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1 TÉMAFELVETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

„Hol sok a fény, sötétebb ott az árnyék.” - Goethe 

A gyógyszereink mellékhatásainak ismeretanyaga alapvetőn négy forrásból származik: 

(1.) az úgynevezett gyógyszer törzskönyvezési eljárás („forgalomba hozatal előtti 

értékelés”) humán klinikai fázisaiban összegyűjtött és értékelt adatokból, 

megfigyelésekből  

(2.) az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) felé 

történő egészségügyi szakemberek törvényi kötelezettségen alapuló bejelentéseiből 

(3.) a „laikusok”, azaz hozzátartozók, betegek spontán bejelentéseiből 

(4.) az úgynevezett forgalomba hozatali engedély jogosultja által történő gyógyszer 

alkalmazási előirat időszakos (kb. 3-5 évenkénti) megújításakor, többnyire nemzetközi 

adatokra alapozva.  

Hazánkban évente egymillió lakosra vonatkoztatva az egészségügyi szakemberek 

bejelentéseinek száma jelentősen elmarad a nemzetközi gyakorlattól. A bejelentések 

számának az európai átlagtól való elmaradásának vélt, valós okainak ismertetésére a 

dolgozatomban térek ki részletesebben. Rendkívül fontos és sürgető feladat, hogy 

miként lehetne növelni a hazai betegellátás ilyen irányú tapasztalatainak –egyelőre 

rendkívül hiányos- „beemelését” ebbe az ismeretanyagba. 

A klinikai vizsgálatok adatai gyakran nem korrelálnak a napi rutin megfigyelésekkel. 

Ennek a legfőbb oka a humán klinikai vizsgálatok optimális környezete, mely azonban 

már a napi rutin során többnyire nem valósul meg. A léptéknövekedés hatása is jelentős, 

ugyanis gyakran 100, akár 1000-szeres betegpopuláció alkalmazza a gyógyszert a „való 

világban”, azaz piaci élete során, ráadásul jóval hosszabb távon, a klinikai vizsgálatok 

rendszerint korlátozottabb időtartamához viszonyítva.  

Ezért egy átfogóbb, teljesebb képet mutató, a betegutakat hosszútávon is követő, azaz a 

valós napi rutinból visszacsatolást adó farmakovigilanciai módszer minden 

vonatkozásban hiánypótló jelentőséggel bírhat. 

A kórházi ellátás dokumentációjából („klinikai adatvagyon”) a valóságos napi rutin 

tapasztalatokon alapuló, ezért reálisabb és a valós gyógyszeralkalmazási eseménytérnek 

megfelelő adatokat nyerhetünk a gyógyszerekkel kapcsolatban (melyek ismert 

torzításaik ellenére is közelebb állhatnak a valósághoz).  Ilyen jellegű informatikai 
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adatokkal, részben már értelmezett információval („klinikai adatvagyon”), az ÁEEK 

(Állami Egészségügyi Ellátó Központ), illetve az egyes egészségügyi ellátók, így a PTE 

KK is  (Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ) rendelkezik, jóllehet ezek még 

egyelőre hiányosak vagy nem kellően értelmezettek. Azaz lehetséges –elképzeléseink 

alapján- a gyógyszerek nem kívánt hatásainak és/vagy mellékhatásainak újabb, előző 

négy pontban ismertettem túlmutató adatgyűjtése, „újszerű” információ felépítése. 

Nyilvánvaló, hogy kizárólag megfelelő informatikán, adatbázison alapuló adatgyűjtéssel 

lehetséges ennek az „újszerű” megközelítésnek („adatbázisnak”) a felépítése.  

Így a dolgozatomban ismertetett adatgyűjtés és elemzési módszertan hazánkban 

elsőként szolgáltat mintát a klinikai, kórházi adatok ilyen irányú „hasznosítására”. Ki 

kell azonban hangsúlyoznunk, hogy egyelőre az adatainkat, következtetéseinket egy 

„pilot vizsgálatnak” tekintjük, amely azonban máris számos fontos új összefüggésre 

mutat rá, továbbá –álláspontunk szerint- ígéretes adattudományi megközelítést ígér a 

továbbfejlesztésre is. Kutatásunkban jelenleg az elsők között próbáljuk adattudományi 

módszerekkel értelmezni a betegek kezelésével összefüggő, digitálisan tárolt adatokat, 

annak érdekében, hogy valós adatvagyonná váljanak. 

Célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk és megválaszoljuk a következő kérdéseket: 

 A gyógyszerek mellékhatásainak ismeretéhez hozzájárulhatnak-e az ún. 

„klinikai/kórházi adathalmazban” rejlő információk, továbbá milyen 

módszertanon alapulóan lehetséges ezek „hasznosítása”? 

 A meglévő adatok alkalmazásával tudjuk-e bővíteni a BNO (Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása) kódrendszert, hogy az eddig fel nem használt 

információ elemezhető forrásaként tudjon hasznosulni? 

 A szokásos statisztikai módszereket kiegészítő, de jobban specifikált 

megfigyeléssel ki tudjuk-e aknázni a kódrendszerekben rejlő információt? 
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2 BEVEZETÉS 

A dolgozat szakirodalmi áttekintése rámutat a nem megfelelően végzett gyógyszerelés 

következményeire [1]–[3], továbbá arra, hogy a gyógyszerelési hiba (Medication Error, 

ME) fogalmi köre nem teljesen tisztázott hazánkban sem. A világ számos országában 

felmerülő, nagy költségekkel járó gondot jelentenek mind a járóbeteg, mind a 

fekvőbeteg ellátás keretein belül a gyógyszerrel kapcsolatos problémák (Drug Related 

Problems, DRP). A betegbiztonság területén végzett kutatások mind szakmai, mind 

gazdasági szempontból indokoltak, hiszen ezek az események hatással vannak a 

kórházban eltöltött időre és egyes esetekben magasabb szintű ellátást kívánnak [4]. 

Több szakértő orvos bevonását igénylik, így jelentősen megnövekednek a kórházi 

költségek, illetve nem utolsó sorban a beteg élete is sokszor veszélybe kerülhet. 

Szórványosan a hazai gyakorlatban is megjelentek már törekvések a nemzetközi 

lemaradás mérséklésére a fekvőbeteg ellátásban, ilyenek például a betegre szabott 

gyógyszerosztás vagy a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás. Azonban ezek 

egyelőre sporadikusak és leginkább helyi kezdeményezések, vezetői döntések alapján 

történnek [5], [6]. 

Ahogy az 1. ábrán látható, a gyógyszerek nem kívánt hatásaira utaló kifejezések a 

szakirodalomban az 1960-as években jelentek meg először, azóta számos országban 

felismerték már ezt a kihívást és szinte exponenciálisan nő a kutatások és a publikációk 

száma.  

 

 

1. ábra: Keresési találatok az ADE, ADR és DRP kifejezésekre az elmúlt évszázadban 

(forrás: books.google.com, dátum: 2018.01.22 .) 
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2.1 Alapvető fogalmak 

A következőkben összegzett terminológia, a maga ellentmondásaival együtt, rámutat a 

különböző betegbiztonsággal foglalkozó szakterületek korántsem egységes 

fogalomhasználatára [7]. Erre figyelemmel kell lenniük a témával foglalkozó 

szakembereknek is. Ennek egyik következménye, amit elsőként kell tisztázni bármely 

tanulmány vizsgálata vagy értékelése esetén, hogy tulajdonképpen miről, milyen adatról 

van szó (pl. nyilvánvalóan magasabb előfordulási gyakoriságot mutatnak ki, ha a 

gyógyszerelési hibákat és a nem kívánt gyógyszerhatásokat/mellékhatásokat együttesen 

mérik fel, mint amikor „csak” a megelőzhető nemkívánatos eseményeket vizsgálják). 

A gyógyszerelési hiba (medication error) minden olyan megelőzhető nemkívánatos 

esemény, amely nem megfelelő gyógyszerhasználatot vagy betegkárosodást 

eredményez(het), miközben a gyógyszerelés a beteg vagy az egészségügyi személyzet 

kontrollja alatt áll. Ezek az események kapcsolódhatnak szakmai tevékenységekhez, 

termékekhez, eljárásokhoz, továbbá a gyógyszerfelhasználás folyamataihoz: felíráshoz, 

rendeléskor és/vagy kiadáskor adott információhoz (kommunikációhoz), a termék 

címkézéséhez, csomagolásához, nevezéktanához, összeállításához, adagolásához, 

szétosztásához, beadásához, tanácsadásához, monitorozásához és a használatához. [8] 

[9] 

Egy 1995-ben publikált tanulmány [10] szerint a gyógyszerelési hiba hátterében 

többnyire az alábbi okok állnak:  

1. sikertelen kommunikáció, 

2. nem megfelelő gyógyszerellátás, gyógyszerkiadási gyakorlat,  

3. téves dóziskalkuláció, 

4. helytelen gyógyszeralkalmazás, 

5. gyógyszerrel és/vagy szerelékkel kapcsolatos probléma, 

6. beteg hiányos ismeretei.  

