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1. Bevezetés 

 

A krónikus gyulladásos bélbetegségek csoportja magában foglal két hasonló, 

idiopátiás, még nem pontosan ismert etiológiájú, de egymástól viszonylag jól 

megkülönböztethető bélelváltozást. A betegségek már a XIX. században ismertek voltak. 

A colitis ulcerosa-t 1859-ben írták le először, a Crohn-betegség pedig krónikus ileitisz 

néven szerepelt 1932-ig, amikor Burrill B. Crohn és munkatársai egy 17 éves fiú 

megbetegedése kapcsán pontosan leírták a kórképet. A colitis ulcerosa-t és a Crohn-

betegséget régebben a fiatal felnőttkor betegségének tartották, de az utóbbi évtizedekben 

egyre gyakrabban lépnek fel gyermekkorban is. A korábbiakban súlyos, 

gyógyíthatatlannak tűnő betegségek mára a helyes táplálásnak, gyógyszeres kezelésnek 

és korszerű sebészeti eljárásoknak köszönhetően kezelhetővé váltak, de végleges 

gyógyulást jelenleg sem lehet elérni [1]. 

A fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa, UC) a tápcsatorna szakaszai közül 

kizárólag a vastagbélre terjed ki. A bélfal rétegei közül csak a legbelsőt, a nyálkahártyát 

érinti, itt alakulnak ki a fekélyek. A gyulladás a végbél felől indul és betegenként eltérő 

hosszúságú szakaszig betegíti meg a vastagbelet. A kiterjedés elhelyezkedésétől és 

hosszától függően lehet csoportosítani [2]. 

Kijelenthető, hogy a colitis ulcerosa egy multifaktoriális betegség, hiszen az 

emésztőszervi (intesztinális) tünetek mellett gyakoriak az extraintesztinális tünetek is, 

melyek tovább rontják a beteg életminőségét [3]. 

Az elmúlt években jelentős előrelépés történt a bélbetegségek megismerésében, 

ugrásszerűen nőtt a genetikai ismeret, újfajta kezelési módokat vezettek be. Mind az 

egyén, mind a társadalom szempontjából nagy jelentőségű a betegség korai felismerése, a 

mihamarabbi szakszerű kezelés és a beteggondozás, amelyben nagy szerep tulajdonítható 

a gyógyszerészeknek is [2]. 

Dolgozatom célja a gyulladásos bélbetegségek közül a colitis ulcerosa részletesebb 

bemutatása, terápiás lehetőségeinek összefoglaló tárgyalása és a gyógyszerészek 

gondozási feladatainak megfogalmazása. 
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2.  A gyulladásos bélbetegségek bemutatása 

 

A gyulladásos bélbetegségek (Inflammatory Bowel Disease, röviden IBD) 

élethosszig tartó krónikus betegségek, melyekre jellemző a tünetmentes és az aktív 

periódus váltakozása. Az IBD alatt nevezetesen a colitis ulcerosa-t és a Crohn-betegséget 

(Crohn's disease, CD) értjük, de ide tartozik még az indeterminált colitis (nem 

meghatározható colitis), a lymphocytás, a kollagén, és az eosinophyl colitis is. Ezek a 

betegségek bármely életkorban jelentkezhetnek, általában az emésztőrendszert érintik, de 

előfordulhatnak extraintesztinális tünetek is [4]. 

A Crohn-beteség és colitis ulcerosa tulajdonságaiban eltérnek egymástól, ezeket a 

különbségeket az I. táblázat foglalja össze. Míg Crohn-betegség a szájnyílástól a 

végbélig, a tápcsatorna minden részét érintheti, de leggyakrabban a terminális ileumban 

vagy a végbél körüli régióban lokalizálódik. Klinikai tünetei sokfélék lehetnek és 

gyakoriak a szövődmények, mint a tályog, a sipoly és a szűkület. Addig a colitis 

ulcerosa-ban a nyálkahártya gyulladása a vastagbélre lokalizálódik, tehát nem érinti az 

egész tápcsatornát [4]. 

Az emésztőszervi panaszok UC esetén könnyebben felismerhetők. Fő tünete az aktív 

gyulladásnak a véres, nyákos hasmenés. Ezen kívül jellemzi még hasi fájdalom, éjszakai 

széklet, görcsökkel járó székletürítés és a gyakori székelési inger, mely során csak vér és 

nyák ürítése történik. A CD által okozott panasz függ a betegség formájától és 

elhelyezkedésétől. Előfordulhat hasmenés, láz, görcsös hasi fájdalom és vékonybél 

érintettség esetén malabszorpció is [4].  

A betegségek diagnózisát sokszor nem gasztroenterológus állítja fel, hiszen a 

hasfájós, hasmenéses beteg rendszerint először a háziorvosát vagy gyógyszerészét keresi 

fel. Ezáltal a betegség felismerésében fontos szerepe van a gyógyszerésznek és a 

háziorvosnak, ugyanis a legtöbb egészségügyi szakember-beteg találkozás a háziorvosi 

rendelőben valamint a gyógyszertárban történik [4]. 
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I. táblázat: A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség összehasonlítása [3, 4, 5] 

 

 colitis ulcerosa Crohn-betegség 

Epidemiológia  

Nemek szerinti megoszlás 

(férfi : nő) 
1 : 1 2 : 1 

Nikotin 
Védő szerep 

(nem terápiásan) 
Betegséget kiválthat 

Genetikai komponens 
Igen, de kevesebb, mint 

CD esetén 
Igen 

Klinikai megjelenés  

Hasmenés Nagyon gyakori Gyakori 

Vérszékelés Gyakori Ritka 

Vér és nyákürítés Gyakori Ritka 

Vékonybél érintettség 

Nem 

(kivéve „backwash” 

colitis) 

Igen 

Felső emésztőtraktus 

érintettség 
Nem Igen 

Hasi feszülés Ritka 
Előfordul 

(jobb alsó kvadránsban) 

Extraintesztinális tünetek Gyakori Gyakori 

Vékonybél ileusz Ritka Gyakori 

Vastagbél elzáródás Ritka Gyakori 

Perianális fisztulák Nincs Gyakori 

Gyulladás mélysége Mukózális Transzmurális 

Fisszura, szegmentális léziók Ritka Gyakori 
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3.  A colitis ulcerosa epidemiológiája 

 

A gyulladásos bélbetegségek a fejlettebb országokban a rheumatoid arthritis után a 

második leggyakoribb idült gyulladásos betegségcsoportot képezik. Népegészségügyi 

jelentőségük figyelemfelkeltő, a betegség többnyire fiatalkori indulása kiszámíthatatlan, 

sokszor súlyos lefolyása a szakmai feladatok mellett komoly gazdasági és szociális 

kihívást is jelent [6]. 

Az epidemiológiai megfigyelések hasznosak lehetnek abból a szempontból is, hogy 

azonosítani tudjuk a betegség valódi oki tényezőit. Viszont a helyi adottságok és 

különbözőségek vitatottá teszik, hogy az eltérő országok adatait releváns módon 

összehasonlítsuk [7]. 

3.1 A colitis ulcerosa előfordulása 

 

Földrajzilag a colitis ulcerosa elterjedésében megfigyelhető egy észak-dél irányú és 

egy nyugat-kelet irányú csökkenés, ez a „lejtés” az iparosodás fokával, az egészségügyi 

ellátó rendszer fejlettségével és a társadalom orvoshoz fordulási szokásaival is 

párhuzamba állítható. A nyugat-kelet irányú csökkenés valószínűleg a nyugati típusú 

életvitellel függ össze. Erre sugallnak a városi és falusi elterjedtség közötti különbségek 

[7]. A különböző régiókban történő előfordulásra vonatkozó adatokat mutatja be a II. 

táblázat. 

Több vizsgálat is alátámasztja a betegség szezonális ingadozását, például tavaszi 

fellobbanása gyakoribb [8]. 

A két betegség gyakorisága az elmúlt évtizedekben sokat változott. A XX. század 

első felében Észak-Európában és Amerikában a colitis ulcerosa gyakoribb volt, mint a 

Crohn-betegség. 1950-től 1980-ig az UC gyakorisága állandó maradt, míg a Crohn-

betegség előfordulása növekedett [8].  
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Azóta a Crohn-betegség előfordulási gyakorisága szinte megegyezik a colitis 

ulcerosa-éval. Az ázsiai és közép-keleti országokban a betegség előfordulása alacsonyabb 

[8]. 

Európába, Amerikába vándorlók körében a betegség előfordulása a befogadó 

országban tapasztalható adatokhoz hasonló [7]. 

 

II. táblázat A colitis ulcerosa előfordulása [9] 

 

A colitis ulcerosa előfordulása (incidencia) 

 megbetegedés / 100.000 fő 

Észak Amerika 19,2 

Európa 24,3 

Ázsia és Közel-Kelet 6,3 

 

3.2 A colitis ulcerosa rasszbeli és etnikai eltérései 

 

Az IBD-nek sajátos rasszbeli-etnikai megoszlása van. A zsidó népesség 

erőteljesebben érintett mindkét betegségben, ez a genetikai háttér szerepét tükrözi. Az 

amerikai kontinensen az afro-amerikaiak közötti előfordulása alacsonyabb, mint a fehér 

populációban, bár a bevándorlás következményeként átvett nyugati életmódot folytató 

bevándorlók adatai nem különböznek számottevően az adott területen élő fehér 

populációjáétól. Magyarországon a roma kisebbség között a prevalencia jóval 

alacsonyabb, mint az átlagnépességben. Ez a különbség genetikai vagy környezeti-

életmódbeli eltérésnek tulajdonítható [7]. 

3.3 Nem és életkor szerinti jellemzők 
 

A férfi és a női nemet szinte azonos mértékben érinti a két betegség. A colitis 

ulcerosa-nál kisebb férfi, míg a Crohn-betegségnél némi női túlsúly figyelhető meg. Ami 

az életkort érinti, a betegség megjelenése a serdülőkorban és korai felnőttkorban a 

leggyakoribb, másik csúcsa az idősebb, 60-as korosztálynál észlelhető [7]. 
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A krónikus gyulladásos bélbetegségekkel kapcsolatos ismeretek jelentős része a 

felnőtteken nyert tapasztalatokból ered, bár a betegek egyre nagyobb hányada gyermek: a 

betegséget 10–25%-ban a 20 éves életkornál fiatalabbakon diagnosztizálják, illetve 

ilyenkor jelentkeznek a tünetei. Ebben a korcsoportban a betegség lehetséges okai közül a 

stressznek kisebb jelentőséget tulajdonítanak, viszont annál hangsúlyosabb szerepet kap a 

táplálkozás. A XX. századtól kezdve a helyes táplálkozást és a mozgást felváltotta a 

”nyugatias”, gyorséttermi étkezés és a mozgás szegénység, amik jelentős kockázati 

tényezőt jelentenek ebben a korban. Számos vizsgálatot végeztek annak megfigyelésére, 

hogy a megnövekedett szénhidrát és zsír fogyasztás növeli-e az IBD kialakulásának 

valószínűségét. A különböző vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a gyorséttermi 

ételek fogyasztása, ezáltal a megnövekedet szénhidrát és zsír bevitel összefüggésben van 

a gyulladásos bélbetegségekkel. Japánban készült epidemiológiai vizsgálat szerint még 

összefüggésbe hozható a betegséggel a túlzott hús, csokoládé, cukros ital fogyasztás is. 

Hasonló összefüggést állapított meg egy kanadai gyermekgyógyászati vizsgálat is. Védő 

faktorként emelték ki az anyatejes táplálást [1, 10]. 

Gyerekkori UC jellegzetességei eltérnek a felnőttkori colitis ulcerosa-tól. 

Felnőttkorban gyakoribb a rektum és a bal oldali vastagbél érintettsége, míg 

gyermekeknél a pancolitis dominál. Magyarországon 2007. július 1-jétől gyermekkori 

IBD-regiszter indult (Hungarian Pediatric IBD Registry: HUPIR), amely a rotterdami 

központú Európai Gyermek IBD-regiszterhez kapcsolódik [1]. 

Az UC gyermekkori megjelenése 10-15 éves kor körül a leggyakoribb. A krónikus 

gyulladásos bélbetegség klasszikus hármas tünete (fájdalom, hasmenés és súlycsökkenés) 

mellett gyermekeknél gyakran a láz is jelentkezik. A hasi fájdalom jellegzetesen köldök 

körüli és gyakran görcsökkel jár. Az UC analízise nehéz ebben a korban, mert az 5–15 év 

közötti gyermekek ismeretlen eredetű, visszatérő hasi fájdalma még viszonylag gyakori. 

Az estek nagy részében a tünetek bélfertőződéshez (Salmonella, Shigella speciesek stb..) 

hasonlítanak, ezért széklet és labor vizsgálattal ezt a lehetőséget ki kell zárni [1]. 

Környezeti faktorok és az életviteli tényezők közül számos befolyásolhatja a 

betegség manifesztálódását, mint például az étrend, gyermekkori behatások (anyatejes 

táplálás védő hatása vagy éppen a túlóvott gyermek nagyobb esendősége), dohányzási 

szokások, hormonális státusz és az egyes gyógyszerek alkalmazása (nem szteroid 

gyulladás gátlók) [7]. 
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4. A gyulladásos bélbetegségek etiopatogenezise 

 

A gyulladásos bélbetegség etiopatogenezise még jórészt ismeretlen. Ezek a kórképek 

nagyon hasonlítanak egymásra, ezáltal patológiai megkülönböztetésük néha 

nehézségekbe ütközik, de különböznek is annyira egymástól, hogy külön entitásnak 

tekintsük őket [7]. Legfrissebb kutatások szerint az egyén genetikai hajlama, a külső 

környezet, a mikrobiális faktorok és az immunrendszer mind részt vehet az IBD 

kialakulásában [11]. Egyszóval beláthatjuk, hogy egy multifaktoriális betegségről van 

szó. Tehát a colitis ulcerosa és a Crohn-betegség egy olyan helytelen immunválasz, 

amely a genetikailag érzékeny személyeknél alakul ki számos fentebb említett tényezők 

komplex kölcsönhatásaként. Az UC és CD két különböző formája a gyulladásos 

bélbetegségnek, ugyanakkor a kiváltó faktorokban nagyrészt azonosak, melyek felelőssé 

tehetők a gyulladás létrejöttében és a betegség kialakulásában [7].  

A következő pár oldalon részletezem az IBD kialakulásában szerepet játszó 

tényezőket.  

4.1 Genetika 

 

Az elmúlt évtizedekben hatalmas sikereket értek el annak érdekében, hogy 

megértsük a genetikai hajlam fontosságát az IBD kialakulásában. Ehhez nagy terjedelmű 

multinacionális DNS-adatbázisokat és DNS elemzési technikákat használtak fel. A 

genetikai vizsgálatok és az elemzési technológiák lehetővé tették a genomra kiterjedő 

asszociációs vizsgálatokat (GWAS, Genome-Wide Association Study), amelyek 

segítenek meghatározni az egy pontos nukleotid polimorfizmusokat (SNP, Single 

Nucleotide Polymorphism). A modern IBD genetikai kutatások korszaka 2001-ben 

kezdődött, mikor felfedezték a NOD2/CARD15 gént, mely gén terméke egy baktérium 

felismerő citoplazmatikus protein. Ez volt az első olyan gén, aminek jelenléte utalhat a 

Crohn-betegség fogékonyságára. A NOD2 gén a veleszületett és az adaptív 

immunválaszban játszik fontos szerepet: tájékoztatja az immunrendszert, hogy melyik 

baktérium ártalmas, és melyik ártalmatlan. A baktérium érzékelés mechanizmusának 

meghibásodása kapcsolatot teremt az IBD bélflóra és a megváltozott immunválasz között 

[3, 11]. 
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Genetikai szempontból az UC és a CD összetartozó, heterogén, poligénes betegség, 

amelyeknek vannak közös és eltérő hajlamosító lókuszai [3]. A mai napig több mint 150 

IBD-re érzékeny lókuszt azonosítottak, aminek 70%-a megtalálható a betegek nagy 

részében [10]. Ezen gének egy része az IBD-re való hajlamot hordozzák, mások ezen 

belül az UC-re vagy a CD-re való hajlamot, illetve a betegség fenotípusát (kezdeti 

életkor, lokalizáció) befolyásolják [3]. 

4.2 Környezet 

 

Az elmúlt években jelentősen megváltozott a társadalmat érintő betegségek jellege. 

Mára szinte eltűntek a korábban rengeteg áldozatot követelő fertőző megbetegedések, 

köszönhetően a kötelező védőoltásoknak. Viszont előtérbe kerültek a krónikus, 

gyulladásos, autoimmun és daganatos jellegű betegségek. Ezen betegségek előretörése 

összefüggésbe hozható a gazdasági és szociális fejlődéssel. A 21. század változásai új 

kihívások elé állították a betegek gyógyításán fáradozó orvosokat és a betegeket is [2]. 

