeli tanácsadással és a krónikus betegségek 

esetében a korai felismerés segítésével [24]. 

Miller és társai nebraskai munkássága rávilágít arra, hogy az egészségügyi 

ellátórendszerben a gyógyszertárnak milyen nagy szerep jut a gondozásban, amely 

nagymértékű anyagi megtakarítást tesz lehetővé, kisebb mértékű orvoshoz fordulást 

eredményez. Magyarországon a ’90-es évek második felétől egyre nagyobb jelentőségű 

patikai tevékenység a gondozás, melynek célja, hogy a középpontban a beteg álljon. Az 

orvos mellett a gyógyszerész az, aki életmódbeli tanácsokkal láthatja el a beteget, segíthet 

a számára legmegfelelőbb vény nélküli készítmény kiválasztásában, illetve a krónikus 

betegségek esetén figyelemmel kísérheti a beteg állapotát. Hazánkban ennek segítésére 

2007-ben létrejött a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság, amelynek 

kezdeményezésére egyre több szakmai irányelvet dolgoznak ki különböző betegségekre 

azzal a céllal, hogy a gyógyszerész még nagyobb szerepet töltsön be a betegek kezelésében 

[24]. 

2008-ban hazánkban törvénybe iktatták a gyógyszerészi gondozást: „Gyógyszerész által 

önként vállalt, felelősen végzett dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben 

az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl 

a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő 

gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, 

életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között” [24]. 

A gyógyszerészek patikában végzett gondozási tevékenységének támogatása érdekében 

szakdolgozatomban összefoglalom a közforgalmú gyógyszertári ellátásban elérhető gyári 

és magisztrális készítményeket. Különös hangsúlyt fektetve a vény nélkül kiadható 

termékekre, hiszen ezek kiadása a gyógyszerészek egyértelmű kompetenciakörébe 

tartoznak. A reflux betegség esetében kiemelten fontos szerepet kap a gyógyszerész, mivel 
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a betegek sok esetben a vény nélküli készítményeket részesítik előnyben. A gyógyszerész 

feladata ebben az esetben az, hogy néhány gyors és rövid kérdéssel kikérdezze a beteget és 

ennek segítségével a legmegfelelőbb vény nélküli készítménnyel ellássa. A gondozás célja 

az, ha a gyógyszerész úgy ítéli meg, hogy a panaszok nem súlyosak, akkor elsőként 

életmódbeli tanácsokkal lássa el a beteget, majd vény nélküli készítmény kiválasztásában 

segédkezzen. Amennyiben a tünetek alapján úgy véli a gyógyszerész, hogy a betegnél 

alarm panaszok állnak fenn, illetve az 50. életévét betöltötte a beteg, mindenképpen 

orvoshoz irányítás válik szükségessé. 

A betegség gyógyszerészi gondozásában segítséget nyújt a PTE ÁOK Gyógyszerészeti 

Intézet munkatársai együttműködésével kidolgozott szakmai irányelv. Ennek célja a reflux 

betegség korai felismerése, az életmódbeli tanácsadás és a megfelelő készítmény 

kiválasztása. Az irányelv segítségével csökkenthető az orvoshoz fordulások száma [26]. 
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4.1. Gyári készítmények  
A Magyarországon forgalomban levő, illetve a patikai gyakorlat során megismert 

készítmények széles választéka áll rendelkezésünkre a gyógyszeres terápia szempontjából. 

Ezek a gyógyszerek minden esetben vagy vénykötelesek vagy vény nélküliek. A jobb 

átláthatóság érdekében négy táblázatba gyűjtöttem össze őket eltérő hatásmechanizmusuk 

alapján [17]. 

Az alább bemutatott táblázatok tartalmazzák a Magyarországon forgalomban levő 

készítmények listáját, a gyógyszerek hatáserősségét, illetve kiadhatóságát (vény nélküli és 

vényköteles).  

IV. Táblázat: H2-receptor antagonisták [17] 

Hatóanyag Hatóanyag 

mennyiség 

Termék neve Termékkategória 

ranitidin  150mg 

300mg 
Ranitic filmtabletta 

Ranitidin 1a Pharma 
filmtabletta 

Ranitidin Teva 
filmtabletta 
Ulceran filmtabletta 

Umaren filmtabletta 

V 

V 

 

V 

V 

V 

famotidin 20mg 

40mg 
Apo-Famotidin 
filmtabletta 
Famotidin Hexal 
filmtabletta 
Motidin filmtabletta/por 

oldatos injekcióhoz                                           
Quamatel Mini 
filmtabletta 

V 

V 

 

V 

 

VN 

 

V. Táblázat: Protonpumpagátlók[17] 

Hatóanyag Hatóanyag 

mennyiség 

Termék neve Termékkategória 

omeprazol 10mg 

20mg 

40mg 

Helicid gyomornedvellenálló 

kemény kapszula 

Losec gyomornedvellenálló 

kemény kapszula 

Ludea gyomornedvellenálló 

kemény kapszula 

Omep Hexal 
gyomornedvellenálló kemény 
kapszula 
Omeprazol Hexal 
gyomornedvellenálló kemény 
kapszula 
Omeprazol Pliva 
gyomorndevellenálló kemény 

kapszula 

Omeprazol Ratiopharm 
gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 

Omeprazol Teva 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 
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gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 

pantoprazol 20mg 

40mg 
Acida gyomornedvellenálló 

tabletta 

Controloc 
gyomornedvellenálló tabletta/por 
oldatos injekcióhoz 

Controloc Control 
gyomornedvellenálló tabletta 

Gerprazol 
gyomornedvellenálló tabletta 

Noacid gyomornedvellenálló 

tabletta 

Nolpaza por oldatos 

injekcióhoz/gyomornedvellenálló 

tabletta 
Pantoprazole por oldatos 

injekcióhoz 

Pantacid Flux 
gyomornedvellenálló tabletta 

Pantoloc Control 
gyomornedvellenálló tabletta 

Pantoprazol 1a Pharma 
gyomornedvellenálló tabletta 

Pantoprazol KRKA 
gyomornedvellenálló tabletta 
Pantoprazol Sandoz 
gyomornedvellenálló tabletta             
Pantoprazol Ratiopharm 
gyomornedvellenálló tabletta 