Ilyen például a felírt gyógyszer téves adása, így hasonló gyógyszerek esetében a név 

(hatóanyag minőségi összetétele), hatáserősség vagy a bevételi forma tévesztése, mely 

következtében mást kaphat a beteg, viszont fontos kiemelni, hogy ez nem minden 

esetben jár együtt károsodással, utóbbi esetekben többnyire a hiba bejelentése is 

elmarad. Ezt a külföldi szakirodalom „near miss”-nek nevezi. 
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Hazánkban ezek a lehetséges nemkívánatos gyógyszerterápiával összefüggő események 

(potential adverse drug event). Az időben történő beavatkozásnak köszönhetően ezeket 

el lehet kerülni, mielőtt még ténylegesen kárt okozhatnának. A gyógyszerelési hibák 

többször fordulnak elő, mint a nemkívánatos gyógyszerterápiával összefüggő 

események, legtöbbször kevesebb, mint 1%-ban váltanak ki káros hatást. A felmérések 

alapján a nemkívánatos gyógyszerterápiával összefüggő események 25%-ának 

hátterében gyógyszerelési hibák állnak. [11] 

A következő ábrán (2. ábra) [12] a gyógyszerelési hiba, nem kívánt gyógyszerterápiás 

esemény és a nem kívánt gyógyszerhatás közötti összefüggéseket foglalja össze, 

figyelemmel arra is, hogy megkülönböztethető legyen azok elkerülhető és nem 

elkerülhető típusa is. 

 

2. ábra: Fogalmi összefüggések tisztázása [7] 
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Nem kívánt gyógyszerterápiás esemény észlelése esetén, ha vélhetően szerepet játszott 

gyógyszer is a kialakulásában először tisztázni kell, hogy ártalmas-e, illetve 

gyógyszerelési hiba áll-e a háttérben, majd a klasszifikációs folyamat (3. ábra) során 

meg kell határozni annak: 

1. súlyosságát, 

2. elkerülhetőségét, 

3. kiküszöbölhetőségét, 

4. a károsodás, fogyatékosság mértékét, 

5. a gyógyszerelés folyamatának lépéseinél elkövetett hiba helyét, besorolását, 

6. a hibáért felelős dolgozót kell meghatározni, ill. beazonosítani. 

 

3. ábra: Nem kívánt gyógyszerterápiás esemény klasszifikációs folyamata [13] 
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Egy tanulmány [14], mely mind a klinikai gyógyszerterápiás gyakorlatban, mind a 

klinikai gyógyszerészet és gyógyszerészi gondozás fejlődésében mérföldkőnek számít, a 

következő nyolc kategóriát alkalmazó klasszifikációt javasolja a gyógyszerekkel 

összefüggő problémák jobb felismerésére és megelőzésére: 

1. Nem kezelt indikáció, vagy tünet: A beteg állapota gyógyszerterápiát indokol, 

azonban a beteg nem kap arra gyógyszert. 

2. Nem megfelelő gyógyszer választás: A beteg számára nem megfelelő gyógyszert 

rendelik el, vagy adják ki. 

3. Alul dozírozás: A beteg számára a szükségesnél kisebb adagban rendelik el a 

gyógyszerét. 

4. Dózistúllépés: A beteg számára a szükségesnél nagyobb adagban rendelik el a 

gyógyszerét. 

5. Nemkívánatos gyógyszerhatás, gyógyszermellékhatás: A beteg állapotát 

tulajdonképpen egy nemkívánatos gyógyszerhatás, mellékhatás váltotta ki. 

6. Gyógyszerkölcsönhatás: A beteg állapotát valójában a gyógyszer-gyógyszer, 

gyógyszer-élelmiszer, gyógyszer-laboratóriumi diagnosztikum kölcsönhatása 

okozta. 