Ezen változások magyarázata lehet a "higiénia hipotézis", mely szerint, a bekövetkező 

életmódváltozás - melynek következtében a magas mikrobiális kitettséget felváltotta az 

alacsony expozíció - tehető felelőssé az eltolódási folyamatokért. Ehhez a feltételezéshez 

számos változást lehet kötni: egyre többen költöznek nagyvárosokba, jobb lakhatás, tiszta 

vízfogyasztás, oltóanyagok, biztonságosabb élelmiszerek és széles körű antibiotikum 

használat. Ezen változások segítették elő a fertőző betegségek csökkenését, azonban 

hozzájárultak az allergiás és autoimmun megbetegedések előretöréséhez. Sok olyan 

környezeti faktor ismeretes, ami kockázati tényezőként jelenik meg IBD kapcsán, 

ideértve a dohányzást, táplálkozást, gyógyszereket, földrajzi lokalizációt, szociális 

státuszt, stresszel teli életmódot [12]. 
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4.2.1. Anyatejes táplálás 

 

A szoptatás köztudottan serkenti a növekedést és elősegíti a gyomor nyálkahártya 

érését, ezáltal védi a csecsemőt a gyomor és bélrendszeri fertőzések ellen. Egy vizsgálat, 

mely Crohn-beteg gyermekeket és azok nem beteg testvéreiket tanulmányozta, azt találta, 

hogy az egészséges, anyatejesen táplált testvérek körében 3-4-szer kisebb az esély a 

betegség kialakulására, mint a nem szoptatottaknál. Ugyanezen vizsgálat szerint a Crohn-

betegeknél nagyobb volt a hasmenéses fertőzések száma gyermekkorban [8]. 

Az újszülöttek béltraktusa steril vagy legalábbis nagyon alacsony benne a 

bélbaktériumok száma. A baktérium törzsek születés után telepednek meg a 

bélrendszerükben, mely számos tényezőtől függ, mint pl.: szülés típusától, későbbiekben 

az anyatejes vagy tápszeres tápláltságtól. A normál szülés után elsőként telepednek meg 

az újszülött belében a Lactobacillusok. Nagyobb mennyiség telepszik meg a Firmicutes 

baktériumtörzsből császármetszés során, mely hajlamossá, fogékonnyá teszi a szervezetet 

néhány patogénre. A növekedés során is változik a bélflóra, csökken a Lactobacillus és a 

Bifidobacterium törzsek és növekszik a Firmicutes, Clostridium törzsek száma. Ez 

növelheti a kockázatát az allergiás és az immunológiai betegségeknek [12]. 

 

4.2.2 Dohányzás 

 

A dohányzás ellentétes hatással rendelkezik CD-ben és az UC-ben, jelezve, hogy 

eltérő patomechanizmus állhat a két betegség hátterében. A dohányzás azonosított 

rizikófaktora a CD-nek, mivel növeli a relapszusok számát, a műtét szükségességét és 

megváltoztatja mikróbák összetételét, a leszokás ezzel szemben javítja a betegség 

kezelését. A dohányzás abbahagyása növeli az UC kockázatát, ezáltal felmerülhet a 

kérdés a dohányzás „jótékony” hatására colitis ulcerosa-s betegekben. Azonban nem 

szabad megfeledkeznünk a dohányzás káros hatásairól sem [4]. 
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4.2.3 Stressz 

 

A stressz, a szorongás és a feszültség már régóta tudott, hogy komoly szerepet játszik 

az IBD kialakulásában [11]. A legújabb tanulmányok bizonyítják, hogy a stressznek több 

hatása is lehet a betegség kialakulásában, mint például megváltoztatja a nyálkahártya 

áteresztőképességét valamint a gyulladásos citokinek termelését [10]. 

4.2.4 Étrend 

 

Valószínűsíthető, hogy bizonyos étel antigének immunreakciókat válthatnak ki, 

melyek súlyosbíthatják az IBD kimenetelét, ugyanakkor konkrét patogén antigéneket 

még nem sikerült azonosítani. Számos tanulmány kockázati tényezőként említi a 

tehéntejjel szembeni túlérzékenységét már gyermekkorban, ez növelheti az UC 

kialakulását, a fokozott cukor bevitelt, ami különösen a Crohn-betegség kockázatát 

növeli. Nagymértékű rost bevitel, zöldség vagy gyümölcs formájában, csökkenheti a 

Crohn-betegség kockázatát, viszont a colitis ulcerosa-ét nem. Fokozott bevitele az 

omega-3 zsírsavaknak és az alacsonyabb bevitele az omega-6 zsírsavaknak is 

hozzájárulhat a Crohn-betegség kialakulásához [8]. 

 

4.2.5 Nem szteroid gyulladás gátlók 

 

Az IBD rizikó tényezőihez sorolhatók a nem szteroid gyulladás csökkentők (non 

steroid antiinflammatory drugs, továbbiakban NSAID-ok). NSAID szerek hatása a 

gyomor-bél rendszerre ma már jól ismert.  Újabb tanulmányok kimutatták, hogy az 

NSAID szerek kiválthatják és fenntarthatják a nyálkahártya károsodást, sőt növelhetik a 

túlzott mértékű gyulladást elősegítő citokinek (pl.: a tumor nekrózis faktor alfa, IFN-

gamma) expresszióját és ezáltal hozzájárulhatnak az IBD kialakulásához. Ezt a 

feltételezést támasztja alá az a tényező, hogy IBD-ben megnő ezen citokinek száma [11]. 
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4.2.6 Antibiotikum 

 

Feltételezik, hogy az antibiotikum használat megváltoztatja a bélflórát, ezáltal 

kockázati tényezője lehet a betegségnek. Egy meta analízises vizsgálat során, mely 7208 

diagnosztizált IBD-s beteget vizsgált, kiderült, hogy az antibiotikum expozíció 

szignifikáns összefüggést mutatott a Crohn-betegséggel, de a colitis ulcerosa-val nem. 

Kockázati kitettségnek leginkább a metronidazol és a fluorokinolonok számítanak, 

legkevésbé veszélyesek a penicillin származékok [8]. 

 

4.2.7 Elhízás 

 

Még nem teljesen világos hogy az elhízás hogyan hozható összefüggésbe a 

betegséggel, de valószínűsíthető, hogy a hasi zsír felhalmozódás hozzájárulhat a 

nyálkahártya gyulladáshoz. Egy tanulmány szerint a túlsúlyos betegeknél gyakrabban jön 

létre az akut fázis és többször igényelnek kórházi kezelést, valamint gyakoribb náluk a 

szövődmények kialakulása. Egy másik vizsgálat szerint a túlsúlyos IBD-ben szenvedő 

gyermekek körében gyakoribb a műtéti kezelés [8]. 

 

4.2.8 D-vitamin 

 

Szakirodalom alapján a D-vitamin szerepe szerteágazó különféle betegségekben, 

beleértve a colitis ulcerosát is. Egy tanulmány szerint, mely diagnosztizált IBD-s betegek 

körében D-vitamin hiányt jelentett, rámutatott arra, hogy az alacsony D-vitamin szint is 

hozzájárulhat az IBD kialakulásához [11]. Bebizonyosodott, hogy a D-vitamin hiány 

csökkenti a NOD2 aktivitását, ezáltal hozzájárulhat a Crohn-betegség előfordulásának 

növekedéséhez is [9]. 

 

4.2.9 Levegőszennyezés 
 

A legújabb ökológiai és epidemiológiai bizonyítékok arra utalnak, hogy a 

levegőszennyezés elősegítheti a CD és UC kialakulását. Mivel növekszik az előfordulása 

a két betegségnek a fejlődő országokban, ezáltal párhuzamot lehet vonni az ipar 

fejlesztésével és a levegő szennyezettségével [11].  
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Egy Egyesült Királyságbeli tanulmány úgy találta, hogy a magas nitrogén-dioxid és 

kén-dioxid szint korrelál a megnövekedett UC és CD előfordulásával [11]. 

 

4.2.10 Alvási idő 

 

Az alvási időt is összefüggésbe hozták a colitis ulcerosa kialakulásával és a betegség 

aktív szakaszának megjelenésével. Egy prospektív vizsgálat alapján - mely során 151.871 

női IBD-s beteget és az alvási idejüket vizsgálták - kiderült, hogy a megváltozott alvási 

idő (<6 óra/nap vagy >9 óra/nap alvás, a szokásos 7-8 óra/nap helyett) növeli a colitis 

ulcerosa kialakulását. A Crohn-betegség kockázatát az alvási idő megváltozása nem 

növeli. Azonban ezen feltevés bizonyítására még további vizsgálatok szükségesek [8]. 

 

A környezeti faktorokat érintő epidemiológiai bizonyítékok, vizsgálatok eléggé 

részletesek mégis úgy vélik, hogy egyik környezeti faktor sem képes önmagában 

kiváltani a betegséget. Egyéni hajlamnak is jelen kell lennie, és az ilyen hajlam 

lényegesen függ a genetikai fogékonyságtól [4]. 

 

4.3 Mikrobiom 

 

A mikrobiom az emberben élő kommenzális, patogén és szimbionta 

mikroorganizmusok összessége. Az emberi bélszakasz számos mikróba populációt 

tartalmaz, ami fontos az egészség megőrzésében. Megfigyelték, hogy IBD betegekben 

csökken a biodiverzitás az egészségesekéhez képest és a bélflóra sem stabil úgy, mint az 

egészségesekben. Egészséges bélben folyamatos a nyálkahártya réteg és Firmicutes és 

Bacteroidetes törzsek vannak túlsúlyban ezzel szemben, a betegekben a bélflóra 

viszonylagos hiánya, és megnövekedett az Escherichia coli száma [11]. Jövőbeni 

kutatások célja lehet a bél mikrobiom tisztázása, amely megnyithatja az utat a személyre 

szabott gyógyszerelés felé IBD kezelésében is [13]. 

Terápiás befolyásolása a mikrobiomnak történhet antibiotikumokkal, 

probiotikumokkal, prebiotikumokkal, szimbiotikumokkal valamint egy új eljárási 

technikával, a széklet transzplantációval [12]. 
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A székletben található mikrobiom transzplantáció egy új kezelési lehetőség az IBD-

ben, mely során egy egészséges donor székletéből nyernek ki baktériumokat, majd ezen 

baktériumokat beöntésként, szuszpenzió formájában adagolják a betegnek. A széklet 

mikrobiom transzplantációt már 2 évezreddel ezelőtt használták a hagyományos kínai 

orvoslásban hasmenés kezelésére. Ezt a módszert a betegekkel nagyon nehéz 

elfogadtatni, és még kevés bizonyíték áll rendelkezésre kezelés hatékonyságát illetően 

ezen betegségcsoportban. Azon betegeknél, akik esetében Clostridium difficile fertőzés 

áll fenn hatásos módszer a széklet transzplantáció. Ilyenkor az eljárással sikerült teljesen 

eradikálni a kórokozó baktériumot [12, 13, 14]. Az eljárás már hazánkban is elérhető az 

utóbbi indikációban. 

 

4.3.1 Patogének 

 

Az elmúlt évek során számos mikroorganizmusról derült ki, hogy etiológiai 

szereppel rendelkezik. Több infektív virális és bakteriális faktort vontak már gyanúba, 

mint a betegség lehetséges kórokozóját, leginkább a Crohn-betegség vonatkozásában. 

Baktériumok közül a Mycobacteriumok, Yersinia, Campylobacter, Clostridium, 

Chlamydia fajok stb., vírusok közül a herpesvírus, rotavírus és a kanyaró vírusa merült 

fel, de közülük egyik sem bizonyult egyedüli kórokozónak [7]. 

Az utóbbi tíz évben keltette fel a figyelmet a Helicobacter pylori és annak lehetséges 

hatása az IBD kialakulására. Számos kutatás eredményeit összegezve az IBD és a 

Helicobacter pylori fertőzés között nem találtak összefüggést [13]. 

 

4.3.2 Kommenzális baktériumok 

 

Az emberi bélben több mint 1000 baktériumfaj található. A bél mikróbák látszólag 

hasonlóak az emberekben, de valójában markáns eltérések vannak az egyének között.  

Növekszik azon bizonyítékok száma, miszerint a bél veleszületett kommenzális flórája 

képezi az immunválasz célpontját az IBD-ben. Számos kísérletes állatmodellből 

származó adat szerint normális bélflóra szükséges a kísérleti colitis kialakulásához. Ezen 

megfigyelés alapján feltételezhető, hogy a bélbaktériumok ellen irányuló közvetlen 

immunválasz alapvető a betegség patogenezise szempontjából.  
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Ezek a megfigyelések vezettek a "nincs baktérium, nincs colitis" feltételezés 

megalkotásához, ami alátámasztja az intesztinális mikrobióták központi szerepét a 

betegség patogenezisében [12]. 

Számos klinikai megfigyelés is alátámasztja ezt a paradigmát. Az IBD betegek 

mukózájának közvetlen környezetében megnövekedett a baktériumok száma, a léziók 

általában azokban a szegmensekben alakultak ki ahol a baktériumok koncentrációja a 

legmagasabb (ileo-coecalis régió, colon). Ez alapján érthető, hogy a széklet áram sebészi 

eltávolítása meggátolja a betegség visszatérését, míg a bélsár visszahelyezése az UC 

ismételt kialakulását eredményezi. Jelentős az a megfigyelés, miszerint az enterális flóra 

antibiotikumokkal és probiotikumokkal történő szabályozása tompítja a gyulladást. 

Ezáltal nem lehet kétséges hogy, a bélflóra kulcsfontosságú tényező az IBD 

kialakulásában [12]. 

Normális körülmények között a kommenzális bélbaktériumokat az immunrendszer 

tolerálja. Az, hogy miért szűnik meg a tolerancia és miért alakul ki abnormális válasz az 

amúgy közömbös bélbaktériumokkal szemben még mindig nem egyértelmű [3, 4]. 

 

4.4 Immunrendszer 

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az immunrendszer veleszületett 

és szerzett működési zavarai hozzájárulnak a bél gyulladásos betegségeihez [11]. Mai 

elképzelésünk szerint valamilyen enterális (valószínűleg a normál bélflórából származó) 

antigének a fokozottan permeábilis mukózális gáton átjutva, az antigén felismerés után 

nem a megszokott, toleranciához vezető immunválaszt idézik elő, hanem CD-ben Th1 

sejtekhez, UC-ben Th2 sejtekhez kötött gyulladásos választ indukálnak. A gyulladás 

következtében a nyálkahártya permeabilitása tovább romlik, még több antigén jut be. Az 

immunrendszer megváltozása miatt a hibás immun és repair mechanizmus nem képes a 

folyamatot leállítani („downregulálni”). Az eredmény krónikus gyulladás és 

szövetkárosodás lesz, ez a folyamat fenntartja önmagát. A Crohn-betegség elsősorban 

antigén vezérelte, T-limfocita függő folyamat, míg a colitis ulcerosa patogenezisében 

nagyobb szerepe van magának az intesztinális epitélnek, illetve az aktivált neutrofil 

granulocitáknak [14]. 
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4.5 A gyulladásos bélbetegségek etiopatogenezisének összefoglalása 

 

Mai felfogásunk szerint a gyulladásos bélbetegségek, azaz a colitis ulcerosa és a 

Crohn-betegség multifaktoriális eredetű kórképek, amelyek genetikailag fogékony 

egyénben környezeti, elsősorban enterális, mikrobiális antigénekre adott szabályozatlan 

mukózális immunválasz révén alakulnak ki [15]. Az betegség kialakulásában szerepet 

játszó komplex folyamatokat az 1. ábra mutatja be. 
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1. ábra: Az IBD etiopatogenezisének összefoglalása [11, 13, 15] 
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5. A colitis ulcerosa tünetei 

5.1 Általános tünetek 

 

A colitis ulcerosa fekélyekkel járó gyulladásos bélbetegség. A vastagbél krónikus 

gyulladásával, görcsös hasi fájdalommal és hasmenéssel jelentkezik. Az UC a rektumtól 

kezdve különböző hosszúságban érintheti a vastagbelet, ritkán a terminális ileumot 

(„back wash ileitis”) ekkor nehéz megkülönbözetni a Crohn-betegségtől. 

A colitis ulcerosa tünetei nagymértékben függnek a gyulladás súlyosságától és 

lokalizációjától. Ezért célszerű a colitis ulcerosa-t elhelyezkedésének alapján 

csoportosítani [6, 16]. 

A betegség természetes lefolyása hullámzó, fellángolások (relapszus) és a 

tünetmentes időszakok (remisszió) váltakozása jellemzi. Az esetek kis részében az 

aktivitás folyamatos [6]. 