Pantoprazol Teva 
gyomornedvellenálló tabletta 
Pazolexa 
gyomornedvellenálló tabletta 

Ulprix gyomornedvellenálló 

tabletta 
Zimpax gyomornedvellenálló 

tabletta 

 

VN 

 

V 

 

 

VN 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

V 

 

VN 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

V 

lansoprazol 15mg 

30mg 
Emillan gyomornedvellenálló 

kemény kapszula 
Lansacid 
gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 
Lansogen 
gyomornedvellenálló kemény 
kapszula 
Lansoprazol Teva 
gyomornedvellenálló kemény 
kapszula 

Lansoptol 
gyomornedvellenálló kemény 
kapszula 

Lansoprasol Zentiva 
gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 

Protonexa 
gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 
Refluxon szájban 

diszpergálódó tabletta/ 

gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

 

V 

rabeprazol 10mg 

20mg 
Acilesol gyomornedvellenálló 

tabletta 

Gelbra gyomornedvellenálló 

tabletta 

Pariet filmtabletta 

V 

 

V 

 

V 
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Rabeman 
gyomornedvellenálló filmtabletta 

Rabeprasol Teva 
gyomornedvellenálló tabletta 

Rabeprasol Zentiva 
gyomornedvellenálló tabletta 
Rabyprex 
gyomornedvellenálló tabletta 
Ralic gyomornedvellenálló 

tabletta 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

esomeprazol 20mg 

40mg 
Emosul gyomornedvellenálló 

kemény kapsula 

Actavis gyomornedvellenálló 

tabletta 

Esomeprasol Sandoz 
gyomornedvellenálló tabletta 

Esomeprasol Zentiva 
gyomornedvellenálló kemény 

kapszula 
Nexium filmtabletta/por 

oldatos injekcióhoz 

Omyprex 
gyomornedvellenálló tabletta 

Pragastrol 
gyomornedvellenálló tabletta 
 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

 

VI. Táblázat: Antacidok [17] 

Hatóanyag Termék neve Termékkategória 

magnézium-hidroxid Antagel M tabletta VN 

bizmut-szubnitrát, magnézium-

oxid, magnézium-triszilikát, 

dihidrogén-foszfát 

Nilacid tabletta VN 

alumínium-hidroxid, magnézium-

hidroxid 
Acidogit MAALOX belsőleges 

szuszpenzió/rágótabletta 
Antagel belsőleges szuszpenzió 

VN 

 

VN 

bázisos magnézium-karbonát, 

kálium-karbonát 
Rennie JégMenta rágótabletta VN 

kalcium-karbonát, nátrium-

karbonát, alginát 
Gaviscon rágótabletta VN 

calcium-karbonát, magnézium-

karbonát 
Rennie Cukormentes rágótabletta VN 

alumínium-oxid, magnézium-

hidroxid,  
Gastracid narancs ízű rágótabletta VN 

hidrogén-szulfát, dihidrogén-

foszfát 
Optacid granulált porkeverék VN 
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VII. Táblázat: Gastroprotektív szerek[17] 

Hatóanyag Hatóanyag mennyiség Termék neve Termékkategória 

sucralfat 1000mg Alusulin tabletta 

Ulcogant belsőleges 

szuszpenzió 

Venter granulátum/tabletta 

VN 

VN 

 

VN 

bázisos bizmut-nitrát 50mg Nilacid tabletta VN 

 

 

4.2. Magisztrális készítmények  
A gyári készítmények mellett a FoNo VII-ben megtalálható öt kombinált 

gyógyszerkészítmény, amelyek közül négy por gyógyszerformában, míg egy 

szuszpenzióként szerepel. Ezek a készítmények előnye, hogy olcsók, és abban az esetben, 

ha a beteg nyelési nehézséggel küzd, egyszerűbb egy por feloldása vízben vagy egy 

szuszpenzió lenyelése a tablettával vagy kapszulával szemben. Hátrányuk közé sorolható 

ugyanakkor, hogy manapság korszerűtlenek, ugyanis pontatlanabb az adagolásuk és a 

lejárati idejük is rövidebb. A VIII. táblázatba összegyűjtöttem a FoNo VII.-ben hivatalos 

készítményeket és azok alkalmazási előiratát. 
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VIII. Táblázat: FoNo VII-ben hivatalos előiratok és alkalmazásuk [18] 

Gyógyszerkészítmény neve Hatóanyagok neve Alkalmazási mód, 

adagolás 

Pulvis aluminii et magnesii alumínium-hidroxid, 

magnézium-oxid 

naponta háromszor étkezés 

előtt és után 1-1 késhegynyi 

port ¼ pohár vízben 

elkeverve bevenni 

Pulvis antacidus nátrium-hidrogénkarbonát, 

bizmut-szubnitrát, bázisos 

magnézium-karbonát 

étkezés után késhegynyit 

1dl vízben elkeverve 

bevenni 

Pulvis bismuthi tannici csersavas fehérje, bizmut-

szubnitrát 

naponta háromszor 1 port 

bevenni 

Pulvis neutracidus nátrium-hidrogénkarbonát, 

bizmut-szubnitrát, bázisos 

magnézium-karbonát, orvosi 

kálmos gyöktörzse, 

kutyabengekéreg 

naponta háromszor 1 port 

vízben elkeverve bevenni 

Suspensio bismogeli alumínium-hidroxid, 

bizmut-szubnitrát, bázisos 

magnézium-karbonát 

naponta négyszer 15ml-t 

bevenni 

 

4.3. Készítményválasztás szempontjai 
Azoknál a betegeknél, akiknél a tünetek csak egy-egy alkalommal jelentkeznek és enyhe 

fokúak, elegendő lehet gyomorsavközömbösítő alkalmazása. Ezekkel a gyógyszerekkel 

gyorsan elérik a kívánt hatást, azonban a hátrányuk, hogy ez a hatás nem tartós. Közülük 

előszeretettel alkalmaznak alumínium és magnéziumtartalmú kombinált készítményeket, 

mert ezeknek kevesebb a mellékhatása [10] [11].     