7. Gyógyszerkiváltás vagy bevétel elmulasztása: A beteg állapota azt váltja ki, 

hogy nem veszi be a számára rendelt gyógyszert (gyógyszerészeti, pszichológiai, 

gazdasági ok miatt). 

8. Indikációt mellőző gyógyszerelés: A beteg gyógyszert kap, azonban az nem 

megfelelő terápiás indikáción alapul. 

A gyógyszereléssel összefüggő problémákat két csoportra bonthatjuk: belső (intrinsic) 

és külső (extrinsic) toxicitáson alapulóra. A belső toxicitást a gyógyszer 

gyógyszerészeti, kémiai és/vagy farmakológiai tulajdonságai váltják ki az emberi 

szervezetben. Ez a nemkívánatos gyógyszerhatás szinonimájaként is tekinthető. 

További két alcsoportra szokás felbontani: A és B. [15] [16] 

Az A típusú a gyógyszerhatóanyag farmakológiai hatásával összefüggő, azonban nem 

kívánt hatásként megjelenő (pl. a morfin obstipációs hatása). Többnyire 

kikövetkeztethető a gyógyszer hatásának ismeretében, továbbá dózisfüggő is, így emelt 

dózisoknál gyakoribb. Ezek a hatások gyakoriak, de csak ritkán súlyosak, a gyógyszer 

adagjának változtatásával gyakran rendezhetők. 
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A B típusú reakciók ellenben a gyógyszer eredeti hatásából nem következnek, időnként 

immunológiai alapon jelentkeznek, így a gyógyszer adagjával nincsenek egyértelmű 

kapcsolatban. A betegek többségénél nem okoznak gondot, viszont, ha jelentkeznek, 

súlyos következményekkel járhatnak (pl. penicillin anaphylaxiás shock, szulfonamidok, 

nem szteroid gyulladáscsökkentők, vagy más hatóanyag által kiváltott Stevens-Johnson 

szindróma).  

Az extrinsic toxicitás az egészségügyi szakemberekre vagy a betegekre vezethető 

vissza, a gyógyszerelési hibák közül a károsodást, nem kívánt hatást kiváltók sorolhatók 

ebbe a csoportba. Gyakorlatilag a gyógyszerelési hibát és nem kívánt gyógyszerhatást 

egyesítő nemkívánatos gyógyszerterápiás események (ADE) tartoznak ide. Besorolásuk 

öt fő osztályba történik: 

 

1. felírási hibák, 

2. másolási/átemelési hibák, 

3. gyógyszerkiadási, elkészítési hibák, 

4. gyógyszeralkalmazási, beadási/bevételi hibák 

5. ellátó rendszeren belüli információ átviteli hibák (tranzakciós hiba).  
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A következő hibák a gyógyszer kiválasztása, felírása, elrendelése és a gyógyszerterápia 

monitorozása során léphetnek fel: [2] [17]  

a. Adminisztratív és eljárási hibák: 

i. általános (pl. olvashatóság) 

ii. beteg adat (pl. betegek összetévesztése) 

iii. osztályos adat és gyógyszerfelíró adat 

iv. gyógyszer név 

v. adagolási forma és beviteli mód. 

b. Adagoláshoz kapcsolódó hibák:  

i. hatáserősség 

ii. adagolás gyakorisága 

iii. dózis túl alacsony 

iv. „szükség esetén” rendelés maximális dózis megadása nélkül 

v. terápia hossza 

vi. használatra vonatkozó utasítások.  

c. Terápiás hibák: 

i. indikáció 

ii. kontraindikáció 

iii. monitorozás 

iv. gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatás 

v. nem megfelelő monoterápia 

vi. kettőzött (duplikált) gyógyszeradás (indokolatlan azonos 

hatóanyag rendelés), vagy látszólagos duplikáció (mikor azonos 

hatóanyagcsoportba tartozó készítményeket terápiás indok nélkül 

rendelnek egyszerre).  

A gyógyszerészeti tevékenységhez kapcsolódó hibákat a következő képpen lehet 

osztályozni: [7] 

1. nem megfelelő beteg vagy osztály 

2. helytelen gyógyszer 

3. helytelen adagolási forma 

4. helytelen hatáserősség 

5. helytelen időzítés.  
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A gyógyszeralkalmazási, beadási/beviteli hibák a következőek lehetnek: 

1. mulasztás (gyógyszerrendelés/beadás), gyógyszer kihagyása/elhagyása 

2. elmaradt gyógyszerrendelés/felírás 

3. rossz készítmény 

4. rossz adagolási forma 

5. rossz beviteli mód 

6. rossz alkalmazási mód, technika (pl. nem megfelelő infúziós szerelék) 

7. rossz adagolás 

8. rossz időben (többnyire több mint egy órával előtte vagy utána) 

9. terápiahűség (compliance / adherencia). 