Kezdetleges tünetei lehetnek a hasfájás, melyet gyakoribb székelési inger és 

hasmenés kísér. A hasmenés általában kis mennyiségű, de gyakran véres, nyákos. A 

székletürítés a napi 20 alkalmat is meghaladhatja, nem ritkán éjjelente jelentkező 

székelési ingerekkel.  Aktív szakában a betegségnek jelentkezhet láz, hasmenés, vérzés, 

ennek következményeként vérszegénység, folyadék és elektrolit hiány, malabszorpció, 

ezáltal fogyás és az általános állapot romlása. Az UC lehet egészen enyhe lefolyású, de 

okozhat súlyos, életveszélyes állapotot is [4]. A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség 

klinikai tüneteinek különbségét a III. táblázatban részletezem. 
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III. táblázat A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség különbségei a klinikai tünetek 

alapján [4] 

 

 

 

 

5.1.1 Elhelyezkedés alapján történő csoportosítás 

 

Proctitis (a végbél fekélyes gyulladása) 

A colitis ulcerosa ezen formájában a gyulladás a végbél területére lokalizálódik és 

előfordulhat, hogy a végbélből történő vérzés a betegség egyetlen tünete, de van, hogy 

végbéltáji fájdalom, sürgető székelési inger és a székelési inger ellenére kialakuló nehéz 

székletürítés jellemezi. A betegek kb. 20%-nál előforduló típus [3, 16]. 

Baloldali colitis 

A gyulladás a végbélben és a vastagbél bal oldali szakaszán található, magába 

foglalva a szigma bélszakaszt és a leszálló vastagbelet. A tünetei közül a véres-nyákos 

hasmenés, a görcsös hasi fájdalom és a fogyás emelhető ki. A betegek kb. 50%-nál 

előforduló forma [3, 16]. 

Pancolitis 

A colitis ulcerosa ezen formája a teljes vastagbelet érinti. A pancolitis időszakosan 

kialakuló véres-nyákos hasmenést, görcsös hasi fájdalmat, fáradtságot, fogyást és 

éjszakai izzadást okozhat. A betegek kb. 30%-nál előforduló típus [3, 16]. 

TÜNET 
colitis 

ulcerosa 
Crohn-betegség 

Lokalizáció Colon 
Egész 

tápcsatorna 

Vérszékelés ++++ + 

Hasmenés ++++ +++ 

Perforáció + Ritka 

Fisztula/Sipoly - +++ 

Láz Súlyos esetben +++ 

Tapintható rezisztencia - +++ 

Toxikus megacolon ++ + 
                             Jelmagyarázat: + + +  igen gyakori;  + +  gyakori;  +  ritka;  -  nem fordul elő 
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Fulmináns colitis 

A colitis ulcerosa viszonylag ritka, életet veszélyeztető formája, amely a teljes 

vastagbél szakaszt érinti, súlyos fájdalommal, nagyfokú hasmenéssel és kiszáradással, 

sokkal járhat. Gyakori a súlyos szövődmények kialakulása fulmináns colitisben szenvedő 

betegeknél. A belek rendellenes felfúvódása miatt előfordulhat vastagbélrepedés és 

toxikus megacolon [16]. 

 

5.1.2 Súlyossága alapján történő felosztása  

 

Az 1950-es években Trulove és Witts kidolgozott egy osztályozási rendszert a colitis 

ulcerosa súlyosságának megítélésére, melyet a későbbiekben módosítottak [5]. A 

rendszer sajátságait a IV. táblázat foglalja össze. 

Napjainkban colitis ulcerosa esetében a leggyakrabban alkalmazott mérőszám a 

részleges Mayo pontszám. A Mayo pontszám alapján a colitis ulcerosa klinikai 

súlyosságának meghatározás: inaktív colitis ulcerosa: 0-3 pont között, enyhe colitis 

ulcerosa: 4-6 pont között, közepes colitis ulcerosa: 7-9 pont között, súlyos colitis 

ulcerosa: 9-nél nagyobb. Ezen osztályozási rendszer szempontjait a V. táblázat foglalja 

össze [17]. 



23 

 

IV. táblázat. A colitis ulcerosa súlyossági osztályozásának összefoglalása (Trulove és 

Witts) [5] 

 

A colitis ulcerosa súlyossági indexe 

Jelek és tünetek Enyhe Közepesen súlyos Súlyos 

Albumin (g/dl) Normális 3-3,5 < 3 

Testhőmérséklet (C°) Normális 37,2-37,8 > 37,8 

Székelési inger < 4 / nap 4-6 / nap > 6/ nap 

Süllyedés (mm/h) < 20 20-30 > 30 

Hematokrit (%) Normális 30-40 < 30 

Pulzus < 90 90-100 > 100 

Súlyvesztés (%) Nincs 1-10 > 10 

 

V. táblázat A colitis ulcerosa Mayo pontszám szerinti osztályozása [17] 

 

 Inaktív UC Enyhe UC Közepes UC Súlyos UC 

 0 1 2 3 

Székletszám Normál 
1-2/ nap > 

normál 

3-4/ nap > 

normál 
5/ nap > normál 

Rektális vérzés Nincs Vércsíkok Egyértelmű 
Többségében 

vér 

Nyálkahártya Normál 
Enyhén 

sérülékeny 

Közepesen 

sérülékeny 

Spontán 

vérzések 

Orvos 

megítélése 

Általános 

normál 
Enyhe Közepes Súlyos 

 

 

Enyhe: napi 4-nél kevesebb székelés, ami nem jár vérzéssel. Jelentkezhetnek enyhe hasi 

fájdalmak, görcsök, flatulencia. A betegek úgy vélik, hogy székrekedéssel küzdenek, 

holott valójában egy állandó görcsös ürítési kényszerük van. Testhőmérsékletük 

normális. Súlyvesztés nem jellemző. Végbélfájdalom ritkán jelentkezik [5, 17]. 

 

Közepesen súlyos: a betegeknél napi 4-6-szori székelési inger jelentkezik, melyet 

kísérhet kisebb mennyiségű vér is. Vérszegénységnek az enyhébb fajtája jelenik meg. 

Erősebb hasi fájdalom, görcsök és hőemelkedés esetleg enyhe láz jelentkezhet [5, 17]. 
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Súlyos, életet veszélyeztető: napi 6-nál több véres, nyákos széklet, ami hasi 

nyomásérzékenységgel, puffadással, vérszegénységgel, magas lázzal, pulzusemelkedéssel 

és súlyvesztéssel társul. Felléphet az UC legsúlyosabb szövődménye is a toxikus 

megacolon, mely során a vastagbél szinte megbénul, leáll a mozgása, ezáltal nem 

továbbítódik a bélsár. Kezeletlen esetben a vastagbél perforálódhat és súlyos életet 

veszélyeztető állapot alakulhat ki [5, 17]. 

 

5.2 Intesztinális szövődmények 

 

A colitis ulcerosa egyik legfontosabb és egyben legsúlyosabb életet veszélyeztető 

szövődménye a toxikus megacolon szindróma. Szerencsére ritkán fordul elő. Kialakulását 

előidézheti beöntés, bélmosás vagy hashajtó alkalmazása, ezért a betegség aktív szakában 

ezeket a beavatkozásokat kerülni kell. A vastagbél súlyos fekélyes, kiterjedt 

gyulladásával és a mélyebb rétegekben futó ideg és izomelemek károsodásával jár. A 

következménye a vastagbél kitágulása, a bélfal elvékonyodása. A súlyos tápanyagvesztés, 

láz és a bél átlyukadásának veszélye miatt, gyakori kórházi ellátást és műtéti 

beavatkozást igényel [2]. 

Intesztinális szövődményként említhető még az állandó hasmenésnek köszönhetően a 

folyadékvesztés és a felszívódási zavarok [4]. 

A gyulladásos bélbetegségben szenvedőknél gyakoribb a vastagbélrák előfordulási 

aránya. Ezért gyógyszerészként is elengedhetetlen felhívni a figyelmet a rendszeres 

vastagbéltükrözés (colonoscopia) fontosságára [16]. 

 

5.3. Extraintesztinális tünetek 

 

Az IBD szisztémás kórkép. A klinikai kép előterében általában a béltünetek állnak, 

de az UC-hez társuló gyulladásos folyamat a szervezet számos más területére is kihat, 

ezért a colitis ulcerosának nemcsak emésztőszervi hanem extraintesztinális tünetei is 

lehetnek [3]. 

Az UC extraintesztinális tünetei nagy jelentőséggel bírnak, mert nem csak 

követhetik, hanem akár meg is előzhetik a béltünetek kialakulását [3].  
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Komolyabb extraintesztinális tünetek a betegek mintegy 20-25%-ában alakulnak ki, 

CD-ben gyakrabban, mind UC-ben. Mindkét betegség típusra jellemző lehet a szem, bőr 

és máj tünet valamint az ízületi gyulladás [3]. A különböző bélen kívüli tüneteket a VI. 

táblázat szemlélteti. 

 

VI. táblázat. A colitis ulcerosa extraintesztinális tünetei [5] 

 

Extraintesztinális tünetek Gyakoriság (%) 

Osteoporosis 15 

Száj fekély 10 

Arthritis 5-10 

Primer sclerotisalo cholangitis (PSC) 3 

Uveitis 0,5-3 

Pyoderma gangrenosum 0,5-2 

Mély vénás trombózis 0,3 

Tüdő embólia 0,2 

 
 

Az UC-re jellemző extraintesztinális tünetek egy része a betegség következtében 

kialakult táplálkozási hiányok, anyagcsere és endokrin zavarok következményei, egyes 

tünetek pedig a lokális gyulladás környezetében kialakuló ártalmakkal, illetve a kezelés 

mellékhatásaival hozhatók kapcsolatba. Kiemelném a szemet érintő uveitist 

(szivárványhártya, sugártest, érhártya gyulladása, melyhez gyakran társul az ideghártya 

és a látóideg gyulladása), az episcleritist (az ínhártya és a kötőhártya közötti szövet 

gyulladása, látáskárosodással fenyeget), az ízületeket, csontokat érintő betegségek közül 

az arthritist (gyulladással járó ízületi betegségek összefoglaló neve), osteoporosist 

(csontritkulás) [3]. 

A bőr tünetek közül a vasculitisek (érgyulladás) fordulnak elő leginkább UC-ben. 

Alvadási zavarok és a máj betegségei is gyakori extraintesztinális tüneteket okoznak 

például: steatosis és primer sclerotisáló cholangitis (PSC), mely az epe utak gyulladással 

és fibrózissal járó betegsége [1, 2, 4]. Jelentősebb tünetek még a különböző anaemiák 

(vashiányos, "krónikus”, makrocytás, haemolyticus), thromboemboliák, malabsorptiós 

syndroma, növekedési, érési visszamaradás, vesekövesség, húgyúti szövődmények [3]. 

Megállapíthatjuk, hogy ezek a szisztémás szövődmények további jelentős 

morbiditást jelenhetnek, és kedvezőtlen hatással vannak az egyén életminőségére is [3]. 
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6. A colitis ulcerosa gyógyszeres kezelése 

6.1 A terápia célja 

 

Mivel az IBD kiváltó okát nem ismerjük, oki kezelésről nem beszélhetünk [3]. A 

kezelés célja maga a betegség, a tünetmentes állapot elérése, fenntartása, a 

szövődmények megelőzése és az életminőség javítása. A kezelés nagyrészt tapasztalati 

úton alakult ki, befolyásolja az UC kiterjedése, súlyossága és a beteg korábbi kezelésére 

adott válasza. A kezelés alapját a gyógyszeres terápia és a műtéti beavatkozás képezi [3, 

16]. A kezelési stratégia természetesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

által kialakított finanszírozási protokoll alapján kerül egyénre szabottan kialakításra. Ezt 

mutatja be a 2. ábra. 

6.2 Gyógyszeres kezelés 

 

A colitis ulcerosa kezelésére használt gyógyszereket három nagy csoportba lehet 

besorolni: az indukciós, a tünetmentes állapotot fenntartó és a szövődmények kezelésére 

használt gyógyszerek. Az indukciós kezeléssel a beteg tünetmentes állapotba hozható 

vagy a tünetek csökkentése érhető el. A fenntartó kezelés a tünetmentes állapot 

(remisszió) szinten tartását jelenti [6]. A főbb hatóanyagokat a VII. táblázat mutatja be.  

6.2.1 Remisszió 

 

Colitis ulcerosa-ban csaknem minden esetben indokolt a fenntartó kezelés. A 

választandó fenntartó kezelést számos tényező befolyásolja: a betegség kiterjedése, 

súlyossága, a korábbi kezelések eredménye, az utolsó relapszus súlyossága, az eddigi 

kezelések mellékhatásai, valamint a beteg kívánsága. Valamennyi aminoszalicilát 

alkalmas a tünetmentes időszak fenntartására. Az viszont továbbra sem tisztázott, hogy 

mi az optimális aminoszalicilát dózis. Több tanulmány is vizsgálta a sulfasalazin és az 

újabb aminoszalicilátok hatékonyságát, ezek alapján a sulfasalazin hasonló vagy még 

valamivel jobb is a remisszió fenntartásában, mint a mesalazinok [15]. 
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VII. táblázat. A colitis ulcerosa-ban alkalmazott főbb hatóanyagok [17] 

 

Hatóanyag Hatóanyagcsoport 

sulfasalazin Betegségmódosító szerek 

ciklosporin Betegségmódosító szerek 

azathioprin Betegségmódosító szerek 

infliximab Biológiai terápia 

adalimumab Biológiai terápia 

betamethason Szteroid gyógyszerek 

metilprednisolon Szteroid gyógyszerek 

prednisolon Szteroid gyógyszerek 

hidrokortizon Szteroid gyógyszerek 

 

A gyógyszeres terápia közül kiemelném az UC kezelésének alapját képző két nagy 

gyógyszercsoportot. 

6.2.1 5-Aminoszalicilátok (5-ASA) 

 

Az enyhe és közepesen súlyos colitis ulcerosa kezelésének az alapszerei. Az IBD-

ben először alkalmazott aminoszalicilát a sulfasalazin volt, amit eredetileg a rheumatoid 

arthritis kezelésére fejlesztettek ki. Nem régóta tudjuk, hogy a sulfasalazin hatásos 

komponense az 5-ASA, a mellékhatásokért viszont többnyire a sulfapyridin komponens 

felelős. Az aminoszalicilátok terápiás hatásukat lokálisan fejtik ki, ezért a gyulladás 

helyére kell eljuttatni ezen molekulákat. Ez történhet rektális (kúp, hab, beöntés) vagy 

orális adással. Orálisan adva az 5-ASA a gyomorban és a vékonybélben csaknem teljesen 

felszívódik. Ahhoz, hogy a kívánt hatás helyére jusson el, meg kell akadályozni a korai 

felszívódást, ezt különböző gyógyszer-technológiai módszerekkel lehet elérni. A 

„prodrug” készítményekben (sulfasalazin, olsalazin és balsalazid) diazokötéssel 

vivőanyaghoz kötik az 5-ASA-molekulát. A vastagbélben a bélbaktériumok azoreduktáz 

enzime bontja a kötést és felszabadul az 5-ASA. A másik módszer szerint az 5-ASA 

(mesalazin) molekulát bevonattal látják el a korai felszívódás megakadályozására [15]. 
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A klinikai tanulmányok eredményei szerint az aktív colitis ulcerosa kezelésében a 

sulfasalazin hatékonysága megegyezik a mesalazinéval, de több a mellékhatása, a 

betegek 20–40%-a intoleráns, különösen a nagyobb dózisokra. A gyakoribb 

mellékhatások (fejfájás, hányinger, hányás, étvágytalanság, hasi fájdalom) elsősorban a 

sulfasalazin adása kapcsán jelentkeznek, csakúgy, mint az olygospermia, ennek ellenére a 

sulfasalazin mellett szól, hogy lényegesen olcsóbb [15]. Az aminoszalicilsav 

származékokat a VIII. táblázat szemlélteti. 

 

VIII. táblázat. Az 5-Aminoszalicilsav származékok felosztása a hatáskifejtés módja 

és helye alapján [19] 

 

A hatáskifejtés módja 
A hatás fő 

lokalizációja 
Hatóanyagok 

A diazo kötés 

bakteriális bontása 
Colon 

Sulfasalazin (5-

ASA+sulfapiridin, Salazopyrin) 

 

Olsalazin (2 5-ASA diazo 

kötéssel, Dipentum) 

 

Balsalazid (5-ASA+4-

aminobenzo-b-alanin) 

Resinnel fedett szabad 

5-ASA, aminek a 

bomlása pH függő 

A vékonybél középső 

szakasza (pH> 5,6) 
Mesalazin (Salofalk) 

A distalis ileum és jobb 

colonfél 
Mesalazin (Xalazin) 

Etilcellulóz tartalmú 

granulumokból a 

szabad 5-ASA 

fokozatosan szabadul 

fel 

Az egész vékonybél és 

a colon 
Mesalazin (Pentasa) 
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6.2.2 Szteroidok 

 

Szisztémásan (orálisan) adott szteroid indokolt közepesen súlyos colitis 

ulcerosában, ha a két-három hetes 5-ASA-kezelésre nincs javulás. A szteroid adásának 

legsúlyosabb problémája, hogy komoly mellékhatásokat okozhat, amelyek 2–3 hónapos 

adás után a betegek jelentős hányadában megjelennek. Az ajánlott kezdő prednisolon 

vagy metilprednisolon dózis 40–60 mg/nap, a terápiás hatás bekövetkezte után 

fokozatosan csökkenteni kell adagját, majd kb. 8–10 hét alatt célszerű teljesen elhagyni. 