A gyógyszeres kezelés leghatásosabb hatóanyagcsoportjának a protonpumpagátlók 

bizonyultak, amelyek nemcsak a rövid távú, de a fenntartó kezelés során is a 

legeredményesebbek. Ezek közül is a legkorszerűbb molekulák az esomeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol és rabeprazol. Az orvosok azoknál a betegeknél, akiknél csak a 

folyamatos gyógyszerszedés a megoldás, az úgynevezett „step-down” kezelést részesítik 
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előnyben. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszerszedést folyamatosan hagyja el a beteg, ez 

tulajdonképpen egy leépítő módszer. Abban az esetben, amikor ritkán és enyhe tünetekről 

számol be a beteg az úgynevezett alkalomszerű, „on-demand” kezelést választják, ami 

történhet protonpumpagátlóval vagy H2 receptor antagonistával. A hisztamin H2-receptor 

antagonisták nagy előnye, hogy számos vény nélküli készítmény található meg a patikai 

gyakorlatban, ami sok esetben növeli a betegegyüttműködést [2] [3]. 

A gyógyszerészi gondozás fő feladata, hogy a gyógyszerész a panaszaival hozzá forduló 

beteget a legjobb tudása szerint lássa el. Ehhez szükség van arra, hogy a beteget alaposan 

körültekintően kikérdezze, kinek a részére lesz a készítmény, mióta állnak fenn a panaszai, 

próbált-e már valamilyen gyógyszert, milyen egyéb gyógyszereket szed. Tájékozódni kell 

a beteg életkoráról is, ami szintén nagyban befolyásolja az esetleges választható kezelést. 

Továbbiakban szeretném ismertetni a GORB gyógyszerészi gondozásának egyes 

speciálisabb eseteit, mint például a várandósságot, a gyermekkort, illetve az NSAID 

kezelést. Minderre azért van szükség, mert a gyógyszerésznek egyénre szabott tanácsadást 

kell folytatnia és különös figyelemmel kell lennie a veszélyeztetett betegre és 

betegcsoportokra. A várandósság során fellépő gyomorégéses panaszok esetén a 

gyógyszerésznek ki kell kérdezni a kismamát, hogy a terhesség melyik trimeszterében van, 

mennyire súlyosak a tünetek, mióta állnak fenn a panaszai és próbált e már valamilyen 

készítményt. Ebben az esetben életmódbeli tanáccsal látja el a gyógyszerész, vagy ha 

szükséges a panaszai súlyosságától függően, a terhességi szaknak megfelelően adható 

készítményt ajánlja. 

A következő veszélyeztetett csoport a gyermekkor, különösképpen az egy éves kor alatti 

gyermekek. Az ő esetükben az orvos mellett nagy szerepet kap a gyógyszerész is, aki a 

szülőnek tanácsot ad a tápszer helyes alkalmazásával kapcsolatban. Abban az esetben, ha 

nagyobb gyermeket érint a megbetegedés, mindenképp szükségszerű a táplálkozási 

szokások helyes betartása. 

A harmadik csoport a hosszabb távú NSAID kezelésben részesülő betegek. Az esetükben a 

gyógyszerésznek fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen egyéb gyógyszereket 

(pl.: kis dózisú aspirin, cortikosteroid, antidepresszáns) szednek. Különösen veszélyeztetett 

betegcsoportnak számít a 65 év feletti korosztály. A gyógyszerész feladata, hogy a beteg 

alapos kikérdezése során kitérjen ezekre a befolyásoló tényezőkre is. 
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A gondozás fontos része, hogy a gyógyszerész felismerje a beteg gyógyszeres kezelése 

során az esetleges mellékhatásokat és a gyógyszerek között fellépő interakciókat. Ehhez 

nagy segítségére van az, ha a betegtől vagy hozzátartozójától megkérdezi az állandó és 

egyéb gyógyszereit, illetve van-e olyan gyógyszere, amit az elmúlt időszakban lecserélt az 

orvosa. Továbbá ki kell terjeszteni a kérdéseket arra is, hogy mióta állnak fenn a panaszai. 

Minden esetben, amikor egy lehetséges mellékhatást vagy interakciót vél felfedezni a 

gyógyszerész, mihamarabb orvoshoz kell irányítania a beteget. 

  

4.4. GORB és a várandósság 
A kismamák a várandósság ideje alatt gyakran panaszkodnak a GORB tüneteire, melynek 

hátterében a megváltozott emésztőrendszeri működés illetve az anatómiai viszonyok 

állnak. A következő táblázat tartalmazza az ok-okozati összefüggéseket, amelyek kiváltják 

a panaszokat. 

IX. Táblázat: A várandósság ideje alatt tapasztalt főbb emésztőrendszeri tünetek [13] 

Emésztőrendszerben megfigyelhető 

változás 

Beteg által észlelt tünetek 

lelassul a motilitás 

ellazul az alsó nyelőcső záróizom 

hCG hatása 

megváltozik a máj és epe működése 

obstipáció, korai teltségérzés 

GORB 

hányinger, hányás 

epepangás, koleszterintelítődés, 

koagulációs faktorok szintézisében változás 

lép fel, kötőfehérjék szintje emelkedik 

 

A panaszok közül a legnagyobb jelentősége a LES nyomáscsökkenésének van, mely a 

magasabb progeszteron szint eredményezi. Ez a hormon felelős a simaizmok ellazulásáért, 

amelyet az ösztrogén is befolyásol. A várandós kismamák esetében a megnövekedett 

hasűri nyomás az, ami tovább fokozza a tüneteket, tehát általában a terhesség harmadik 

trimeszterében erősödnek fel és válnak gyakoribbá ezek a panaszok. A legtöbb esetben a 

szülést követően megszűnnek a kismamák panaszai, de addig, amíg fennállnak, kezelni 

kell a beteget. Azt azonban, hogy a terhesség alatt mely gyógyszeres kezelés jöhet szóba, 

mindenképp mérlegelni kell, ugyanis figyelembe kell venni a gyógyszerek esetleges 

magzatkárosító hatását is. Abban az esetben, amikor enyhe fokúak a panaszok a kismama 
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nem gyógyszeres kezelését helyezzük előtérbe, mert már ezek is javulást 

eredményezhetnek. Azonban vannak olyan betegek, akiknél sajnos nem kerülhető el a 

gyógyszeres terápia. Az ő esetükben a konvencionális, GORB kezelésben alkalmazott 

háromféle kezelési lehetőség van, az antacidák, a H2-receptor antagonisták és a 

protonpumpagátlók [13] [15]. Az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a gyógyszerek 

biztonságosságának csoportosítása alapján ezeket a készítményeket a B és C osztályba 

sorolja be, ide tartoznak az omeprazol, lansoprazol, pantoprazol és ranitidin 

hatóanmyagok. 