 

A betegágy mellett is dolgozó klinikai gyógyszerészek léphetnek közbe ezeknél a 

lépéseknél a biztonságosabb gyógyszerterápia érdekében. Tevékenységükkel együtt 

érhető csak el a kívánt terápiás hatékonyság javulása, a nem kívánt hatások csökkentése, 

és végső soron az optimális terápiás eredmény. 

A nem kívánt gyógyszerhatásokhoz hasonlóan a medikációs hibákat is osztályozhatjuk 

súlyosságuk alapján (I. táblázat). 

A jelzések szakszerű alkalmazása nagy segítséget jelent az egyes gyógyszerelési hibák 

elemzésénél, vizsgálatánál, a hiba súlyosságának megítélésében. A B-C-D esetekben a 

hiba megtörténik, de a betegnél károsodást nem okoz, míg az F-G-H kategóriák 

esetében a gyógyszerelési hiba a beteg károsodását váltja ki, végső esetben halálozáshoz 

is vezethet. [18] [19] 

A fejezet bevezetőjében megfogalmazott aggodalmak miatt mindenképp szükséges 

lenne az eljárások és bejelentések szabványosítása az egészségügyi szereplők 

együttműködésével, hiszen jelentősen megnehezíti a nemkívánatos események 

természetének megismerését, az elhárítási stratégiák kidolgozását. Egy transzparens, 

egyértelmű közös terminológia kidolgozása/alkalmazása indokolt a fentiek értelmében, 

melynek segítségével mind a külföldi, mind a hazai szakirodalom könnyebben 

értelmezhetővé válna, akár a társadalom szélesebb rétegei számára is. 
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I. táblázat: Medikációs hibák osztályozása [19]  

Hiba 

kategória 
Definíció 

A Körülmények vagy események, amelyek hibát okozhatnak. 

B Hiba történt, azonban a hiba nem érte el a beteget. 

C Hiba történt, amely elérte a beteget, azonban nem okozott károsodást. 

D 

Hiba történt, amely elérte a beteget és monitorozásra van szükség annak 

igazolására, hogy az nem okozott kárt a betegnek és/vagy beavatkozás 

szükséges a károsodás kizárása érdekében. 

E 
Hiba történt, amely közrejátszhatott abban vagy ez váltotta ki a beteg 

átmeneti károsodását, így beavatkozást tett szükségessé. 

F 

Hiba történt, amely közrejátszhatott abban vagy ez váltotta ki a beteg 

átmeneti károsodását, amely kórházi kezelést igényelt, vagy elnyújtott 

kórházi kezelést váltott ki. 

G 
Hiba történt, amely hozzájárulhatott vagy ez okozta a beteg tartós 

károsodását. 

H 
Hiba történt, amely az élet fenntartásához szükséges beavatkozást tett 

szükségessé. 

I Hiba történt, amely hozzájárulhatott vagy ez okozta a beteg halálát. 

 

Még napjainkban is a közlemények ilyen irányú adatait csak kellő óvatossággal és a 

nevezéktani besorolások gyakori eltéréseinek figyelembevételével szabad értelmezni, 

ezért a következőkben csak felsorolás szintjén szeretném megadni a Dékáni 

Pályamunkámban használt, illetve a konkrétan meg nem említett, de elméletben 

alkalmazott kifejezések pontos (torvényben rögzített) meghatározását. 