A szteroidok nem alkalmasak a remisszió fenntartására [15]. 

A lokális szteroid másodlagos szerepű az UC kezelésében. A rektálisan adott 

szteroidok hatása elmarad a rektális 5-ASA-kezeléstől, ugyanakkor helyileg adva is 50–

70% felszívódik, tehát a szisztémás adáshoz hasonló mellékhatások megjelenhetnek [15]. 

6.3 Az UC gyógyszeres kezelése lokalizációja szerint 

6.3.1 Proctitis 

 

Az enyhe és közepesen súlyos proctitis indukciós terápiájára az 5-aminoszalicilát 

(1000 mg/nap mesalazin) készítmények ajánlottak rektálisan (kúp, hab). Ha a beteg 

idegenkedik a helyi kezeléstől, adható orális 5-ASA is. Nem kielégítő hatás esetén a 

lokális és orális kezelés kombinálása jöhet szóba. A lokális szteroid aminoszalicilát-

intolerancia, vagy hatástalanság esetén javasolt. Amennyiben kombinált orális és lokális 

kezelésre sincs javulás, orális szteroid indokolt [15, 16]. 

6.3.2 Bal oldali colitis 

 

Enyhe vagy közepesen súlyos bal oldali colitis esetén választandó a szájon át 

szedhető és rektálisan adható 5-aminoszalicilsav származékok (5-ASA) kombinálása, de 

adható lokális vagy orális 5-ASA önmagában is. Szisztémásan adott (orális) szteroid 

akkor indokolt, ha 2–3 héten belül nincs megfelelő terápiás válasz [15, 16]. 

A súlyos bal oldali colitist kórházi körülmények között kell kezelni szisztémásan 

adható infliximab-bal vagy azathioprin-nel [16]. 
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6.3.3 Pancolitis 

 

Indukciós terápiára szisztémás mesalazin (2000 mg/nap) valamint a lokális 

mesalazin kezelés alkalmazható. Azokat a betegeket, akiknél ez a terápia nem vált be, 

szteroid kezelésben kell részesíteni. Adható még infliximab és azathioprin is [16]. 

6.4 Az UC gyógyszeres kezelése súlyossága szerint 

 

6.4.1 Enyhe és közepesen súlyos UC 

Az enyhe és középsúlyos colitis ulcerosa kezelésének a legfontosabb szerei az 

aminoszalicilátok. Az új 5-aminoszalicilátok terápiás hatékonysága nem jobb, mint a 

sulfasalaziné, de kevesebb mellékhatásuk miatt előtérbe került az alkalmazásuk [15]. 

6.4.2 Súlyos UC 

Súlyos UC esetén indokolt a kórházi kezelés és az intravénás szteroid adása. Azoknál 

a betegeknél alkalmazható intravénás ciklosporin, akik nem tolerálják az intravénás 

szteroid kezelést. Másodvonalbeli szerként adható tacrolimus, ciclosporin és infliximab 

(anti-TNF-α monoklonális antitest) [16]. 

A betegség súlyossága alapján történő kezelési felosztást a IX. táblázat tartalmazza. 

 

6.5 Sebészi kezelés 

 

A sebészi kezelés relatív indikációja UC-ben a krónikusan aktív, terápia rezisztens 

betegség, a gyógyszeres terápia súlyos mellékhatásai, egyes extraintesztinális 

szövődmények. Abszolút indikációk: fulmináns colitis, toxicus megacolon, perforáció, 

masszív vérzés, szűkület, carcinoma [3]. 

A műtét colitis ulcerosa-s betegnél teljes gyógyulást jelenthet, mely során az egész 

vastagbél eltávolítása szükséges. A vékonybél a műtét után gyorsan alkalmazkodik az új 

helyzethez és a hasmenések száma csökken. Ha a vastagbél bármekkora szakaszát 

megtartanák, akkor élethosszig tartó kezelést és ellenőrzést igényelne a betegség. A 

sebészi beavatkozásnak több típusa létezik (vékonybélből kialakított „tartály”, mely 

tárolja a székletet; sztóma; kontinens sztóma készítése) [2].  



31 

 

IX. táblázat A colitis ulcerosa gyógyszeres kezelése különböző súlyosság esetén [19] 

 

Enyhe Középsúlyos Súlyos 

Rektális 5-ASA tartalmú 

kúp, vagy klizma. 

Lehet adni per os is 

sulfasalazint, vagy 5-ASA-t 

kiterjedt betegségben. 

 

Rektális prednisolon 

és 5-ASA kombinációja. 

Sulfasalazin, vagy 5-ASA 

per os. Fenti terápiára 

rezisztens esetekben: 

azathioprin, ciklosporin, 

antibiotikum. 

 

Rektális prednisolon és 5-

ASA kombinációja. 

Sulfasalazin, vagy 5-ASA 

és prednisolon per os 

Fenti terápiára rezisztens 

esetekben: azathioprin, 

ciclosporin, antibiotikum. 
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2. ábra Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa [17] 
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6.5 A farmakoterápia biztonságossága 
 

Az UC kezelésére használt szerek közül számos okozhat súlyos, nem kívánatos 

mellékhatásokat, többek között a kortikoszteroidok, az immunmodulátorok és az 

immunszuppresszánsok. A biológiai terápia bevezetése kiszélesítette a gyulladásos 

bélbetegségek kezelési lehetőségeit, viszont használata előtt fontos mérlegelni a kezelés 

veszélyeit és előnyeit. Ugyanis ezen szerek használata növelheti a limfómák és a 

malignitás veszélyeit. A kezelés megkezdése előtt célszerű a beteget alaposan kivizsgálni 

és kizárni egy lehetséges infekció fennállását (pl.: hepatitisz, C. difficile, tuberkulózis). 

Az immunmodulátor, az immunszuppresszív vagy a biológia terápia során számolnunk 

kell opportunista fertőzések megjelenésével is. A terápiák alkalmazásához és a betegek 

szakszerű ellátásához szükség van megfelelően képzett, tapasztalt szakemberekre [16]. 

6.6 Kiegészítő kezelés 

 

Colitis ulcerosa-ban súlyos hasmenés és jelentős vérvesztés esetén szükséges lehet a 

kiegészítő terápia. Célja a beteg életminőségének javítása és bizonyos hiányállapotok 

kezelése [2]. A különböző kiegészítő kezeléseket mutatja be a X. táblázat. 

 

X. táblázat. Kiegészítő terápiák [2] 

 

Elnevezés Megjegyzés 

Tápszerek 

Bontott, tisztított tápanyagokat tartalmaznak, szakszerűen 

kidolgozott összetételben és arányban, vitaminokkal, ásványi 

anyagokkal és nyomelemekkel 

Vaskészítmények 
Vashiány felszívódási zavar, csökkent étvágy és jelentősebb vérzés 

esetén alakulhat ki. Pótlása orális tabletta formájában történik. 

Kalcium 
Felszívódási zavar miatt kalcium hiány alakulhat ki. Ennek pótlása 

csontritkulás veszélye miatt fontos. 

B12-vitamin 

Ha a felszívódási zavar a vékonybél utolsó szakaszát is érinti, B12-

vitamin hiány alakulhat ki. Ennek pótlása 1-2 havonta i.m. injekció 

formájában történik. 
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6.7 Új terápiás próbálkozások 

 

Abból a megfigyelésből kiindulva, hogy a colitis ulcerosa-sok között ritka a 

dohányos, illetve hogy dohányzó betegekben általában enyhébb az UC lefolyása, régóta 

próbálkoznak különböző nikotin készítményekkel terápia rezisztens betegekben. 

Kontrollált vizsgálatok szerint a nagy dózisú nikotint tartalmazó tapasz hatékony volt 

aktív UC-ban, de számos mellékhatásról számoltak be. Nikotint tartalmazó beöntéssel is 

próbálkoztak, de ennek hatásáról nincsenek bizonyított adatok [15].  

A bélférgek gátolják a Th1-sejtes választ, modulálják a Th2-választ, stimulálják a T-

sejtek, illetve az gyulladásgátló citokinek (IL-10, TGF-béta, PG-E2) termelését. Korai 

közlések szerint a Trichuris suis petékkel történő kezelés hatékony lehet terápia 

rezisztens esetekben [15]. 

6.8 Összefoglalás 

 

Mai tudásunk szerint az IBD végérvényesen még nem gyógyítható, a betegség 

általában egész életen át tartó gyógyszeres, tüneti és sokszor sebészi kezelést igényel. A 

kezelés lépcsőzetes, a betegség súlyosságához és a beteg egyéni válaszához igazodik. Az 

alkalmazott gyógyszerek nem kuratív, hanem palliatív jellegűek. A kezelés optimális 

időtartama sem meghatározható pontosan, az viszont ismert, hogy a tartós aminoszalicilát 

szedés csökkentheti a vastagbélrák kockázatát. UC-ben a betegek 80-85%-ában tudnak 

javulást elérni, míg a Crohn-betegek mintegy 2/3-ában [3, 16]. 

Az UC rendkívül összetett és kiszámíthatatlan betegség, ezért kezelése komoly 

szakmai feladatot jelent. Az intesztinális tünetek mellett az extraintesztinális 

szövődményeket és a beteg érzelmeit is kezelni kell. A gondozás során fontos a betegek 

rendszeres ellenőrzése, a szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzése és a 

mellékhatások monitorozása [3]. 
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7. A komplementer és alternatív terápia szerepe gyulladásos 

bélbetegségekben 

 

Az utóbbi évek tanulmányai a komplementer és alternatív gyógymódok 

(Complementary and alternative medicine, CAM) egyre gyakoribb alkalmazásáról 

tájékoztatnak az IBD-ben szenvedő betegek körében [23]. Ezért fontosnak tartom, hogy 

bemutassak néhány gyakoribb komplementer és alternatív terápiás lehetőséget. Célom a 

különböző terápiás eljárások lehetséges előnyeinek és hátrányainak, veszélyeinek 

megismertetése. 

Komplementer és alternatív medicina néven azokat a különböző, széles skálájú 

szereket és eljárásokat szokás nevezni, amelyek nem tartoznak a tudományosan 

megalapozott „nyugati” orvoslás körébe. Komplementer terápiáról akkor beszélünk, ha 

azt a hagyományos gyógyítás mellett alkalmazzák. Alternatív gyógymódról pedig akkor 

van szó, ha azt a hagyományos gyógyítás helyett alkalmazzák [20]. 

Mivel az UC egy krónikus betegség, ennek köszönhetően kialakuló pszichoszociális 

problémákkal is küzdenek a betegek, melyek az életminőségüket egyértelműen rontják 

[24]. Aktivitástól, súlyosságtól függő mértékben a betegség érinti a páciens szociális- és, 

családi életét, tanulmányait, munkavállalási lehetőségeit. Gyulladásos bélbetegségben 

különösen nagy a nonadherencia (a beteg mellőzi a gyógyszerek szedését) veszélye, ami 

annak is köszönhető, hogy a kezelés és annak hatékonysága rövidtávon nem érzékelhető. 

Nehéz a betegekkel megértetni, hogy évtizedekig szedjenek egy gyógyszert, ami nem 

biztos, hogy mindig hatásos lesz, viszont lehetséges mellékhatásokat kiválthat. Az UC 

többnyire fiatal korban jelentkezik és nemcsak a betegség, hanem maga a tünetei is 

zavarják a beteg megszokott életvitelét. A túl bonyolult előírási utasítások, a sok 

feleslegesnek gondolt gyógyszer, sokszori és esetenként kellemetlen vagy kényelmetlen 

adagolási mód (rektális bevitel), a nem kívánatos hatások, és a növekvő kezelési 

költségek is tovább ronthatják a betegek terápiahűségét [20]. 

Többek között a feljebb említett okok miatt egyre több beteg fordul a komplementer 

és alternatív gyógymódok felé. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb problémát az jelenti, 

hogy a komplementer és alternatív terápia alkalmazása kapcsán a megfelelő 

bizonyítóerejű szakmai adatok hiányoznak [20]. 
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Nem állnak rendelkezésünkre megfelelő vizsgálati eredmények, és az egyes 

alkalmazott készítmények, módszerek minősége, biztonságossága is gyakran kérdéses 

[20]. 

Megfigyelték, hogy a CAM alkalmazása növekszik a magasabb iskolázottsággal, a 

magasabb jövedelemmel és a rosszabb egészségi állapottal. Különbözik a betegek 

együttműködése az IBD típusának vonatkozásában is. Egy kanadai felmérés szerint UC-

ben jóval rosszabbnak találták a betegek együttműködését, mint CD-ben. A 

nonadherencia növekedését UC-ben a kezelőorvosba vetett bizalom hiányával 

magyarázzák [20]. 

7.1 A komplementer és alternatív gyógymódok típusai 

 

Nemzetközi centruma a komplementer és alternatív gyógyászatnak a komplementer 

és alternatív gyógymódok at 5 fő csoportra osztotta: 1. teljes orvosi kezelések 

(akupunktúra), 2. lélek-elme gyógyítás (relaxáció, hipnózis), 3. biológiai alapú 

gyógymódok (gyógynövények, vitaminok), 4. manipulatív, test alapú gyógymódok 

(masszázs terápia), 5. energia gyógyászat [21]. 

Ezen gyógymódok közül számos felmérés eredménye alapján az derült ki, hogy a 

növényi gyógymódokat használják a legtöbben. Viszont a páciensek gyakran számolnak 

be több, egyidejűleg alkalmazott CAM terápiáról is. A CAM használat elterjedésében 

földrajzi különbségek figyelhetők meg, például a homeopátia alkalmazása gyakoribb 

Európában, mint Észak- Amerikában [21]. 

Egy francia, interneten kitölthető kérdőíves vizsgálat, mely 767 IBD-ben szenvedő 

beteget kérdezett a CAM alkalmazásáról, alátámasztja, hogy széles körben elterjedt ezen 

módszerek és gyógymódok igénybevétele. A felmérésben szereplő betegek 44,3 %-a a 

homeopátiát, 43%-a a gyógynövényeket, 37,1 %-a a probiotikumokat és 29%-a a 

hagyományos kínai gyógyászatot részesítik előnyben a CAM kezelések közül. 

A CAM használók nagy része tüneteinek és az életminőségének javulását jelentette, 

ezért hajlamosak a korszerű és bizonyított gyógyszeres kezelés felfüggesztésére. 

Valószínű, hogy a jobb orvos-beteg, gyógyszerész-beteg kommunikáció a CAM 

előnyeiről és hátrányairól javítaná a hagyományos gyógyszereléshez való hozzáállást is 

[21].  
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A betegek által gyakran alkalmazott komplementer és alternatív gyógymódok aktív 

összetevőit és az alkalmazásukra vonatkozó bizonyítékokat a XI. táblázat tartalmazza. 

 

XI. táblázat: A gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek által gyakran 

alkalmazott komplementer és alternatív összetevők és az alkalmazásukra vonatkozó 

bizonyítékok [22, 23 24, 25] 

 

Komplementer és 

alternatív terápiás 

összetevő/eljárás 

Vizsgált kimenet Eredmények 

Probiotikumok [24, 25, 26, 

27] 

Remisszió indukció és 

fenntartás CD-ben és CU-

ban. 

Nincs elegendő bizonyíték. 

További vizsgálatok 

szükségesek. 

Boswellia Serrata 

(Tömjénfa) [28] 

Remisszió fenntartása CD-

ben. 

Jól tolerálható. A 

placebóval egyenértékű 

hatékonyság. 

Omega-3-zsírsav (halolaj) 

[29, 30] 

Remisszió fenntartása CD-

ben és CU-ban. 

Nincs bizonyíték. További 

vizsgálatok szükségesek. 

Aloe Vera [31] 
Remisszió indukció aktív 

CU-ban. 

A placebónál gyakrabban 

okozott remissziót, a 

szövettani betegség 

aktivitást csökkentette. 

Biztonságos. További 

értékelés szükséges. 

Artemisia absinthium [32, 

33] 

Szteroid spóroló hatás CD-

ben. 

Szteroid spóroló hatás. 

Jótékony hatás a 

kedélyállapotra és az 

életminőségre is. 

Búzafűlé (Triticum 

aestivium) [34] 
Aktív, distalis CU kezelése. 

Hatékony és biztonságos 

önmagában vagy adjuváns 

terápiáként. 

Kurkumin [35] 
Remisszió fenntartása CU-

ban. 

Biztonságos és hatékony 

lehet a remisszió 

fenntartásában, mint 

kiegészítő kezelés, 5-ASA 

kezeléssel remisszióban 

tartott betegség esetén. 

Enterális táplálás (folyékony 

tápszerek) [36] 

Remisszió fenntartása CD-

ben. 