X. Táblázat Gyógyszerek besorolása FDA terhességi kategóriák szerint [13] [15] 

A Ártalmatlan kalciumtartalmú 

antacidák, (magnézium-

tartalmú 3. trimeszterben 

nem) 

B Állatkísérleteknél születési 

hibák, emberen nem bizonyított 

ranitidin, pantoprazol, 

lansoprazol, sucralfat 

C Állatokon egyértelműen 

bizonyított magzatkárosító hatás, 

emberen történő alkalmazásnál a 

haszon nagyobb a veszélynél 

omeprazol 

D Emberen egyértelmű adatok 

vannak a születési 

rendellenességet okozó 

hatásokról 

 

X Terhesség esetén TILOS!  

 

Az antacidák közül a kombinált, magnézium-, alumínium- és kalciumtartalmú 

készítményeket alkalmazzák a terhesség alatt is, mert az első két trimeszterben 

ajánlhatóak, kivétel a harmadik trimesztert, amikor a magnéziumtartalmú savközömbösítő 

nem adható a tokolytikus (méhösszehúzódást csökkentő) hatása miatt. A kombinált szerek 

azért is előnyösek, mert így kikerülhető például a magnézium hashajtó hatása, illetve az 

aluminiumvegyületek székrekedést okozó mellékhatása. A hisztamin H2 receptor 

antagonistákat abban az esetben használják a kismamák, ha nem reagálnak az antacid 
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kezelésre. A ranitidin és a famotidin az FDA B osztályába sorolhatók be. A 

leghatékonyabb készítmények, a protonpumpagátlók közül az omeprazol a C, míg a 

lansoprazol és pantoprazol a B kategóriába tartozik.  

A szülést követően a panaszok a kismamák nagy százalékánál megszűnnek, azonban 

előfordul, hogy továbbra is fennállnak a tünetek. Ekkor tovább folytatható a gyógyszeres 

kezelés, azonban ügyelni kell arra, hogy vannak készítmények, amelyek kiválasztódnak az 

anyatejbe, így azokat nem szabad alkalmazni. Az antacidák azok, amelyeket biztonsággal 

szedheti be a kismama, azonban a protonpumpagátlók és a H2-receptor antagonisták a kis 

molekulatömegüknél fogva bejutnak az anyatejbe, így ezeket kerülni kell a szoptatás ideje 

alatt [13] [15]. 

4.5. Gyermekkori GORB 
A csecsemők 70%-nál megjelenő tünet az étkezést követő regurgitáció, mely egy látható 

refluxjelenség. Ez mindenkinél előfordulhat, nagymértékben a szoptatási szokásoktól 

függően. A regurgitáció gyakrabban jelentkezik, ha rövidebb idő telik el két szoptatás 

között vagy rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű anyatejet fogyaszt a csecsemő. Az 

esetek többségében nem tulajdonítanak ennek nagyobb jelentőséget, mert a panaszok a 

szoptatási rend és táplálékmennyiség megváltoztatásával rendeződnek vagy a gyermek kb. 

egy éves korára magától megszűnnek. Viszont előfordulhat az is, hogy az étkezéshez 

társuló kellemetlen tünetek az esetek 6%-ban fennmaradnak. A gyermekkori GORB 

tünetei eltérnek a felnőttkori betegség tüneteitől. A gyermekeknél a következő jelenségek 

hívhatják fel a szülő figyelmét a betegségre: nyugtalanság, alvászavar, sírási roham 

szindróma, táplálási nehézség, gyarapodási elmaradás [14]. Az ő esetükben nagyon nehéz a 

diagnosztizálás, ugyanis vagy nem tudják elmondani a panaszaikat, mert olyan kicsik, vagy 

elmondja a gyermek, de megkérdőjelezhető annak bizonyossága. Nagy figyelmet kell 

fordítani a gyermek étkeztetésére, mely során ügyelni kell arra, hogy többször és kevesebb 

ételt fogyasszon, kerülje a kakaó, a csokoládé és a fűszeres ételek fogyasztását. Sok 

esetben a tehéntej-fehérje allergia is a betegség hátterében állhat, ekkor az orvosok az 

anyatejes táplálást javasolják minden esetben. E mellett létezik még egy tápszer is 

(Milumil AR Optima), melyet gyárilag állítanak elő. Ez rizs, kukorica- és 

burgonyakeményítőt, szentjánoskenyérmag-összetevőket és guarbab gumit tartalmaz, így 

sűrűbb lesz az étel és csökken a regurgitátum mennyisége. Ez a legelterjedtebb 

sűrítőanyag, de ügyelni kell arra, hogy megemelheti a kalóriamennyiséget.  Mindezek 

alkalmazása csökkenti a panaszokat és lassan megindul a súlygyarapodás is. A 
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gyermekkori GORB felmerülése esetén fel kell keresnie a szülőnek a kezelőorvost, aki a 

diagnosztizálásról, illetve az esetleges kezelésről dönt. A gyógyszerész szerepe az, hogy a 

szülőt tanácsokkal látja a tápszer helyes alkalmazásával kapcsolatban és életmódbeli 

változtatásokat javasolhat. Több tanulmány is bizonyította már, azoknál a felnőtteknél, 

akik csecsemőként szenvedtek a regurgitációtól, nagyobb valószínűséggel fordul elő a 

felnőttkorban is a GORB [14]. 