• Félrekezelés (misuse): Amikor a megfelelő ellátási módot választják ki, de 

megelőzhető szövődmény alakul ki. Ilyen egy műtét vagy egy gyógyszer szövődménye, 

amely megelőzhető. [12] 

• Gyógyszeradagolási hiba (administration error): A gyógyszeradagolás során 

bármilyen hibás utasítás, tévedés vagy mulasztás, amelyet elkövethet az egészségügyi 

személyzet bármely tagja vagy maga a beteg is. [20] 

• Gyógyszerelési hiba (medication error): Olyan megelőzhető esemény, amely 

nem megfelelő gyógyszereléshez vagy a gyógyszeradás következtében a beteg 

károsodásához vezethet, miközben az ellenőrzés az egészségügyi személyzet, a beteg 

vagy a fogyasztó kezében van. Ilyen hiba létrejöhet szakmai tevékenység, gyártás során, 

folyamatok és rendszerek alkalmazásakor, gyógyszerfelírással vagy rendeléssel 
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kapcsolatos kommunikáció, terjesztés, képzés, monitorozás során, a termékcsomagolás 

(címkézés, elnevezés, összetétel) miatt. [17] 

• Kritikus esemény (critical incident): Olyan emberi vagy gépi hiba, amely 

potenciálisan nemkívánatos kimenetelt eredményez (a kórházi ellátás hosszabb, a beteg 

meghal stb.), ha a hiba kijavítása vagy felfedezése nem történik meg. [17] 

• Nemkívánatos gyógyszerterápiás esemény (adverse drug event vagy adverse 

drug error, ADE): Bármilyen gyógyszeralkalmazással összefüggő nemkívánatos 

esemény és károsodás, amely a szokásosan alkalmazott adagolásnál fordul elő, pl. a 

gyógyszer mellékhatás, gyógyszeradagolási hiba. Az ADE előfordulása nem feltétlenül 

jelent hibát vagy rossz egészségügyi ellátást. Amennyiben valakinek a hibája miatt 

következik be, akkor megelőzhető ADE-ről beszélünk. Potenciális ADE esetén a 

gyógyszerelési hiba megtörtént, de szerencsére a betegnél nem következett be 

semmilyen károsodás. Javítható ADE esetén a betegnél kialakul a károsodás a 

gyógyszer következtében, ami ugyan nem lett volna teljes mértékben megelőzhető, de a 

kialakult károsodás csökkenthető lett volna korábban alkalmazott, megfelelő 

beavatkozással/ kezeléssel. Nemkívánatos eseményben a komplikáció az ellátáshoz és 

nem magához a betegséghez kapcsolódik, illetve, ha gyógyszerterápiához kötődik, 

akkor beszélhetünk az előbbi nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményről (ADE). 

Ezzel szemben a nemkívánatos gyógyszerreakció (ADR) az alkalmazásra megadott és 

elfogadott dózisnál, rendeltetésszerű használat során lép fel. Egyes szakirodalmakban a 

két kifejezést nem különböztetik meg. Elsősorban a nemkívánatos gyógyszerterápiás 

események (ADE) élveznek prioritást (közülük is, melyek a 2. ábrán „közös halmazt” 

képeznek a medikációs hibákkal), hiszen ezek a jelenlegi ismereteink alapján is 

megelőzhetőek.  [17] 

• Gyógyszermellékhatás (side effect): A 15/2012. (VII. 22.) EMMI rendelet (4. 

ábra) a következők szerint határozza meg: a gyógyszerek által kiváltott káros és nem 

kívánt hatás. Mellékhatásnak minősülnek a gyógyszerek szokásos adagolása során a 

forgalomba hozatali engedély szerinti alkalmazásból eredő káros és nem kívánt 

hatásokon kívül a gyógyszerelési hibából, valamint a forgalomba hozatali engedélyben 

nem szereplő felhasználásból eredő káros, nem kívánt hatások is, beleértve a gyógyszer 

helytelen használatát és az azzal való visszaélést. Illetve még egy ennél bővebben 

értelmezhető gyűjtőfogalom is használatos: gyógyszerrel kapcsolatos problémák (drug 

related problems, DRP), ami magába foglalja a nem megfelelő gyógyszerválasztást, az 
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alul- és túldozírozást, a mellékhatásokat és interakciókat, valamit az alul kezelt és nem 

kezelt eseteket is. [21] 

A fentiek alapján 2012-től gyógyszer mellékhatásnak minősül a nemkívánatos 

gyógyszerterápiás esemény (ADE), illetve a gyógyszerelési hiba is. A külföldi irodalom 

nem mindenhol kezeli ennek megfelelően a kifejezéseket, az eltérő fogalomhasználatra 

mindenképp tekintettel kell lenni az értelmezés során. 