A kiegészítő enterális 

táplálás lehet, hogy 

hatékony a remisszió 

fenntartásában CD-ben.  
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7.1.1 Növényi gyógymódok 

 

A növényi szerek esetében a betegek nem számolnak egészségkárosodással, mivel 

úgy vélik, hogy a gyógynövények nem rendelkeznek komolyabb mellékhatásokkal. A 

közhiedelemmel ellentétben a természetes gyógymódok nem feltétlenül biztonságosak, 

hiszen nagy részük figyelmen kívül hagyja az élettani, kórélettani és farmakológia 

alapokat. Gyógyszerészként fontos tájékoztatnunk a betegeket, hogy a nem megfelelően 

ellenőrzött és alkalmazott növényi készítmények súlyos máj- és vesekárosodást 

okozhatnak. További problémákat okozhat a hagyományos gyógyszerek és különböző 

természetes eredetű termékek között fellépő interakciók is. A tisztítatlan növényi 

készítmények rengeteg biológiailag aktív összetevőt tartalmaznak, amelyek közül néhány 

jótékony lehet, mások káros hatással rendelkeznek. In vitro kísérletek antibakteriális 

(alliin-fokhagyma), antioxidáns (kurkumin-kurkuma), görcsoldó (bazsalikom illóolaja) és 

neuromodulátor hatását bizonyította az egyes összetevőknek [22]. 

7.1.2 Probiotikumok, prebiotikumok, szimbiotikumok 

 

Probiotikum  

A probiotikumok olyan életképes mikroorganizmusok, melyeket különféle 

élelmiszerekből tenyésztenek ki, mint például a tej. Klinikai vizsgálatok során már 

számos baktérium törzset használtak és potenciálisan jótékony szerepet tulajdonítanak 

nekik az egyes vizsgált kórképekben. Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a 

probiotikus kiegészítő terápia képes újra létrehozni a bakteriális egyensúlyt a bélben, és 

képes csökkenteni a gyulladást [12]. 

Prebiotikum 

A prebiotikumok olyan készítmények, melyek emészthetetlen szénhidrátokat 

tartalmaznak, és ezen anyagok a probiotikumokat táplálják. A laktoszukróz, 

fruktooligoszacharid, inulin, korpa és árpa kivonat elősegíti a Lactobacillus és a 

Bifidobaktérium növekedését. IBD-betegekben képesek lehetnek a hasznos és káros 

baktériumoknak optimális arányának helyreállítására. Növelik a tejsavas baktériumok 

számát, ezáltal csökkentik a bélben a pH-t, aminek következtében gátlódik a káros fajok 

epiteliális kitapadása [12]. 
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Szimbiotikum 

A probiotikus terápiát segítheti az egyidejűleg adott prebiotikus terápia (nem 

emészthető és nem felszívódó szénhidrátok, melyek növelik a probiotikumok 

proliferációját a bélben). Ezt a keveréket nevezzük szimbiotikumnak [12]. 

 

A pro-, pre- és szimbiotikumok használata IBD-ben egyre „divatosabb”, annak 

ellenére, hogy még nincs egyértelmű bizonyíték hatásosságukra [21]. Az eddigi adatok 

szerint az UC remissziójának fenntartásában egyes meghatározott és vizsgált (apatogén 

E. coli Nissle 1917 törzs és a Lactobacillus-keverék) probiotikus készítmények lehetnek 

hatásosak [15]. 

 

7.2 A komplementer és alternatív terápia lehetséges nem kívánt 

hatásai 

7.2.1 Gyógyszeres interakciók 
 

A gyógynövények és a hagyományos gyógyszerek együttes alkalmazása során 

létrejövő kölcsönhatások még további tisztázásra szorulnak. Azonban számos 

interakcióról már részletes adatokkal rendelkezünk. Erre példa az orbáncfű és az UC-ben 

alkalmazott ciklosporin kölcsönhatása, melynek alapja az orbáncfű citokróm P450 

indukáló hatása. Ez az enzimindukció a ciklosporin vérszintjének csökkenéséhez vezet. 

Az orbáncfű enzimindukáló hatása számos más gyógyszer hatását is befolyásolhatja [22]. 

 

7.2.2 Direkt toxicitás 
 

A mellékhatások tekintetében is kevés felhasználható adattal rendelkezünk. 

Legjellemzőbb nem kívánatos hatás növényi szereknél a direkt toxicitás, mely közé 

tartozik a már említett máj és vesekárosodás. Toxikus hatásként említhető a vényköteles 

gyógyszerekkel (pl.: kortikoszteroid, glibenklamid, fenfluramin) és egyéb káros hatással 

rendelkező anyagokkal (pl.: higany, arzén, ólom) történő szennyezettség és hamisítás, 

valamint humán placenta (pl.: Hepatitisz C és HIV fertőzés kockázata) és denevér ürülék 

jelenléte ezen termékekben. A fizikai terápiák során létrejövő károsodások is jelentősek, 

például akupunktúra során használt fertőzött tű Hepatitisz C és B fertőzés lehetőségét 

hordozza magában. Csontkovácsnál létrejövő sérülések ritkán fordulnak elő [21]. 
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7.2.3 Indirekt toxicitás 

 

A direkt toxicitásnál veszélyesebb lehet az indirekt károsodás. Alapja a hibás diagnózis 

és ennek köszönhetően a nem megfelelő ellátás. A beteg állapotának megfelelő 

konvencionális terápia helyett alternatív kezelésben részesül. Ezáltal az állapota 

súlyosbodik, komplikációk léphetnek fel, esetleg szövődmények is kialakulhatnak [22]. 

8. Kérdőíves felmérés 

8.1 A kérdőíves felmérés célja és háttere 

A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy felmérjük a betegek elégedettségét és 

véleményét a kapott egészségügyi ellátásról (háziorvos, szakorvos és gyógyszerész) 

valamint megismerjük és felmérjük a betegek igényeit a betegségükkel kapcsolatban a 

különböző ellátási szinteken. 

A kérdőíves felmérés kérdéseinek megalkotásához számos forrást használtunk fel. A 

fő kérdés az az volt, hogy a betegek mennyire elégedettek a különböző ellátó szintekkel. 

A kiindulási pontot a WHO Alapellátás Értékelési Eszközrendszere (Primary Care 

Evaluation Tool) adta. A különböző módszerek közül a betegek szemszögéből történő 

értékelési módszert választottuk [37]. 

A krónikus gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek megkérdezéséhez a 

Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) QUOTE (Quality of Care 

Through the Patient's Eyes) ezen betegcsoportra vonatkozó kérdőívét (QUOTE-IBD) 

használtuk fel. A kérdőív általános és betegség specifikus kérdéseket tartalmaz a 

háziorvosi és szakorvosi ellátás minőségének betegek szemszögéből történő értékelésére 

[38]. 

A gyógyszertári szolgáltatás értékelésének kérdéseihez a hazai jogszabályi 

környezetet, az Alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében végzett 

gyógyszerbiztonsági ellenőrzés Szakmai Irányelvet és a külföldi szakirodalmat 

használtuk fel [39, 40, 41, 42, 43, 44, 45].  

Célul tűztük ki továbbá, hogy a betegcsoport komplementer és kiegészítő medicina 

(CAM) alkalmazását is megvizsgáljuk. Ehhez két fő forrást használtunk fel, egy francia 

és egy magyar felmérést ebben a témakörben [20, 21]. 
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8.2 A kérdőív és a válaszadók bemutatása 

 

A kérdőíves felmérést 2014. decembere és 2015. februárja között végeztük gyulladásos 

bélbetegségben szenvedő betegek körében. A kérdőívek kérdései elsősorban az elmúlt 

egy évre (12 hónap) vonatkoztak. A többnyire feleletválasztós kérdésekből álló kérdőív 

négy részből állt. Az első részben a betegről általános információkat gyűjtöttünk, a 

második részben a kérdések a háziorvosi és szakorvosi ellátásról alkotott véleményre 

irányultak. A harmadik rész a gyógyszertári ellátásról alkotott véleményt vizsgálta, míg a 

negyedik rész a kiegészítő terápia alkalmazásáról alkotott gondolkodásmóddal 

foglalkozott. 

A kérdőív célközönsége gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek voltak. A 

kérdőívet interneten keresztül töltettük ki a betegekkel, számos betegszervezetet 

felkeresve. Összesen 84 kérdőív került kitöltésre és kiértékelésre. 

A válaszadók közül 49-en (58,33%) Crohn-betegek és 35-en (41,67%) colitis 

ulcerosa-sok voltak. 

 

I. Általános és demográfiai adatok 

 

Az általános és demográfiai eredményeket a XII. táblázatban részletezem, külön 

választva a Crohn-betegséget és a colitis ulcerosa-t. 

A leggyakoribb extraintesztinális tünetek / betegségek / egyéb gyógyszeres kezelések 

kiválasztása az alapján történt, hogy az adott válasz legalább három helyen megjelent a 

válaszadóknál. Szembetűnő volt, hogy a CD csoportban a betegek sok esetben szednek 

anxiolitikus vagy antidepresszáns készítményeket az alap gyógyszereik mellett. Ennek 

magyarázata lehet a betegség által kialakuló szorongásos és depressziós tünetek 

megjelenése. A pszichológiai támogatás jelentőségét ez a megfigyelés is alátámasztja. 

Fontos még kiemelni a betegek gyakori magnézium, kalcium és D-vitamin pótlását 

(ebben a kérdésben gyógyszereket kellett megjelölniük a kitöltőknek). 

A leggyakoribb extraintesztinális tünetek esetében egyedül a sipoly tekintetében 

tapasztalható különbség, melynek magyarázata a két betegség különböző lefolyásából 

adódik. 
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XII. táblázat. Általános és demográfiai adatok 

 

 Crohn-betegség colitis ulcerosa 

Kitöltők száma (db, %) őszkitöltő n=84 49 (58,33%) 35 (41,67%) 

Női nem 41 (83,67%) 24 (68,57%) 

Férfi nem 8 (16,33%) 11 (31,43%) 

Átlagos életkor (tartomány) 33,71 (14-60) 33 (17-82) 

Legmagasabb iskolai végzettség 
Alapfokú (8 általános) 
Középfokú (érettségi, szakmunkás 

bizonyítvány) 
Felsőfokú (főiskola, egyetem) 

 
4 

28 
 

17 

 
3 
15 
 

17 

Dohányzás 
Soha 
Ritkán 
Rendszeresen 

 
25 
4 

20 

 
25 
7 
3 

Alkohol fogyasztás 
Soha 
Ritkán 
Rendszeresen 

 
21 
27 
1 

 
9 
25 
1 

Családi állapot 
Egyedülálló 
Házas 
Elvált 
Özvegy 

 
19 
26 
3 
1 

 
17 
14 
4 
0 

Leggyakoribb extraintesztinális tünetek 

 

ízületi fájdalom 
bőrtünetek 

sipoly 
fáradékonyság 

ízületi fájdalom 
bőrtünetek 

refluxos panaszok 
fáradékonyság 

Leggyakoribb egyéb betegségek 

 

Magas vérnyomás 
Pánikbetegség 

Glutén érzékenység 
Hipertireózis 
Csontritkulás 

Szívritmus zavar 
Hipotireózis 

Allergia 
Bechterew-kór 

Gastro-oesophagealis 

reflux betegség 
 

Leggyakoribb egyéb gyógyszeres 

kezelések 

alprazolam, magnézium, levotiroxin, bizoprolol, 

kalcium, D-vitamin, amlodipin, pantoprazol, 

famotidin 
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II. Általános betegellátással kapcsolatos vélemények 

 

A kérdőív második része a betegek általános (nem betegség specifikus) 

tapasztalataira, vagyis az egészségügyi ellátórendszer teljesítményére (performance) volt 

kíváncsi. A háziorvosi és szakorvosi ellátást a megadott szempontok szerint kellett 

értékelni egy négyfokozatú skálán (Nem (1) Nem igazán (2) Nagyjából igen (3) Igen (4)). 

A QUOTE-IBD kérdőív alapján az egészségügyi ellátás 8 dimenziója különböztethető 

meg: Kompetencia (Competency, CM), Odafigyelés (Courtesy, CO), Hozzáférhetőség 

(Accessibility, A), Információ (Information, I), Az ellátás folytonossága (Continuity of 

care, CC), Eszközök (Accomodation, AC), Autonómia (Autonomy, AU), Költségek 

(Costs, C). A tíz kérdés dimenzió szerinti besorolását a XIII. táblázatban jelöltük. Az 

eredményeket a válaszok pontszámainak átlaga és szórása alapján adtuk meg. A 

válaszokból észrevehető, hogy a két betegcsoport között nincs jelentős különbség a két 

ellátási szint teljesítményének megítélése szempontjából. A háziorvosi és szakorvosi 

ellátás kapcsán elmondható, hogy az 1, 3, 5, 7, 9 és 10-es kérdés tekintetében a 

szakorvosok jobban teljesítettek, míg a 2, 4, 6 és 8-as kérdések esetében a háziorvosi 

ellátás magasabb pontszámot kapott. Úgy tűnik a szakellátás több dimenzióban is jobban 

teljesít (kompetencia, odafigyelés, információ, költségek, ellátás folytonossága), mint a 

háziorvosi ellátás (autonómia, odafigyelés, eszközök).  
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XIII. táblázat Az általános betegellátással kapcsolatos vélemények 

Szempont Háziorvos Szakorvos 
Kompetencia: 1. Jól megérti a 

problémáimat 
CD: 3 (1-4); 0,854 
UC: 3 (1-4); 0,756 

CD:3,755 (2-4); 0,521 
UC:3,542 (1-4); 0,780 

Autonómia: 2. Megengedi számomra, 

hogy részt vegyek a döntéshozatalban a 

kezelések kiválasztása során. 

CD:3,326 (1-4); 0,826 
UC:3,228 (1-4); 0,877 

CD:3,428 (2-4); 0,735 
UC:3,285 (1-4); 0,925 

Odafigyelés: 3. Mindig komolyan vesz. 
CD:3,346 (1-4); 0,902 
UC:3,171 (1-4); 0,984 

CD:3,632 (1-4); 0,667 
UC:3,485 (2-4); 0,781 

Odafigyelés: 4. Mindig időben fogad. 
CD:3,469 (1-4); 0,738 
UC:3,257 (1-4); 0,816 

CD:3,306 (1-4); 0,821 
UC:3,285 (2-4); 0,987 

Információ: 5. Számomra mindig érthető 

módon beszél a felírt gyógyszereimről. 
CD:3,224 (1-4); 0,963 
UC:3,285 (1-4); 0,925 

CD:3,612 (1-4); 0,701 
UC:3,428 (1-4); 0,814 

Eszközök: 6. Nem kell 15 percnél tovább 

várnom a rendelőbe. 
CD:2,142 (1-4); 1 

UC:2,371 (1-4); 1,002 
CD:2,061 (1-4); 0,944 
UC:2,257 (1-4); 1,093 

Költségek: 7. Mindig a számomra 

legkedvezőbb árú készítményt írja fel. 
CD:2,795 (1-4); 0,978 
UC:2,742 (1-4); 0,980 

CD:2,816 (1-4); 0,944 
UC:3,342 (1-4); 0,905 

Hozzáférhetőség: 8. Mindig könnyű 

elérni telefonon. 
CD:2,897 (1-4); 1,065 
UC:2,828 (1-4); 1,124 

CD:2,571 (1-4); 1 
UC:2,657 (1-4); 1,136 

Az ellátás folytonossága: 9. Biztosít arról, 

hogy a beutalón szereplő helyen két héten 

belül fogadnak. 

CD:2,285 (1-4); 1,040 
UC:2,457 (1-4); 0,950 

CD:3 (1-4); 0,957 
UC:3,142 (1-4); 1,061 

Az ellátás folytonossága: 10. Értesíti a 

többi orvost és ellátót arról, hogy milyen 

kezelésre van szükségem. 

CD:2,224 (1-4); 1,085 
UC:2,257 (1-4); 1,038 

CD:3,183 (1-4); 1,013 
UC:3,228 (1-4); 1,031 

 

 

III. Betegség specifikus ellátással kapcsolatos vélemények 

 

A betegség specifikus rész alapján a betegek ezen orvosi ellátó szintekkel 

kapcsolatos elvárásait mértük fel, mely megmutatja, hogy az egyes ellátási elemek 

milyen fontosságúak a betegek szemszögéből. A háziorvosi és szakorvosi ellátást a 

megadott szempontok szerint kellett értékelni egy négyfokozatú skálán (Nem fontos (1) 

Eléggé fontos (2) Fontos (3) Rendkívül fontos (4)). Ebben az esetben a háziorvosi és 

szakellátást nem különítettük el. A részletek a XIV. táblázatban foglaltuk össze.  