4.6. A GORB és az NSAID-ok kapcsolata 
A nem szteroid gyulladásgátlók (non-steroid antiinflammatory drugs, továbbiakban 

NSAID) a mindennapi patikai gyakorlatban talán a leggyakrabban választott gyógyszerek, 

például a reumathoid arthritis, az osteoarthrosis kezelésében, továbbá antikoaguláns 

terápiában is nagy szerepet kap. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gyakori 

gasztrointesztinális mellékhatásaik miatt alkalmazásuk elővigyázatosságot igényel. Ilyen 

nem kívánatos hatás a hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, dyspepsia és 

gyomorfekély. A gyomornyálkahártya károsodás mechanizmusa a COX-1 gátlásának 

következtében alakul ki, melynek hatására csökken a prosztaglandin szintézis (ez a 

gyulladáscsökkentő hatás alapja), ami a gyomor védelmi funkciójának csökkenését is 

eredményezi. A másik nemkívánatos hatás a gyógyszerek savas karakterének köszönhető, 

mely a gyomor erősen savas pH értékén nem ionizált formában lesz jelen és a felszívódása 

könnyen végbemegy. Miután a mucosasejtekben felszívódott, a magasabb pH hatására 

ionizált állapotba kerül, melynek hatására nem tud a membránon passzívan átdiffundálni, 

tehát hosszabb ideig ott tartózkodik megváltoztatva a sejtek permeábilitását. A 

gyomorlumenből a H+ átdiffundál a sejtekbe és károsítja azokat. Azoknál a betegeknél, 

akiknél a kórelőzményben bármilyen, a gyomor savtermelődésével kapcsolatos betegség 

állt / áll fenn, illetve 65 év felettiek, kis dózisú aspirint, corticosteroidot, antidepresszánst 

vagy egyéb NSAID-ot szednek, nagy elővigyázatossággal alkalmazható náluk az NSAID. 

Az ő esetükben megoldás lehet a protonpumpagátló vagy H2-receptor antagonista szerek 

alkalmazása a nyálkahártya károsodás megelőzésére, vagy pedig specifikus COX-2 gátló 

(un. coxib-ok) adása. Az említett három lehetőség közül (PPI, H2 receptor antagonisták, 

COX-2 gátlók) a PPI szerek a leghatékonyabbak, mert kivédik az NSAID 

gyomornyálkahártyakárosító hatását. A H2-receptor antagonisták esetében lassabb és 

kisebb mértékű eredmény érhető el a már kialakult nyálkahártya károsodásnál, addig a 

coxibok COX-2 enzimet gátolják, tehát nem a COX-1-et, ami a gyomornyálkahártyát 

izgatja, így kevésbé jellemző a GI mellékhatás, azonban ennél a kezelésnél fokozott 
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cardiovasculáris mellékhatásokkal kell számolni magasabb adagok tartós szedése esetén  

[10] [16] [19] [20]. 

 

4.7 Lehetséges mellékhatások és interakciók a PPI-kezelés során 
A protonpumpa-gátlók a leghatékonyabb készítmények a GORB kezelésében, azonban 

mint minden más gyógyszer esetében, így a PPI-kezelés során is számolnunk kell esetleges 

mellékhatásokkal, illetve interakciókkal. Az interakciók vonatkozásában az egyik 

meghatározó tényező, hogy a protonpumpa-gátló hatására megnő a gyomor pH-ja, és így 

megváltozhat az egyidejűleg szedett gyógyszerek oldódása és felszívódása. Példaként 

említhető az omeprazol, amelyet clopidogrellel együtt adva megfigyelték, hogy a 

clopidogrel hatása csökken [22] [23]. Továbbá az orvosnak számolnia kell azzal, hogy 

például az omeprazol növeli a digoxin ionkoncentrációját, és csökkenti a simvastatin, 

teofillin, warfarin és a diazepám lebomlását, az antikonvulzív és antidepresszáns 

gyógyszerek kiürülését. Ez a hatóanyag az, amelynél a legtöbb interakció előfordul. (CYP 

enzimrendszeren keresztül metabolizálódik.) Kutatások szerint a PPI-k közül a pantoprazol 

bizonyult a legelőnyösebbnek, amennyiben a beteg más gyógyszereket is szed [22] [23]. 

Abban az esetben, ha a beteg rövid távú PPI-kezelésben részesül, nagyon gyakran számolni 

kell azzal, hogy a kialakult savhiány miatt megváltozik a gyomor és vékonybél 

baktériumflórája (vékonybél diszbakteriózis alakul ki), ami a betegek többségében 

puffadással és a székletürítés megváltozásával járhat [22] [23]. Ilyenkor az orvos 

antibiotikum kezelést (pl. rifaximin) és probiotikum szedését javasolhatja. Az idősebb, 

leromlott egészségi állapotú betegeknél, akik PPI kezelésben részesülnek, a Clostridium 

difficile fertőzés előfordulásával is számolni kell. Fontos megjegyezni, hogy ennek a 

valószínűségét még tovább növeli, ha a beteg a PPI mellett antibiotikumot is kap [8] 

[22][23] [25]. Hosszú távú PPI kezelés esetén ritkán, de előfordulhat magnéziumhiány, 

amely összefüggést mutat a kardiális panaszokkal. Ebben az esetben vagy a PPI kezelés 

felfüggesztését, vagy intravénás magnézium pótlást ajánlanak az orvosok. Amennyiben a 

beteg a PPI mellett diuretikumot is szed, a magnéziumszint monitorozása is szükséges. A 

magnéziumhiány mellett a vashiány az, ami szintén előfordulhat PPI kezelés során, de 

ezzel akkor kell számolni, ha a páciensnek valamilyen vérképzési betegsége van. További 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a PPI szedése mellett kialakult savhiány miatt a B12 

vitamin felszívódása csökkenhet. A B12 vitaminhiányt az idős, leromlott egészségi 
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állapotú beteg esetén fontos figyelni az idegrendszeri szövődmények elkerülése érdekében 

[22] [23]. 
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5. Gyógyszerészek és betegek vélekedésének felmérése 

5.1. Kérdőíves felmérés célja és kiértékelése 
A szakdolgozatomban vizsgált kérdések megismeréséhez nyújt segítséget az általam 

összeállított két anonim kérdőív, melyeket a dolgozat végén a mellékletek közt mutatok be. 

Az egyik kérdőívben a betegeket szólítottam meg, míg a másikban a gyógyszerészeket. 

Célom ezekkel a felmérésekkel, hogy információt kapjak mindkét fél részéről, hogy 

mekkora szerepet tölt be manapság a reflux betegség gyógyszerészi gondozása, milyen 

tapasztalataik vannak. Az egyik kérdőív felméri, hogy a betegek milyen mértékben 

működnek együtt a gyógyszerésszel, illetve tudnak-e róla, hogy létezik a gyógyszerészi 

gondozás. A másik kérdőív adatot szolgáltat arról, hogy a gyógyszerészek milyen gyakran 

alkalmazzák a gondozást a gyomorégéses panaszokkal jelentkező betegek körében és 

mennyi idejük jut rá a mindennapi patikai munka során. 

A munkám során a betegeket elsősorban e-mailben és család orvosi praxison belül, papír 

alapú kérdőívvel szólítottam meg. Összesen 76 kérdőív érkezett be a felmérés ideje alatt 

(2015. február 2. és 2015. február 28. között). A gyógyszerészeket e-mailben kerestem fel 

kérdőívemmel, amelyet a felmérésem időszakában 92 szakember töltött ki. A 

gyógyszerészektől és betegektől visszaérkezett kérdőívek kiértékelését az alábbi táblázatok 

és diagramok segítségével mutatom be. 

Gyógyszerész-beteg találkozások a GORB gondozás során 

A kérdőívek kiértékelése során azt tapasztaltam, hogy a refluxos betegek nagy hányada 

csak évente keres fel szakembert panaszaival, azonban vannak, akik heti rendszerességgel 

fordulnak gyógyszerészhez. Ez azt mutatja, hogy meghatározó szerepet tölt be a 

gyógyszerész a reflux betegek kezelése során. A felméréseimből kiderül, hogy a betegek 

62,5 %-a évente, 18,1%-a havonta keres fel szakembert gyomorégéses panaszaival, míg 

16,7%-a havonta többször, 2,7%-a hetente fordul gyógyszerészhez. A gyógyszerész a 

mindennapi munkája során napi rendszerességgel expediál reflux betegséggel kapcsolatos 

gyógyszereket. A megválaszolt kérdőívek alapján 65,5%-ban naponta, 31,1%-ban hetente 

többször, míg 3,4%-ban havonta találkozik reflux betegségben szenvedő, illetve 

gyomorégéses panaszokkal küszködő betegekkel. 



29 
 

Jellegzetes panaszok a GORB betegek gondozása során 

Az 1. ábrán annak megoszlását mutatom be, hogy a betegek milyen panaszokkal keresnek 

fel orvost vagy gyógyszerészt, illetve a gyógyszerész milyen panaszokkal találkozik a 

reflux betegséggel kapcsolatban. A tüneteket három nagy csoportba soroljuk. 

Megkülönböztetünk típusos és atípusos, illetve extraoesophagealis tüneteket. A típusos 

tünetek a gyomorégés, regurgitáció, míg az atípusos tünetek a hányinger, hányás. Az 

extraoesophagealis panaszok közül a kérdőívben feltüntettem az alvászavart, reggeli 

rekedtséget és köhögést.  

Az ábrán két kiemelkedően magas tünet szerepel, az egyik a gyomorégés, a másik pedig a 

savas gyomortartalom visszaáramlása (regurgitáció), melyek a típusos tünetek közé 

tartoznak.  Az atípusos és az extraoesophagealis tünetek alacsonyabb százalékban 

fordulnak elő, mely az alábbi ábráról is kitűnik. 

1. ábra: Mik a reflux betegség tünetei? 

 

 

Gyógyszerészek szerepe a GORB gondozásában 

Felmérésem azt igazolja, hogy a GORB betegek nagyobb arányban fordulnak orvosaikhoz, 

mint gyógyszerészükhöz. Körülbelül minden ötödik beteg számára elsődleges 

információforrás a gyógyszerész. A megszólítottak 37,5 %-a elsősorban kezelőorvosát 
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keresi fel panaszai esetén, a megkérdezettek mindössze 20,8%-a fordul elsőként 

gyógyszerészhez.  

 

Kihez fordul legszívesebben szakmai segítségért panaszaival kapcsolatban?  

Jelölje az alábbi skálán véleményét! 

Elsősorban orvoshoz 1 2 3 4 5  Elsősorban gyógyszerészhez 

Erre a kérdésre a beérkezett kérdőívek alapján átlagszámítást végeztem, melynek 

eredménye 2,69. Ez az érték azt mutatja, hogy a válaszadók közel egyenlő arányban 

fordulnak orvoshoz illetve a gyógyszerészhez, azonban a skála mutatója az orvos felé 

tolódik. Véleményem szerint azért kaptam a skálán a 3-hoz közeli értéket, mert a betegek 

egy része továbbra is az orvoshoz fordul segítségért, míg a betegek másik része inkább a 

gyógyszerészt választja. Az utóbbi hátterében állhat az, hogy a gyógyszertári gondozási 

szolgáltatást gyorsabbnak és egyszerűbb megoldásnak találják. 

  

A GORB esetleges gondozási lehetőségei patikai ellátásban 

A következő ábra (2. ábra) rámutat arra, hogy a gyógyszerészi gondozás során a 

gyógyszerész háromféleképpen lehet segítségére a betegnek. A betegek válaszai alapján az 

látható, hogy a legtöbben (47,9%) tanácsadásért és készítményért, 33,3%-uk tanácsadásért, 

legkisebb hányaduk (18,8%) elsősorban készítményért fordul a szakemberhez. A 

gyógyszerészi kérdőívek eredményei azt mutatják, hogy a legnagyobb százalékban 

(72,3%) tanácsadásért és készítményért, míg a legkisebb arányban csak tanácsadásért 

keresik fel a gyógyszerészt. Mindebből az következik, hogy a beteg és a gyógyszerész 

eltérő arányban vélekedik a gondozás megítéléséről.  Mindkét megkérdezett fél fontosnak 

tartja a gyógyszerészi gondozást, a betegek igénylik a tanácsadást és a készítmény 

kiválasztásában való segítséget. 
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2. ábra: Miért keresi fel a reflux beteg a gyógyszerészt? 