A 2. kérdésre „Az orvosoknak és a nővéreknek a fizikai tüneteimet lelki oldalról is 

meg kell közelíteniük” adott válasz alapján elmondható, hogy a Crohn-betegek nagyobb 

szükségét érzik a pszichológiai támogatásnak és a holisztikus, lélekre is kiterjedő ellátási 

megközelítésnek az orvosi kezelések során a colitis ulcerosa-s betegekhez viszonyítva.  
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Jelentős különbség még a betegséggel és táplálkozással, táplálásterápiával 

kapcsolatos információs anyagok rendelőkben történő elérhetősége, kihelyezése, melyről 

elmondható, hogy a colitis ulcerosa-ban szenvedő betegek kevésbé igénylik ezt a fajta 

információ nyújtást, mint a Crohn-betegségben szenvedők.  

Legfontosabbnak azt érzik a gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek, hogy az 

endoszkópos beavatkozást megfelelő szakember végezze és, hogy bizalmi viszony 

alakuljon ki a kezelőorvossal. 

 

XIV. táblázat A betegség specifikus ellátással kapcsolatos vélemények 

Szempont Háziorvos + Szakorvos 
Eszközök: 1. A váróteremnek és a vizsgáló termenek tisztának és 

rendezettnek kell lennie. 
CD:3,408 (1-4); 0,733 
UC:3,314 (2-4); 0,582 

Kompetencia: 2. Az orvosoknak és a nővéreknek a fizikai tüneteimet 

lelki oldalról is meg kell közelíteniük. 
CD:3,122 (1-4); 0,904 
UC:2,914 (1-4); 0,853 

Információ: 3. Az orvosoknak és a nővéreknek teljes körűen 

tájékoztatniuk kell a rám váró vizsgálatokról. 
CD:3,714 (2-4); 0,577 
UC:3,657 (1-4); 0,591 

Az ellátás folytonossága: 4. Ugyanahhoz az orvoshoz kell 

visszamennem. 
CD:3,714 (2-4); 0,456 
UC:3,371 (1-4); 0,807 

Információ: 5. Az orvosomnak tájékoztatnia kell a betegségemhez 

társuló lehetséges egyéb fizikai problémákról (pl.: ízületi fájdalom, stb.). 
CD:3,816 (2-4); 0,391 
UC:3,742 (2-4); 0,505 

Kompetencia: 6. Az endoszkópos vizsgálatot megfelelő képzettségű 

szakembernek (orvos, asszisztens) kell végeznie. 
CD:3,938 (2-4); 0,242 
UC:3,828 (2-4); 0,513 

Eszközök: 7. Az egészségügyi intézményekben megfelelően kialakított 

illemhelyek szükségesek. 
CD:3,836 (2-4); 0,373 
UC:3,742 (2-4); 0,505 

Hozzáférhetőség: 8. Ha az orvosom nem elérhető, akkor megfelelő 

helyettesnek elérhetőnek kell lennie. 
CD:3,591 (2-4); 0,609 
UC:3,542 (2-4); 0,610 

Információ: 9. Az egészségügyi intézményekben a betegségemről és a 

táplálásról/táplálkozásról megfelelő információ kell, hogy rendelkezésre 

álljon. 

CD:3,387 (1-4); 0,785 
UC:3,085 (1-4); 0,817 

Az ellátás folytonossága: 10. Lehetőséget kell biztosítaniuk számomra, 

hogy rendszeresen keressem fel az orvosomat. 
CD:3,591 (2-4); 0,609 
UC:3,314 (2-4); 0,582 

Hozzáférhetőség: 11. Akut és hirtelen fellépő probléma esetén 24 órán 

belül fogadjon az orvosom. 
CD:3,755 (2-4); 0,434 
UC:3,628 (2-4); 0,598 

Odafigyelés: 12. Az orvosnak és a nővéreknek oda kell figyelniük a 

betegségem családomra és munkámra való kihatására. 
CD:2,938 (1-4); 0,875 
UC:3,085 (2-4); 0,817 

Odafigyelés: 13. Gyulladásos bélbetegként bíznom kell az orvosomban. CD:3,877 (2-4(; 0,331 
UC:3,857 (2-4); 0,429 
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IV. Az egészségügyi ellátás értékelése a minőség szempontjából, illetve az ellátás 

megfelelősége 

 

Ehhez az értékeléshez egy egytől tízig terjedő skálát alkalmaztunk. 1-es értéket a 

rossz, míg 10-es értéket a nagyon jó ellátás kaphatott. A két betegség csoport orvosi 

ellátás minőségének megítélését tekintve nem különbözik. Kiemelendő, hogy az ellátás 

minősége és megfelelőségének értékelése is nagymértékű szórást mutat és az értékelés 

tartománya 2 és 10, illetve 1 és 10 között mozog, amiből arra következtethetünk, hogy 

egyes betegek (általában a betegek 10%) nincs megelégedve az ellátás minőségével, 

rossznak tartja azt (2-es pontszám). 

 

V. A különböző életmóddal kapcsolatos és egyéb a betegségek ellátást befolyásoló 

tényezők egészségügyi szakemberrel való megvitatása 

 

A válaszokból kiderül, hogy ezen kérdések nagy részét a betegek nem beszélik meg 

senkivel. Amennyiben mégis, az elsődleges az orvos, azon belül is a szakorvos. A 

gyógyszerészek és az asszisztensek szerepe a felmérés alapján tapasztalt helyzethez 

képest ebben a kérdéskörben hangsúlyosabb lehetne. 

Szembetűnő, hogy a betegek hajlamosak a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaikat 

elhallgatni az egészségügyi személyzet elől. 

 

VI. Mennyire bízik meg az egészségügy szereplőiben? 

 

A válaszok alapján elmondható, hogy a szakorvosi ellátást övezi a legnagyobb 

bizalom. Ezt követi a háziorvosi és a gyógyszerészi bizalom közel azonos mértékben. 

Minden területre jellemző, hogy a betegek többsége inkább bízik a szakemberekben. 
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VII. Milyen egyéb a gyulladásos bélbetegségével kapcsolatos információról szeretne 

többet hallani az egészségügyi ellátása során? 

 

3. ábra 

 
Ez alapján elmondható, hogy a betegek a kezelés, a gyógyszerek helyes alkalmazása 

és a betegséghez társuló egyéb tünetek mellett kiemelkedő százalékban (75%) 

szeretnének hallani a nem hagyományos, kiegészítő vagy alternatív termékekről, 

kezelésekről. 

 

VIII. A gyógyszertári ellátás értékelése 

 

A gyógyszertári ellátás értékeléséhez a különböző szempontokat az orvosi ellátás 

értékeléséhez hasonlóan a QUOTE-IBD dimenziókba soroltuk. Kiemelendő, hogy a 

gyógyszertári ellátás során az Információ dimenzióba sorolható elemek túlsúlyba vannak 

a többihez képest, mely az ellátás speciális jellegére utal és alapvetően határozza meg azt 

(és a Gyógyszerészi gondozási szolgáltatást is). A gyógyszertári ellátást is a megadott 

szempontok szerint kellett értékelni egy négyfokozatú skálán (Nem (1) Nem igazán (2) 

Nagyjából igen (3) Igen (4)). 

Az általános információnyújtása és kommunikáció a betegek többsége szerint 

rendben zajlik a gyógyszertárakban. A rendszeres gyógyszerszedésre és a dohányzási 

szokásokra való rákérdezés, valamint a folyamatos gyógyszerellátás biztosításának 

területein akadnak problémák a betegek megítélése szerint. Utóbbi kiemelkedően rossz 

pontszámokat kapott mindkét betegcsoporttól, ami a XV. táblázatban látható 

(Hátterében az elmúlt időszakban folyamatosan tapasztalható gyógyszerellátási gondok 

húzódhatnak).  
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XV. táblázat A gyógyszertári ellátás értékelése 

Szempont 
Gyógyszertári 

szolgáltatás 
Információ: 1. A gyógyszerkiadó (gyógyszerész, gyógyszertári 

szakasszisztens) gondos tájékoztatást nyújt az orvosi rendelvény nélkül 

beszerezhető gyógyszerek kiadása során. 

CD: 2,857 (1-4); 0,935 
UC: 3,028 (1-4); 0,890 

Információ: 2. A gyógyszerkiadó (gyógyszerész, gyógyszertári 

szakasszisztens) gondos tájékoztatást nyújt az orvosi rendelvényre 

kiadható (receptköteles) gyógyszerek kiadása során. 

CD: 3,040 (1-4); 0,865 
UC: 3,085 (1-4); 0,853 

Információ: 3. A gyógyszerkiadó (gyógyszerész, gyógyszertári 

szakasszisztens) gondos tájékoztatást nyújt a gyógyszertárban kiadható 

egyéb termékek (étrend-kiegészítők, tápszerek, orvostechnikai eszközök, 

gyógyászati segédeszközök, gyógyvizek, stb.) kiadása során. 

CD: 2,897 (1-4); 0,940 
UC: 2,914 (1-4); 0,919 

Hozzáférhetőség: 4. A gyógyszertárban mindig minden szükséges 

készítményt kitudnak adni a részemre. 
CD: 2,510 (1-4); 1,082 
UC: 2,764 (1-4); 0,931 

Információ: 5. A gyógyszertárban felajánlják a segítségüket a 

dohányzásról való leszokása támogatásában. 
CD: 1,795 (1-4); 1,079 
UC: 1,657 (1-4); 0,968 

Kompetencia: 6. A gyógyszertárban mindig rákérdeznek, hogy 

rendszeresen szedi-e a gyógyszereit? 
CD: 2 (1-4); 1,286 
UC: 2 (1-4); 1,163 

Információ: 7. A gyógyszerkiadás során mindig érthetően kommunikál 

Önnel a gyógyszerkiadó (gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens)? 
CD: 3,408 (1-4); 0,704 
UC: 3,342 (1-4); 0,725 

 

Arra a kérdésre, hogy miről szeretnének a betegek többet hallani a gyógyszertári 

ellátás során, a legtöbben a gyógyszereikkel kapcsolatos fontos speciális tudnivalókat és 

figyelmeztetéseket emelték ki (44%), ezt követte a gyógyszerekkel és egyéb szedett 

termékekkel való kölcsönhatásokra vonatkozó információ (40%), a mellékhatások (35%) 

és a krónikus egészségügyi problémák (28%). A két betegségcsoport nem mutatott 

különbséget a kérdések vonatkozásában. 

Milyen egyéb, a gyulladásos betegségével kapcsolatos kérdésről szeretne többet 

hallani a gyógyszertári ellátás során kérdésre, a legtöbben az Immunrendszerre ható 

alkalmazható vény nélküli készítmények kérdéskört jelölték meg (49%), ezt követte a 

Vitamin, ásványi anyag és nyomelem pótlás (45%), a hasmenés gátló és puffadás ellenes 

OTC kezelés (40-40%) és az egyéb vény nélkül kezelhető panaszok (37%). 

A két betegségcsoport a legnagyobb különbséget az egyéb vény nélkül kezelhető 

panaszok tekintetében mutatta (CD:UC=20:9).  



49 

 

Általános vélekedés és helyzetfelmérés a gyógyszerészi gondozásról ebben a 

betegcsoportban 

 

A felmérés alapján elmondható, hogy a válaszadók 65% azonos gyógyszertárban 

váltja ki a gyógyszereit. A gyógyszerészi gondozásról mindössze a betegek 7%-a halott 

és csupán 2 beteg vette igénybe ezt a szolgáltatást a betegségének kezdete során. 

A gyógyszerész szakmai felkészültsége, kommunikációs készségei, a gondozási 

esemény hasznossága és újbóli igénybevétele kapcsán feltett kérdések a válaszok a kis 

elemszám miatt sajnálatos módon nem értékelhetőek. 

 

IX. A komplementer és alternatív terápia alkalmazásáról alkotott vélemény 

 

A komplementer és alternatív terápiás kérdések célja az volt, hogy, megtudjuk, 

alkalmaztak-e valaha a betegek gyógyszernek nem minősülő kiegészítő terméket (egyéb 

terméket), és ha igen, ezt a választást milyen faktorok befolyásolták. 

A válaszok alapján kérdőív kitöltésének időszakában a vitamin, az ásványi anyag és 

a nyomelem kiegészítés, a probiotikumok és egyes gyógyteák alkalmazása kimagasló. A 

korábbi alkalmazás tekintetében a Homeopátia, a relaxációs technikák, a masszázs, az 

Aloe vera készítmények és a folyékony tápszerek a kiemelendőek.  Léteznek olyan CAM 

módszerek, melyeket a szakirodalom alapján tettünk bele a kérdőívünkbe, de 

Magyarországi alkalmazásuk nem releváns, ahogy a válaszok is mutatják. A két 

betegségcsoport között nem találtunk jelentős különbséget a CAM használat 

vonatkozásában. 

Az alábbi XVI. táblázat készítménypéldákat tartalmaz a különböző 

termékkategóriák feltüntetésével. (Segítségül szolgált a gyogytermektar.hu, az oéti.hu, és 

az ogyi.hu). Elmondható, hogy nagy számban alkalmaznak a betegek probiotikum 

tartalmú étrend-kiegészítőket és speciális gyógyászati célra szánt tápszereket, valamint 

gyakori a különféle gyógyteák használata is. 

Az alkalmazás kapcsán elmondható, hogy elsődlegesen a betegség feletti irányítás 

céljából (42%) szednek egyéb termékeket a betegek. (Ezt szemlélteti a 4. ábra.) 
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XVI. táblázat Készítménypéldák és termékkategóriák 

Termékkategória Példák 

Speciális 

gyógyászati célra 

szánt tápszer 

Fresubin, Nutridrink, Isosource standard tápszer, Nutrision 

powder, Medidrink plus, Modulén tápszer, Kabi Glutamin, 

Nutricia Stimulance, Nutricia Protefar, ProGastro 825 

Étrend-kiegészítő 

Lactiv, Protexin Natural Care, Bonolact Pro+ Biotikum, Actival 

Max, Vitaday C-vitamin, Béres C-vitamin, Xylamin, Flavin 7 

prémium kapszula 

OTC gyógyszer Normaflore, Supradyn, Legalon kapszula 

Gyógytermék Protexin Balance 

Monotea vagy 

Teakeverék 

körömvirág, diófa, csalán, cickafark, citromfű, csipkebogyó, 

hársfa, lenmag, orbáncfű, menta, kamilla, kínai gyomortea, 

májvédő tea, Tafedim tea 

Homeopátiás 

gyógyszer 
Homeopátiás görcsoldó, Drosera, Sedatif PC 

Egyéb (nem 

besorolható) 

VSL#3, Flora 14 clinical strenght, Lenkei vitaminok, BioTech 

USA One-A-Day multivitamin, GNLD termékek, Powertrack 

protein, lucerna tabletta, Varga féle gyógygombák, halolaj, 

mákolaj, ajurvédikus termékek, kálcium, D-vitamin 
A besorolást nehezítette, hogy nem minden esetben kaptunk teljes készítménynevet válaszként.  

4. ábra 

 
 

 

A veszélyek tekintetében a válaszadók 42% nem tudja megítélni, hogy vannak-e 

ezen módszerek és termékek alkalmazásának veszélyei. Azok, akik kockázatosnak 

találták ezen szerek alkalmazását, az alábbiakat emelték ki veszélyek közül: májkárosító 

hatás, a gyógyszerek hatásának negatív irányú befolyásolása, kölcsönhatások, az 

alapbetegség befolyásolása (betegség fellángolás kiváltása), a nem megfelelő kiegészítő 

termék alkalmazásból fakadó veszélyek és az anyagi megkárosítás. 

A kérdőívben megkérdeztük azt is, hogy kit, kiket tartanak a betegek hiteles 

forrásnak az ilyen jellegű termékek alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kérdéseik 

tekintetében. A válaszadók 84%-a az egészségügyi szakembereket tartja hiteles 

forrásnak. Ezt mutatja be az 5. ábra. 
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5. ábra 

 

 

Konklúzió 

A kérdőíves felmérés sok szempontból hasznosnak bizonyult. Kiderült, hogy a 

betegek nagy részének szakorvos központú a szemlélete. Több mindent osztanak meg 

velük és fontosabbnak tartják az ellátás ezen részét. Jövőbeni célként törekedhetünk arra, 

hogy a háziorvosi és gyógyszertári ellátás a szakellátást kiegészítse. 

Megállapítható, hogy az egészségügyi ellátás kritikus eleme a bizalmi viszony 

kiépítése. A bizalom elnyerése a gyógyszerészi munka során is nélkülözhetetlen, ennek 

feltétele lehet a magabiztos szaktudás és az empátia, hiszen kiderült, hogy a betegek a 

gyógyszerészeket is hiteles forrásnak tartják. Ebben segítségünkre lehet, hogy a 

páciensek 65%-a azonos gyógyszertárban váltja ki a gyógyszereit. Ezáltal jobban 

megismerhetjük a betegeinket és könnyebben alakíthatjuk ki a bizalmi viszonyt. 