 

Preferált készítmények a gyógyszertárban 

Az 3. ábra segítségével bemutatom azt, hogy melyik az a vény nélküli készítmény, 

amelyet legtöbbször ajánl a szakember. A kitöltött kérdőívek eredményei alapján a 

gyógyszerészi gondozás alkalmával legnagyobb százalékban a savközömbösítőket 

helyezik előtérbe (Rennie). Véleményem szerint ennek a hátterében az állhat, hogy az 

antacidok azok a készítmények, amelyek vény nélkül kaphatóak, tehát a beteg könnyen 

hozzá tud jutni, nem kell feltétlenül orvoshoz fordulnia a panaszaival. Továbbá gyors hatás 

érhető el velük, ami szintén növeli azt, hogy a betegek előszeretettel alkalmazzák. 

Hátrányuk közé sorolható rövid hatástartamuk, ezért naponta akár 5-7-szer is szükséges 

ezeket a készítményeket alkalmazni. A másik hatástani csoport, a H2-receptor antagonisták 

ugyancsak preferált szerek, szintén vény nélkül beszerezhetőek. Az antacidokkal 

ellentétben naponta egyszer vagy kétszer is elegendő az alkalmazásuk. Mindezek mellett 

fontos kiemelni, hogy a fentiekben említett készítmények csak rövidtávon alkalmazhatóak, 

mivel ezek a gyógyszerek csak tüneti terápiaként szolgálnak, nem oldják meg a betegséget. 

A gyógyszerész feladata, hogy az alapos kikérdezéssel kiderítse, mióta állnak fenn a 

panaszok és mi állhat a tünetek hátterében. Mindez azért fontos, mert ez alapján dönti el a 

szakember, hogy életmódbeli tanácsokkal látja el a beteget, vagy készítménnyel, esetleg 

ezek együttes kombinációjával, illetve ha úgy véli, orvoshoz irányítja a beteget.  
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3. ábra: Melyik vény nélküli készítményt ajánlották Önnek legtöbbször? 

 

A gyógyszerészi gondozási tevékenység megítélése 

Érdekes megfigyelés, hogy mennyire más módon ítélik meg a gyógyszerészek és a betegek 

a gondozási tevékenységet. A mellékletben szereplő, betegeknek szóló kérdőív hatodik 

kérdéséhez kapcsolódó skála (egytől ötig) segíti a munkámat. Az adatok átlaga 2,8, mely 

azt bizonyítja, hogy egy középértéket kapunk. Látható, hogy a betegek 39,1%-a minden 

esetben kap életmód változtatással kapcsolatos tanácsadást, mindössze a megkérdezettek 

20,8%-a válaszolta azt, hogy soha nem részesül a gondozás ilyen formájában. A 

gyógyszerészi kérdőív eredménye nagyon nagy eltérést mutat a betegekéhez képest. Az ő 

álláspontjuk szerint az esetek 20%-ban mindig ellátják a beteget életmódbeli tanácsokkal, 

míg csupán 1,1%-uk szerint soha. Ezek az értékek azt tükrözik, hogy a betegek elfogadják 

a gondozási tevékenységet és együttműködőek. A gyógyszerészek válaszai azért 

mutathatnak kisebb százalékot, mert sok esetben nem jut elég idő a gondozásra, vagy a 

beteg nem fogadja el a tanácsadást, illetve nem szán időt arra, hogy meghallgassa a 

szakember véleményét, ami sok esetben hasznos lehetne.  

A továbbiakban szeretnék kitérni arra, hogy a betegek miként vélekednek a gyógyszerészi 

gondozásról. Ehhez nyújtott segítséget számomra a kérdőív utolsó kérdése, melyre a beteg 

és a szakember részéről is választ kapunk. A megkérdezettek 29,2%-a minden esetben 

elfogadja a gyógyszerész által adott tanácsot, míg az esetek 6,9%-ában egyáltalán nem 

fogadják meg ezeket. A gyógyszerészek úgy vélekednek erről, hogy 22,2%-uk a 

betegeknek együttműködőek, csupán 1,2%-uk utasítja el a gondozást. Véleményem szerint 

a betegek nagy többsége szívesen fogadja vagy fogadná a gyógyszerészi gondozást, 
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azonban a szakember lehetőségei is behatároltak, mint például az, hogy sok a beteg, kevés 

idő jut egy betegre. 
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6. Összegzés 

A szakdolgozatomban a gastro-oesophagealis reflux betegséget, illetve a betegséghez 

kapcsolódó gyógyszerészi gondozást vizsgáltam a patikai gyakorlatban. Munkám során 

angol és magyar nyelvű szakirodalmakat használtam fel a dolgozat első négy fejezetéhez. 

Ebben a négy fejezetben részleteztem a betegség tüneteit, kezelési lehetőségeit, esetleges 

veszélyeztetett betegcsoportokat. Továbbá fontosnak tartottam, hogy kiemeljem a 

gyógyszeres terápia esetleges mellékhatásait és interakcióit. Az utolsó, ötödik fejezet a 

kérdőíveket tartalmazza, amelyek a betegek és a gyógyszerészek szemszögéből is 

betekintést nyújtanak a patikai munka során végzett gyógyszerészi gondozásba. A 

kiküldött kérdőívek arra világítanak rá, hogy az orvosi ellátás mellett a gyógyszerészi 

gondozás milyen nagy szerepet kap ebben a betegségben. A kérdőívek és a szakirodalmi 

adatok is azt igazolják, hogy nagy populációt érint a megbetegedés, nagyrészt az 50-60 

éves korosztályt, azonban nagy számban van jelen a fiatalabbaknál is. A beérkezett 

kérdőívekből egyértelműen kitűnik, hogy milyen nagymértékben befolyásolja a betegség 

kialakulását és súlyosságát a mai rohanó világunk a „stressz”, a túlzott alkohol- és 

kávéfogyasztás, dohányzás, a zsíros és fűszeres ételek és a csokoládé fogyasztása. A 

felmérés is mutatja, hogy a két legjellemzőbb tünete a betegségnek a gyomorégés és a 

savas gyomortartalom visszaáramlása, azonban meg kell említeni, hogy nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül a többi tünetet sem (éjszakai alvászavar, rekedtség, korai teltségérzés, 

hányinger, hányás).  