A felmérésből nyilvánvalóvá vált, hogy a gyógyszerészi gondozás nagyobb figyelmet 

kellene, hogy kapjon a közeljövőben. Ezt elérhetjük a betegek megfelelő tájékoztatásával, 

hiszen kiderült, hogy nagyon kevesen vették igénybe ezt a szolgáltatást melynek 

elsődleges oka az, hogy nem tudnak erről a lehetőségről. 
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9. Gyógyszerészek szerepe a gondozásban 

 

Az orvosi ellátásról alkotott vélemény, a hiányzó elemek, a gyógyszertári 

szolgáltatás és a komplementer és alternatív terápiának a megítélése fontos adatokkal 

szolgált a betegcsoport gyógyszerészi gondozási tevékenységeinek megfogalmazásához. 

A kérdőív alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a betegek nagy része még nem találkozott a 

gyógyszerészi gondozás fogalmával és a betegek szerint a legnagyobb hiányosság a 

rendszeres gyógyszerszedésre és a dohányzási szokásokra való rákérdezés, valamint a 

folyamatos gyógyszerellátás biztosításának területein akad.  

Valószínűsíthető, hogy a betegek nem szívesen beszélnek maguktól alkohol 

fogyasztási és dohányzási szokásukról. A páciensek ilyenfajta gátlásaiknak és 

problémáiknak a leküzdésében is kiemelkedő szerepet játszhatnának a helyén kezelt, 

diszkrét kommunikációjukkal a gyógyszerészek. 

Fontos kiemelni és nagyobb hangsúlyt fektetni a gyógyszerészi gondozásra, melyről 

még mindig nagyon kevesen értesültek. A kérdőívben leírt vélemények és megemlített 

hiányosságok nagymértékben segítenek a gyógyszerészi gondozási feladatok 

megfogalmazásához. A betegek többet szeretnének hallani az aktuálisan szedett 

gyógyszereikkel kapcsolatos speciális figyelmeztetésekről és a gyógyszerszedés során 

esetlegesen fellépő interakciókról, mellékhatásokról. 

Arra a kérdésre, hogy milyen egyéb, a betegségével kapcsolatos kérdésről szeretne 

többet hallani a gyógyszertári ellátás során, sokan, a betegség alap tünetének, a 

hasmenésnek a vény nélküli kezeléséről érdeklődnének. Mivel a hasmenés nagyon 

gyakori jele a betegségnek, fontos, hogy a gyógyszerész meg tudja különböztetni egyéb 

betegségektől. Erre a következő pár sorban térnék ki, és a XVII. táblázatban 

részletezném a Magyarországon forgalomban lévő, vény nélkül kapható (OTC) hasmenés 

gátló gyógyszerkészítmények gyulladásos bélbetegségben való alkalmazhatóságát a 

javallatok és ellenjavallatok tekintetében [46]. 
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9.1 Hasmenés 

 

Az IBD-ben szenvedő betegek jellegzetes tünete a hasmenés, ami a mindennapi 

életüket jelentősen korlátozhatja. Fontos a hasmenés hátterében álló okok felderítése. A 

hasmenés hátterében álló okok közül kiemelendő a betegséghez társuló (gyulladásos, 

malabszorpciós), megváltozott motilitás következtében kialakuló és iatrogén (diéta vagy 

gyógyszer okozta) hasmenés. A gyulladásos hasmenésben az alapbetegség terápiájában 

alkalmazandó gyulladáscsökkentő kezelés (aminoszalicilsav származékok, 

kortikoszteroidok, immunmoduláló terápia) az első választandó. A iatrogén eredetű 

hasmenésekben elsődlegesen a kiváltó okot kell megszüntetni (adott gyógyszer 

elhagyása, diétás változtatások) [47]. 

A különböző vény nélkül kapható obstipáns hatóanyag tartalmú (loperamid, 

diphenoxylat) készítmények alkalmazása bizonyos korlátozássokkal javasolható csak. 

Nem ajánlott hasmenés gátló kezelés súlyos gyulladásos bélbetegség, akut colitis 

ulcerosa, májbetegség, túlérzékenység, obstrukció, vastagbél dilatáció, láz és hasi 

nyomásérzékenység, illetve várandósság és szoptatás esetén [46]. 
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XVII. táblázat: Magyarországon forgalomba lévő, vény nélkül kapható (OTC) 

hasmenés gátló gyógyszerkészítmények és gyulladásos bélbetegségben való 

alkalmazhatóságuk – javallatok és ellenjavallatok [46] 

Készítmény Hatóanyag Javallatok Ellenjavallatok 

ENTEROBENE-

ratiopharm 2 mg 

filmtabletta 
loperamid 

Tüneti kezelésére. Tartós 

alkalmazása orvosi felügyeletet 

igényel. 

Akut colitis 

ulcerosa 

HUMA-

LOPERAMIDE 2 mg 

tabletta 
loperamid 

Gyulladásos bélbetegségekhez 

kapcsolódó krónikus hasmenésben 

és ileostomizáltaknál, 

colostomizáltaknál, illetve egyéb 

bélresectiót követő állapotok esetén 

a folyékony volumenű béltartalom 

ürülésének csökkentésére. 

Akut colitis 

ulcerosa, toxikus 

megacolon 

HUMA-

LOPERAMIDE C 2 

mg tabletta 
loperamid 

Gyulladásos bélbetegségekhez 

kapcsolódó krónikus hasmenésben 

és ileostomizáltaknál, 

colostomizáltaknál, illetve egyéb 

bélresectiót követő állapotok esetén 

a folyékony volumenű béltartalom 

ürülésének csökkentésére. 

Akut colitis 

ulcerosa, toxikus 

megacolon 

IMODIUM 2 mg 

kemény kapszula 
loperamid 

Különböző eredetű akut és krónikus 

diarrhoea tüneti kezelése. Ileostomia 

utáni állapotban alkalmazható a 

székletek számának és volumenének 

csökkentésére és konzisztenciájuk 

javítására/a széklet keménységének 

fokozására. 

Akut colitis 

ulcerosa, toxikus 

megacolon 

LOPEDIUM 2 mg 

kemény kapszula 
loperamid 

Különböző eredetű, akut diarrhoea 

tüneti kezelése. 2 napnál tovább csak 

orvosi utasításra szedhető. 
colitis ulcerosa 

REASEC 2,5 

mg/0,025 mg tabletta 
diphenoxylat, 

atropin 

Különböző eredetű akut és krónikus 

diarrhoea tüneti kezelése. 

Ileostomia, colostomia utáni 

állapotban a széklet víztartalmának 

csökkentése. 

Akut colitis 

ulcerosa 
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9.2 CAM és a gyógyszerész 

 
 

A kérdőívből az is kiderült, hogy sokan alkalmaznak komplementer és alternatív 

módszereket a gyógyulásuk érdekében, anélkül hogy tisztában lennének ezen szerek, 

módszerek veszélyeivel (42% nem tudja megítélni, hogy vannak-e ezen módszerek és 

termékek alkalmazásának veszélyei).  Sokféle készítményt tudtak megnevezni a 

válaszadók, de azok közül számos, az egyéb (nem azonosítható) kategóriába volt 

besorolható. Ezáltal úgy gondolom, hogy érdemes felhívni a betegek figyelmét arra, hogy 

tájékoztassák a kezelőorvosukat, gyógyszerészüket arról, hogy alkalmaznak-e CAM-ot, 

hiszen a nemkívánatos hatásokon túl a terápiahűség esetleges változását is mérlegelniük 

kell a szakembereknek az alkalmazott egyéb termékszedés tükrében. 

9.3 A táplálkozást érintő kérdések 

 

A felmérés rámutatott, arra, hogy a két betegség típus között jelentős különbség 

adódott a táplálkozással, táplálásterápiával kapcsolatos információs anyagok rendelőkben 

történő elérhetőségével, kihelyezésével kapcsolatban. Elmondható hogy a colitis 

ulcerosa-s betegekkel szemben inkább a Crohn-betegeket érdekelte jobban az e fajta 

tájékoztatás. 

Ami a táplálkozást illeti, jó, ha a gyógyszerészek is tudják, és szükség esetén 

továbbadják a betegeknek, hogy a betegség aktív szakában, amikor gyakori a véres 

hasmenés, kerülendő a tej, a nyers zöldségek és gyümölcsök, erős fűszerek, erős tea, sok 

kávé, tömény alkohol vagy bor fogyasztása. Fontos a megnövekedett energiaigény 

biztosítása megfelelő kalóriatartalmú tápanyagok bevitelével (Nutridrink, Ensure plus 

drink, Nutrison por). Amikor a betegség nyugalmi stádiumában van, semmiféle 

megszorítás vagy diéta nem szükséges, persze az egyéni tolerabilitás figyelembevételével 

[2]. 
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10. Összefoglalás 
 
 

A gyulladásos bélbetegségek eredete pontosan nem ismert. Mai tudásunk szerint 

genetikailag fogékony egyedekben egyébként ártalmatlan antigénekre adott kóros 

immunválasz következménye. Változatos klinikai formában jelenik meg intesztinális és 

extraintesztinális tünetekkel. Ezért a betegség multidiszciplináris megközelítése 

elengedhetetlen. Krónikus betegségről beszélünk, ezáltal intenzitása változó, hol ritkább, 

hol gyakoribb orvos - beteg és gyógyszerész - beteg találkozásokra van szükség [4].  

A betegség mai ismereteink szerint még nem gyógyítható, így a kezelés célja a 

tünetmentes, szövődménymentes állapot elérése. A kezelés történhet gyógyszeresen vagy 

sebészi úton. A gyógyszeres terápia részét képezi az 5-aminoszalicilsav származékok, a 

szteroidok, a citotoxikus szerek, a TNF-α ellenes szerek és az antibiotikumok [3]. Ezek 

alkalmazását és a kezelés menetét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

finanszírozási protokollja határozza meg. Gyógyszerészként célunk lehet a jó beteg 

kapcsolat kialakítása, ennek elérése esetén a páciens megérti a betegsége lényegét, 

tisztában van a kezelés és ellenőrzés fontosságával, tudatosul benne, hogy a megfelelő 

életminőség akkor tartható fenn, ha állapotát komolyan veszi. Javasolható a betegeknek 

pszichológus segítsége is, vagy betegszervezetekhez való csatlakozás [4]. 

A gyógyszeres kezelés mellett manapság egyre gyakoribb a komplementer és 

alternatív gyógymódok (CAM) használata, ami köszönhető a betegek megrendült 

bizalmának a hagyományos gyógyításban. Ezt a kérdőíves felmérésünk is bebizonyította. 

A gondozási feladatok közé általánosságban a vényköteles készítmények és a vény 

nélkül kapható készítmények kiadása, a megfelelő információk átadása, valamint az 

életmód tanácsokat érintő kérdések helyes megválaszolása, a betegek életminőségének 

javítása tartozik. 

A kérdőív viszont rámutatott, hogy a gyógyszerészi gondozási szolgáltatáshoz 

elsősorban a gondozási programokról, lehetőségekről történő tájékoztatás hiányzik, mivel 

a betegek nem tudnak erről a lehetőségről. A megfelelő információátadás egy kiemelt 

dimenziója a gyógyszertári ellátásnak. Ezért is szükséges, hogy a gyógyszerészek 

megfelelő kommunikációs készségei jó alapot képezzenek a betegcsoport igényeihez 

igazodó gondozási tevékenységekhez (elsősorban a vény nélküli készítmények 

alkalmazhatósága, CAM alkalmazás, gyógyszeralkalmazással kapcsolatos speciális 

tudnivalók, kölcsönhatások, stb.).  
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11. Mellékletek 
 

A. melléklet: A kutatás alapjául szolgáló kérdőív 

A gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek egészségügyi ellátásról alkotott 

véleménye 

 
Kedves érdeklődő/kitöltő! 

Lukács Dorottya, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi 

Szak V.-éves gyógyszerészhallgatója vagyok. A készülő diplomadolgozatban, a következő anonim 

kérdőív segítségével, a gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek egészségügyi ellátásának 

minőségét és a betegek igényeit szeretnénk felmérni a témavezetőmmel.  

A kitöltés nem kötelező, a válaszokat bizalmasan kezeljük. Amennyiben a szakdolgozat és a kérdőíves 

felmérés felkeltette érdeklődését, szívesen válaszolunk kérdéseire, illetve a felmérés eredményeit is 

elérhetővé tesszük az Ön számára. 

Köszönöm, hogy ezen kérdőív kitöltésével hozzájárul a gyulladásos bélbetegek orvosi és 

gyógyszerészi ellátásának jobb megismeréséhez és a diplomamunkám szakmai színvonalának 

emeléséhez! 

Lukács Dorottya - gyógyszerészhallgató (lukacsdorka90gmail.com) 

dr. Vida Róbert György - témavezető (vida.robert@pte.hu) 

PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 

A kérdőív célközönsége: gyulladásos bélbetegségben (colitis ulcerosa vagy Crohn-betegség) szenvedő 

betegek. 

A kérdőív célja: A kérdőív célja, hogy felmérje a betegek elégedettségét és véleményét a kapott 

egészségügyi ellátásról (háziorvos, szakorvos és gyógyszerészi). A kérdőív arra koncentrál, ami 

Önnek fontos. Nincs rossz vagy jó válasz. Az őszinte véleményére vagyunk kíváncsiak. 

A kérdőív felépítése: A kérdőív négy részből áll. 

• Első rész: Általános információk 

• Második rész: Háziorvosi és szakorvosi ellátásról alkotott vélemény 

• Harmadik rész: A gyógyszertári ellátásról alkotott vélemény 

• Negyedik rész: A kiegészítő terápia alkalmazásról alkotott vélemény 

*Kötelező 

Az Ön neme: * 

o  Nő 

o  Férfi 

 

Az Ön életkora: * 

 
 

Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: * 

o  Alapfokú (8 általános) 

o  Középfokú (érettségi, szakmunkás bizonyítvány) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flukacsdorka90gmail.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtvDcmI9TTXKq7u8pl5Sa4fkWTig
mailto:vida.robert@pte.hu
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o  Felsőfokú (főiskola, egyetem) 

 

Dohányzik? * 

o  Soha 

o  Ritkán 

o  Rendszeresen 

 

Fogyaszt alkoholt? * 

o  Soha 

o  Ritkán 

o  Rendszeresen 

 

Az Ön családi állapota: 

o  Egyedülálló 

o  Házas 

o  Elvált 

o  Özvegy 

 
Az Ön betegsége: * 

o  colitis ulcerosa 

o  Crohn-betegség 

 

Milyen kezelésben részesül a gyulladásos bélbetegsége kapcsán? * 

Kérem válassza ki az alábbi listából! Többet is megjelölhet. 

o  MEZAVANT 1200 mg gyomornedv ellenálló retard tabletta 

o  PENTASA 500 mg retard tabletta 

o  PENTASA 1 g retard tabletta 

o  PENTASA 1 g végbélkúp 

o  PENTASA 1 g végbélszuszpenzió 

o  PENTASA 2 g retard granulátum 

o  SALAZOPYRIN EN 500 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 

o  SALOFALK 1 g végbélkúp 

o  SALOFALK 1,5 g gyomornedv-ellenálló retard granulátum 

o  SALOFALK 1000 mg gyomornedv-ellenálló retard granulátum 

o  SALOFALK 2 g/30 ml végbélszuszpenzió 

o  SALOFALK 250 mg bélben oldódó tabletta 

o  SALOFALK 250 mg végbélkúp 

o  SALOFALK 3 g gyomornedv-ellenálló retard granulátum 

o  SALOFALK 4 g végbélszuszpenzió 

o  SALOFALK 500 mg bélben oldódó tabletta 

o  SALOFALK 500 mg gyomornedv-ellenálló retard granulátum 

o  SALOFALK 500 mg végbélkúp 

o  XALAZIN 250 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 

o  XALAZIN 250 mg végbélkúp 

o  XALAZIN 500 mg gyomornedv-ellenálló tabletta 

o  XALAZIN 500 mg végbélkúp 
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o  BUDENOFALK 2 mg végbélhab 

o  BUDENOFALK 3 mg kemény kapszula 

o  BUDENOFALK 9 mg gyomornedv-ellenálló granulátum 

o  CORTIMENT 9 mg retard tabletta 

o  ENTOCORT 2 mg végbélszuszpenzió 

o  ENTOCORT 3 mg retard kemény kapszula 

o  Szteroid injekció 

o  AZAFALK 75 mg filmtabletta 

o  AZAFALK 100 mg filmtabletta 

o  AZATHIOPRIN EBEWE 50 mg filmtabletta 

o  AZATHIOPRIN EBEWE 75 mg filmtabletta 

o  IMURAN 25 mg filmtabletta 

o  IMURAN 50 mg filmtabletta 

o  TREXAN 2,5 mg tabletta 

o  TREXAN 10 mg tabletta 

o  Methotrexát injekció 

o  Inflectra 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 

o  Remicade 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 

o  Remsima 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz 

o  Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 

o  Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben tűvédővel 

o  Humira 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 

o  Humira 40 mg/0,8 ml oldatos injekció gyermekgyógyászati alkalmazásra 

o  Simponi 50 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben 

o  Simponi 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 

o  metronidazol 

o  ciprofloxacin 

 

Vannak-e az alapbetegségével összefüggő egyéb tünetei? (pl.: ízületi fájdalom, 
bőrtünetek, sipoly, stb.) * 

Ha van ilyen, kérem írja be a kijelölt helyre! 