Véleményem szerint ma Magyarországon igénylik azt a betegek, hogy ne csak orvoshoz 

fordulhassanak segítségért, hanem a patikán belül is kapjanak tanácsot. Azonban meg kell 

azt is jegyezni, hogy a betegek nagy hányada úgy véli, hogy csak gyógyszerért mehetnek a 

patikába. Ez azt mutatja, hogy a gondozás még nem annyira elterjedt, ugyanis sok esetben 

a beteg egy adott készítményért megy a gyógyszertárba, ami nem biztos, hogy a számára 

legmegfelelőbb gyógyszer. Itt van fontos szerepe a gyógyszerésznek, hogy kikérdezze a 

beteget, mielőtt bármilyen gyógyszerrel ellátja. A gyógyszerészi gondozással segíteni tudja 

a gyógyszerész a beteget abban, hogy időt szánva megtalálja a számára megfelelő terápiát.  
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8. Melléklet 

8.1. Betegeknek szóló kérdőív 

Kedves Hölgyem, Uram! 

A Pécsi tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak V.-éves 
gyógyszerészhallgatója vagyok. A szakdolgozatomban egy anonim kérdőív segítségével szeretnék 
bővebb információt kapni a reflux betegség gyógyszerészi gondozásával kapcsolatban. A kérdőív 
anonim, kitöltése nem kötelező, a megválaszolt kérdéseket bizalmasan kezeljük.                                    
Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segíti a munkámat, illetve a dolgozatom szakmai 
színvonalának emelését. Amennyiben kérdése, észrevétele van, szívesen válaszolunk rá. 

Gógyszerészhallgató: Gaál Krisztina 

Konzulensek: Dr. Fittler András, Dr. Vida Róbert 

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

 

Milyen gyakran keres fel szakembert reflux-betegségével, gyomorégéses panaszaival 

kapcsolatban? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

 Hetente 

 Havonta 

 Havonta többször 

 Évente 

Milyen panasszal keres fel szakembert leggyakrabban? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

 Gyomorégés 

 Hányinger, hányás 

 Savas gyomortartalom visszaáramlása 

 Éjszakai alvászavarok 

 Korai teltségérzet 

 Egyéb: 

Kihez fordul legszívesebben szakmai segítségért panaszaival kapcsolatban? 

Jelölje az alábbi skálán véleményét! 
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 Elsősorban orvoshoz  1  2  3  4  5 Elsősorban gyógyszerészhez 

 

Egy adott készítményért vagy tanácsadásért fordul szakemberhez? 

 Elsősorban tanácsadás céljából 

 Tanácsadásra és készítményre is szükségem van 

 Elsősorban egy konkrét készítmény miatt 

Melyik vény nélküli készítményt ajánlották Önnek legtöbbször? 

 __________________ 

Milyen gyakran látják el Önt életmódbeli tanácsokkal a gyógyszertárban? 

Jelölje válaszát az alábbi skálán! 

 Mindig  1  2  3  4  5  Soha 

Abban az esetben, ha életmódbeli tanácsokat kap, milyen mértékben fogadja meg ezeket? 

 Mindig  1  2  3  4  5  Soha 

Az Ön neme:  

 Férfi 

 Nő 

Az Ön életkora: 

 

Észrevételeit, ötleteit itt tüntetheti fel: 

8.2 Gyógyszerészeknek szóló kérdőív 

Kedves Kolléganő/Kolléga! 

A Pécsi tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak V.-éves 
gyógyszerészhallgatója vagyok. A szakdolgozatomban egy anonim kérdőív segítségével szeretnék 
bővebb információt kapni a gastrooesophagealis reflux betegség gyógyszerészi gondozásával 
kapcsolatban. A kérdőív anonim, kitöltése nem kötelező, a megválaszolt kérdéseket bizalmasan 
kezeljük.    Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével segíti a munkámat, illetve a dolgozatom szakmai 
színvonalának emelését. Amennyiben kérdése, észrevétele van, szívesen válaszolunk rá. 

Gógyszerészhallgató: Gaál Krisztina 

Konzulensek: Dr. Fittler András, Dr. Vida Róbert 

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 
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Milyen gyakran találkozik a munkája során a reflux betegségben szenvedő beteggel? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

 Naponta többször 

 Hetente többször 

 Havonta 

 Ritkán 

Milyen panaszokkal keresik fel Önt leggyakrabban? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

 Gyomorégés 

 Hányinger, hányás 

 Savas gyomortartalom visszaáramlása 

Alvászavar 

 Rekedtség 

 Korai teltségérzés 

 Egyéb: 

Egy adott készítményért vagy tanácsadásért fordulnak Önhöz a betegek? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

 Elsősorban tanácsadás céljából 

 Tanácsadásért és készítményért 

Elsősorban egy konkrét készitmény miatt 

 

Melyik gyógyszercsoport iránt érdeklődnek legtöbbször a betegek? 

Válasszon az alábbi lehetőségek közül! 

             Savközömbösítők 

             H2-receptor blokkolók 

             Protonpumpagátlók 

              Egyéb: 
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Milyen gyakran látja el a betegeket életmódbeli tanácsokkal? 

Jelölje az alábbi skálán véleményét! 

             Mindig   1  2  3  4  5   Soha 

A betegek hogy állnak a tanácsadáshoz?  

Jelölje meg a skálán véleményét! 

         Érdeklődő  1  2  3  4  5  Elutasító 

Az Ön Neme: 

         Férfi 

         Nő 

Az Ön életkora: 

 

Észrevételeit, ötleteit itt tüntetheti fel: 
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9. Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Dr. Fittler Andrásnak és Dr. Vida 

Róbertnek, akik segítettek a témaválasztásban, a kiküldött kérdőívek megszerkesztésében 

és összeállításában, és szakmai tanácsokkal láttak el annak érdekében, hogy 

szakdolgozatom színvonalát emeljék. 