 
 

Milyen egyéb betegségben szenved? 

Ha van ilyen, kérem írja be a kijelölt helyre! 

 
 

Milyen gyógyszereket szed az egyéb betegségeire? 

Ha van ilyen, kérem írja be a kijelölt helyre! 
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Kérem, helyezze el az "Nem igazán" és "Nagyjából igen" kifejezéseket egy 1-től 10-ig 
terjedő skálán! * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nem           Igen 

 

Kérem, helyezze el az "Eléggé fontos" és "Fontos" kifejezéseket egy 1-től 10-ig terjedő 
skálán! * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nem 

fontos           
Rendkívül 

fontos 

 

Értékelje a háziorvosi ellátást az alábbi szempontok szerint (az elmúlt 12 hónap 

alapján)! * 

 Nem (1) 
Nem igazán 

(2) 

Nagyjából 

igen (3) 
Igen (4) 

A háziorvosom jól 

megérti a 

problémáimat. 
    

A háziorvosom 

megengedi 

számomra, hogy 

részt vegyek a 

döntéshozatalban a 

kezelések 

kiválasztása során. 

    

A háziorvosom 

mindig komolyan 

vesz. 
    

A háziorvosom 

mindig időben fogad.     

A háziorvosom 

számomra mindig 

érthető módon beszél 

a felírt 

gyógyszereimről. 

    

Nem kell sokat 

várnom (több, mint 

15 perc) a 
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 Nem (1) 
Nem igazán 

(2) 

Nagyjából 

igen (3) 
Igen (4) 

háziorvosomra. 

A háziorvosom 

mindig a 

legolcsóbb/számomra 

legkedvezőbb árú 

készítményt írja fel! 

    

A háziorvosomat 

mindig könnyű elérni 

telefonon. 
    

A háziorvosom 

biztosít arról, hogy a 

beutalón szereplő 

helyen két héten 

belül fogadnak. 

    

A háziorvosom 

értesíti a többi orvost 

és ellátót arról, hogy 

milyen kezelésre van 

szükségem. 

    

 

Értékelje a szakorvosi ellátást az alábbi szempontok szerint (az elmúlt 12 hónap 
alapján)! * 

 Nem (1) 
Nem igazán 

(2) 

Nagyjából 

igen (3) 
Igen (4) 

A szakorvosom jól 

megérti a 

problémáimat. 
    

A szakorvosom 

megengedi 

számomra, hogy 

részt vegyek a 

döntéshozatalban a 

kezelések 

kiválasztása során. 

    

A szakorvosom 

mindig komolyan 

vesz. 
    

A szakorvosom 

mindig időben fogad.     

A szakorvosom 

számomra mindig     
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 Nem (1) 
Nem igazán 

(2) 

Nagyjából 

igen (3) 
Igen (4) 

érthető módon beszél 

a felírt 

gyógyszereimről. 

Nem kell sokat 

várnom (több, mint 

15 perc) a 

szakorvosomra. 

    

A szakorvosom 

mindig a 

legolcsóbb/számomra 

legkedvezőbb árú 

készítményt írja fel! 

    

A szakorvosomat 

mindig könnyű elérni 

telefonon. 
    

A szakorvosom 

biztosít arról, hogy a 

beutalón szereplő 

helyen két héten 

belül fogadnak. 

    

A szakorvosom 

értesíti a többi orvost 

és ellátót arról, hogy 

milyen kezelésre van 

szükségem. 

    

 

 

 

Mennyire érzi fontosnak az alábbiakat az orvosi (háziorvos, szakorvos) ellátás során? * 

 
Nem fontos 

(1) 

Eléggé 

fontos (2) 
Fontos (3) 

Rendkívül 

fontos (4) 

A váróteremnek és a 

vizsgáló teremnek 

tisztának és rendezettnek 

kell lennie. 

    

Az orvosoknak és a 

nővéreknek a fizikai 

tüneteimet lelki oldalról 

is meg kell közelíteniük. 

    

Az orvosoknak és a 

nővéreknek teljes körűen     
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Nem fontos 

(1) 

Eléggé 

fontos (2) 
Fontos (3) 

Rendkívül 

fontos (4) 

tájékoztatniuk kell a rám 

váró vizsgálatokról. 

Ugyanahhoz az 

orvoshoz kell 

visszamennem. 
    

Az orvosomnak 

tájékoztatnia kell a 

betegségemhez társuló 

lehetséges egyéb fizikai 

problémákról (pl.: ízületi 

fájdalom, stb.) 

    

Az endoszkópos 

vizsgálatot megfelelő 

képzettségű 

szakembernek (orvos, 

asszisztens) kell 

végeznie. 

    

Az egészségügyi 

intézményekben 

megfelelően kialakított 

illemhelyek 

szükségesek. 

    

Ha az orvosom nem 

elérhető, akkor 

megfelelő képzettséggel 

rendelkező helyettesnek 

elérhetőnek kell lennie. 

    

Az egészségügyi 

intézményekben a 

betegségemről és a 

táplálásról/táplálkozásról 

megfelelő információ 

kell, hogy rendelkezésre 

álljon (nyomtatott 

formában). 

    

Lehetőséget kell 

biztosítaniuk számomra, 

hogy rendszeresen 

keressem fel az 

orvosomat. 

    

Akut és egyéb hirtelen     



64 

 

 
Nem fontos 

(1) 

Eléggé 

fontos (2) 
Fontos (3) 

Rendkívül 

fontos (4) 

fellépő probléma esetén 

24 órán belül fogadjon 

az orvosom. 

Az orvosnak és az 

asszisztensnek oda kell 

figyelniük a betegségem 

családomra és 

munkámra való 

kihatására. 

    

Gyulladásos 

bélbetegként bíznom 

kell az orvosomban. 
    

 

Kérem, értékelje a kapott egészségügyi ellátást a minőség szempontjából egy 1-től 10-ig 

terjedő skálán! * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nagyon rossz           Nagyon jó 

 

Az elmúlt egy évben kivel beszélt az alábbiakról? * 

 Szakorvos Háziorvos Asszisztens Gyógyszerész Senkivel 

Az egészséges 

táplálkozásról      

Az egészséges 

testsúlyról      

Az egészséges 

életmód és a 

mozgás 

fontosságáról 

     

A dohányzás 

egészségi állapotra 

gyakorolt hatásairól 
     

Az 

alkoholfogyasztási 

szokásokról 
     

Az illegális 

droghasználatról      

Az elesések 

megakadályozásáról      



65 

 

 Szakorvos Háziorvos Asszisztens Gyógyszerész Senkivel 

Az esetlegesen 

visszatérő családi 

konfliktusok 

kezeléséről 

     

A munkahelyi 

ártalmak 

megelőzéséről 
     

 
Mennyire biztos abban, hogy a megfelelő ellátást kapja az egészségügyi ellátása során? * 

Kérem, jelölje egy 1-től 10-ig terjedő skálán! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

egyáltalán 

nem vagyok 

benne biztos 
          

teljes 

mértékben 

biztos 

vagyok 

 
Mennyire bízik meg az egészségügyi szakemberekben? * 

 Nem Nem igazán Nagyjából igen Igen 

Szakorvos     

Háziorvos     

Gyógyszerész     

 

Milyen egyéb, a gyulladásos bélbetegségével kapcsolatos információról szeretne többet 
hallani az egészségügyi ellátása során? * 

Több választ is megjelölhet. 

o  Az alapbetegség lefolyása, fő tünetei 

o  Az alapbetegség kezelése 

o  A betegséghez társuló egyéb tünetek (szem, mozgásszervi, bőr, stb.) 

o  A betegséghez társuló egyéb tünetek (szem, mozgásszervi, bőr, stb.) kezelése 

o  Az alapbetegség kezelésére alkalmazott gyógyszerek helyes alkalmazása 

o  A nem hagyományos, kiegészítő vagy alternatív termékek, kezelések 

 

 

Értékelje a gyógyszertári ellátást az alábbi szempontok szerint (az elmúlt 12 hónap 

alapján)! * 

 Nem Nem igazán Nagyjából igen Igen 

A 

gyógyszerkiadó 

(gyógyszerész, 

gyógyszertári 

szakasszisztens) 
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 Nem Nem igazán Nagyjából igen Igen 

gondos 

tájékoztatást 

nyújt az orvosi 

rendelvény 

(recept) nélkül 

beszerezhető 

gyógyszerek 

kiadása során. 

A 

gyógyszerkiadó 

(gyógyszerész, 

gyógyszertári 

szakasszisztens) 

gondos 

tájékoztatást 

nyújt az orvosi 

rendelvényre 

kiadható 

(receptköteles) 

gyógyszerek 

kiadása során. 

    

A 

gyógyszerkiadó 

(gyógyszerész, 

gyógyszertári 

szakasszisztens) 

gondos 

tájékoztatást 

nyújt a 

gyógyszertárban 

kiadható egyéb 

termékek 

(étrend-

kiegészítők, 

tápszerek, 

orvostechnikai 

eszközök, 

gyógyászati 

segédeszközök, 

gyógyvizek, stb.) 

kiadása során. 

    

A 

gyógyszertárban 

mindig minden 

kért készítményt 
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 Nem Nem igazán Nagyjából igen Igen 

kitudnak adni a 

részemre. 

A 

gyógyszertárban 

felajánlják a 

segítségüket a 

dohányzásról 

való leszokás 

támogatásában. 

    

A 

gyógyszertárban 

mindig 

rákérdeznek, 

hogy 

rendszeresen 

szedi-e a 

gyógyszereit? 

    

A 

gyógyszerkiadás 

során mindig 

érthetően 

kommunikál 

Önnel a 

gyógyszerkiadó 

(gyógyszerész, 

gyógyszertári 

szakasszisztens)? 

    

 
Miről szeretne többet hallani a gyógyszertári ellátás során? * 

Több választ is megjelölhet. 

o  Az akut egészségügyi problémámmal kapcsolatos információkról. 

o  A krónikus egészségügyi problémáimmal kapcsolatos információkról. 

o  A betegséghez társuló egyéb tünetek (szem, mozgásszervi, bőr, stb.) 

o  Az egészséges életmóddal (dohányzás mellőzése, egészséges étkezés, mozgás, 

alkohol fogyasztás stb.) kapcsolatos általános tanácsokról. 

o  A fel nem használt gyógyszerek ártalmatlanításával kapcsolatos információkról. 

o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan: A. a helyes adagolásról. 

o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan: B. a kezelés 

időtartamáról. 

o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan: C. a kezelés várható 

eredményéről. 

o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan:  D. a fontos speciális 

tudnivalókról és figyelmeztetésekről. 
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o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan: E. a tárolásról, 

felhasználhatósági időről. 

o  Az aktuálisan szedett gyógyszereimmel kapcsolatosan F. hogy mikor kell 

orvoshoz fordulnom. 

o  A gyógyszerekkel összefüggő egészségügyi problémákról: A. Ha nem hat 

megfelelően a gyógyszer. 

o  A gyógyszerekkel összefüggő egészségügyi problémákról: B. Ha mellékhatást 

tapasztalok. 

o  A gyógyszerekkel összefüggő egészségügyi problémákról: C. Ha kölcsönhatás 

lép fel a többi szedett gyógyszerrel, egyéb szedett készítményekkel, étellel, itallal. 

o  A biztosító által fizetett támogatás mértékéről. 

o  Mi történik, ha a gyógyszereimet nem szedem. 

o  Mi történik, ha rossz adagot szedtem be. 

o  Egyéb:  

 

Milyen egyéb, a betegségével kapcsolatos kérdésről szeretne többet hallani a 
gyógyszertári ellátás során? * 

Több választ is megjelölhet. 

o  Életmódra vonatkozó tanácsok 

o  Pszichológiai támogatás 

o  Táplálkozást érintő kérdések - Laktóz-érzékenység 

o  Táplálkozást érintő kérdések - Rostok szerepel 

o  Táplálkozást érintő kérdések - Vitamin, ásványi anyag és nyomelem pótlás 

o  Testmozgás 

o  Utazás 

o  Dohányzás 

o  Alkoholfogyasztás 

o  Alkalmazható vény nélküli készítmények - Láz- és fájdalomcsillapítás 

o  Alkalmazható vény nélküli készítmények - Görcsoldás 

o  Alkalmazható vény nélküli készítmények - Hasmenés gátló kezelés 

o  Alkalmazható vény nélküli készítmények - Puffadás kezelése 

o  Alkalmazható vény nélküli készítmények - Immunrendszerre ható készítmények 

o  Egyéb, vény nélkül kezelhető akut panaszok (pl.: megfázás, köhögés, stb.) 

o  Egyéb:  

 

Rendszeresen egy gyógyszertárban váltja ki a gyógyszereit vagy az éppen útba eső 

gyógyszertárat választja gyakrabban? * 

o  Azonos gyógyszertárban 

o  Mindig más gyógyszertárban 

o  Egyéb:  

 
Halott már a gyógyszerészi gondozásról? * 

o  Igen 

o  Nem 

 
Vett már igénybe gyógyszerészi gondozást? * 
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o  Igen 

o  Nem 

 

Ha igen, akkor milyen körülmények között került sor a gyógyszerészi gondozásra? 

Több választ is megjelölhet. 

o  Elkülönített helyiség 

o  Elkülönített sarok 

o  A gyógyszerkiadó helyen 

o  Egyéb:  

 

Ha igen, akkor milyen panasza, illetve betegsége kapcsán vette igénybe a gyógyszerészi 

gondozást? 

 
 

Amennyiben már igénybe vett gyógyszerészi gondozást, kérem értékelje azt az alábbi 

szempontok alapján! 

 Nem Nem igazán Nagyjából igen Igen 

Mennyire volt 

elégedett a 

gyógyszerész 

szakmai 

felkészültségével? 

    

Mennyire volt 

elégedett a 

gyógyszerész 

kommunikációs 

készségével? 

    

Mennyire tartotta 

hasznosnak a 

gyógyszerészi 

gondozást? 

    

Egyéb panasza 

vagy problémája 

esetén újra 

igénybe venné a 

gyógyszerészi 

gondozást? 

    

 

Alkalmazott-e az elmúlt egy évben valamilyen kiegészítő (komplementer) kezelést vagy 

készítményt a hagyományos kezelése mellett? 
Amennyiben igen, kérem válassza ki, hogy mit alkalmazott! 

 Sosem használtam 
Korábban 

alkalmaztam már 

Jelenleg is 

alkalmazom 

Gyógytea    
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 Sosem használtam 
Korábban 

alkalmaztam már 

Jelenleg is 

alkalmazom 

Homeopátia    

Hagyományos 

Kínai 

Orvoslás 
   

Hagyományos 

Indiai 

Orvoslás 
   

Csontkovács    

Masszázs    

Oxigén 

terápia    

Akupunktúra    

Mágneses 

terápia    

Relaxációs 

technikák    

Vitamin, 

ásványi anyag 

és nyomelem 

kiegészítés 

   

Probiotikum    

Prebiotikum    

Búzafűlé    

Omega-3-

zsírsav 

(halolaj) 
   

Aloe vera    

Fehér üröm 

(Artemisia 

absinthium) 
   

Tömjén 

(Boswellia 

serrata) 
   

Kurkuma    
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 Sosem használtam 
Korábban 

alkalmaztam már 

Jelenleg is 

alkalmazom 

(Curcuma 

longa) 

Folyékony 

vagy egyéb 

tápszer 
   

 

Amennyiben tudja, kérem adja meg az alkalmazott termék(ek) nevét! 

 
 

Amennyiben alkalmazott már ilyen készítményt/kezelést, kérem adja meg, hogy milyen 

célból tette ezt! 

Több választ is megjelölhet. 

o  A hagyományos kezelés nem eléggé hatásos 

o  A hagyományos kezelés mellékhatásai miatt 

o  A kiegészítő kezelés sokkal személyesebb 

o  A saját kezembe szerettem volna venni a betegségem feletti irányítást 

o  Egyéb:  

 

Lehetnek Ön szerint ezen termékek vagy módszerek alkalmazásának veszélyei? 

o  Igen 

o  Nem 

o  Nem tudom 

 

Ha úgy gondolja, hogy igen, akkor Ön szerint milyen veszélyei lehetnek? 

 
 

Kit tart hiteles forrásnak ezen termékekkel vagy módszerekkel kapcsolatosan? 
Több választ is megjelölhet. 

o  Kiegészítő terápia szakértő (pl.: természetgyógyász, homeopata szakember) 

o  Egészségügyi szakember (orvos, gyógyszerész, asszisztens) 

o  Gyógynövény üzletben dolgozó eladó 

o  Internet 

o  Egyéb:  
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