A gyógyszer mellékhatásokat az egészségügyi szakemberek kötelesek jelenteni (ezért 

büntetőjogi felelősség nem terheli őket), ezt hazánkban a betegségek nemzetközi 

osztályozására szolgáló rendszer kódjain keresztül tudják megtenni: BNO-10. Ez 

azonban nem összetévesztendő az OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet) felé történő mellékhatás jelentéssel, mely már nem kötődik 

feltétlenül a fekvő- és járóbeteg ellátáshoz. Külföldön ehhez hasonló rendszer az ICD-

10. A kódrendszer célja, hogy bármelyik országban megbetegedett, illetve sérülést 

szerzett személy diagnózisát egységesen be lehessen sorolni.  

A bejelentési hajlandóságot számos tényező befolyásolhatja, ezekre a külföldi és a hazai 

szakirodalom egyaránt kitér. A jelenség torzításokhoz vezethet az eredményekben. 

 

 

4. ábra: A mellékhatás kiterjesztett definíciója a 15/2012. (VII. 22.) EMMI rendelet 

alapján [21] 

 

A mellékhatás „témakör” különböző fogalmainak ilyen részletes tárgyalása azért volt 

szükséges, mert a fenti meghatározásokból látszik, hogy a hazai jogszabályon alapuló 

„gyógyszermellékhatás” meghatározás kiterjesztette értelmezését, határait, és 

tulajdonképpen beemelte ebbe a körbe a nemkívánatos eseményeket is. Azaz – a 

továbbiak megalapozásában ennek van kiemelt jelentősége – amikor a gyógyszer 
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helytelen alkalmazása, vagy egyéb mulasztás, gyógyszerelési hiba is kiváltó ok lehet, a 

gyógyszer saját „tulajdonságain” kívül. Kétségtelen, hogy ezek a nevezéktani 

„ellentmondások” sajnos nem könnyítik meg a gyakorló orvos, gyógyszerész és ápoló 

szakemberek dolgát, amikor alaposabb ismereteket, áttekintést kívánnak szerezni a 

„betegbiztonság” területén. Magyarországon belül is, intézmények között is eltér a 

fogalmak használata, így az információ átadása sérül a szakemberek között, ez pedig 

kritikus eleme lenne a mind a gyógyszerekkel összefüggő problémák, mind a szervezeti 

kultúra hibáinak dokumentálásában és megismerésében, az információ szabad 

áramlásában.  

2.2 Betegre szabott gyógyszerosztás 

Kórházi-klinikai gyógyszerészi szempontból a betegre szabott gyógyszerosztás a 

kórházban fekvő betegek gyógyszereinek „gyógyszer-egységenként” való elkészítését, 

kiszerelését jelenti. Ez történhet a gyógyszeradag egy napszakra eső összesített 

előállításával vagy a beteg gyógyszereinek egyesével történő adagolása révén. OGYÉI 

módszertani levél szabályozza, intézeti gyógyszertári szaktevékenység. OGYI-P-69-

2008/2012 – Betegre szabott gyógyszerosztás végzése.[[22]] A módszertani levél kiemelt 

fontosságúnak tartja a betegre szabott gyógyszerosztás szakszerűségét, folyamatosságát, 

pozitív gazdasági hatásait és nem utolsó sorban a betegbiztonságban elért javulást általa. 

2.2.1 A betegre szabott gyógyszerosztás jelentősége 

A betegre szabott gyógyszerosztáslétjogosultságát két fő szempont, a betegbiztonság és 

költséghatékonyság támasztja alá. Számos tudományos kutatás bizonyította, hogy a 

betegre szabott gyógyszerelés, az elektronikus lázlap és a gyógyszerész bevonása a 

terápiatervezésbe jelentősen csökkenti a gyógyszerelési hibák előfordulását. [23]–[25] 

Ez többnyire a gyógyszer útjának nyomon követésén alapul, általa sokkal 

transzparensebbé válik a terápia, illetve nem mellesleg csökkenti az osztályokon 

felhalmozódó, elfekvő vagy „elfolyó” gyógyszerkészletet. Segítésével könnyebben 

számolható az egy betegre jutó gyógyszeres terápiás költség is. [26][27] 
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2.2.2 A gyógyszerelés nyomon követésére tett erőfeszítések 

hazánkban 

1994-ben az első hazai kísérlet a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórházban (ma Csongrád 

Megyei Egészségügyi Ellátóközpont) történt, ahol manuális „unit-dose” rendszer került 

bevezetésre. [28] 

A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórházban 2004-ben döntöttek úgy, hogy elindítják a 

betegre szóló gyógyszerelést, egyelőre még manuális módszerrel [29]. Majd 2014-ben 

valósult meg a gépi gyógyszerosztás, így a közel 700 kórházi ágy esetében a mai nap is 

ilyen módszerrel történik a gyógyszerosztás [30]. 

Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban (ma B.-A.-Z. 

Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház) 2011-ben a budapesti példához 

képest pont fordítva, először gépi úton valósították meg az egyedi gyógyszerelést, majd 

sajnos a rendszer leállításra került, de három osztályon tovább folyt a gyógyszerosztás, 

már manuális úton [18] [5]. 

Szintén 2011-ben, a nyíregyházi Jósa András Kórházban megkezdődött az automatizált 

betegre szóló gyógyszerelés a IV. Belgyógyászati osztályon, ám hamarosan ott is 

leállításra került a rendszer [31]. 

Hazánkban 2016-ig hét kórházban valósult meg individualizált gyógyszerelés, ebből a 

hétből három kórházban történt ez gépi úton [6]. 

A tavalyi évben számos fekvőbeteg ellátó intézmény sikeresen pályázatott betegre szabott 

gyógyszerosztásra alkalmas gépekre, melyek üzembe helyezése és az ilyen irányú 

szaktevékenység bevezetése jelenleg is zajlik. 

2.3 Farmakovigilancia 

A gyógyszermellékhatásokkal kapcsolatosan megemlítendő, hogy a biztonságos 

gyógyszeralkalmazás érdekében elkövetett erőfeszítések összességével a 

farmakovigilancia szakterülete foglalkozik. A WHO 2002-es meghatározása szerint [32] 

a farmakovigilancia „a gyógyszerek káros hatásaival, vagy gyógyszerrel kapcsolatos 

egyéb problémák észlelésével, értékelésével, megértésével és megelőzésével foglalkozó 

tudomány illetve tevékenység.” A farmakovigilancia a gyógyszerek biztonságosságát 

folyamatosan nyomon követő, azok alkalmazási kockázatát csökkentő és előnyeit 

előtérbe helyező kulcsfontosságú közegészségügyi tevékenység és tudományág.  
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A Magyarországon hatályos jogszabály alapján minden egészségügyi dolgozó köteles 

az általa észlelt vagy tudomására jutott feltételezett mellékhatást haladéktalanul a 

gyógyszerészeti államigazgatási szervnek (OGYÉI) jelenteni a 2005. évi XCV. törvény 

alapján. [33] 

2.3.1 A farmakovigilancia múltja és jelene 

Az elmúlt száz évben jelentősen változtak a gyógyszerekkel szemben támasztott 

követelmények. Elsőként a tartalom vált fontossá, tehát, hogy a kívánt hatóanyag a 

csomagoláson jelzett mennyiségben jelen is legyen a gyógyszerben. Később, ahogy a 

magisztrális gyógyszerkészítésről egyre inkább áttértek a gyári gyógyszergyártásra a 

nagyobb mennyiségben elérhető specialitások elterjedésének köszönhetően könnyebben 

felismerhetővé vált a kauzalitás a gyógyszerek szedése és az általuk okozott 

mellékhatások, továbbá a nagyszámú készítményalkalmazáshoz kapcsolódó 

gyógyszerelési hibák között. Így a „nil nocere” elv, tehát „ne árts”, vagyis a 

gyógyszerek biztonságos alkalmazhatósága került előtérbe. A hatékonysági és 

biztonsági követelmények további szigorításához nagymértékben hozzájárultak egyes 

gyógyszer-botrányok is (ld. Thalidomide, 1962). 

A kauzalitás felismerése kritikus, hiszen a tüdőrák és a dohányzás közötti ok-okozat 

bizonyítása is éveket vett igénybe [34]. Az előző bekezdésben említett 1962-es 

megdöbbentő eset felhívta a figyelmet, hogy a gyógyszer árán egészségügyi értéket 

(gyorsabb gyógyulás, jobb életminőség) és kárt (mellékhatások, nem hat a gyógyszer) 

ugyanúgy, mint gazdasági értéket (produktivitás, termelő munka) és kárt (hosszabb 

kórházban eltöltött idő, idő előtti halál) is vehetünk. A már említett szigorítás kitért a 

nem terápiás gyógyszerhatások még forgalomba hozatal előtti minél jobb 

megismerésére is. Tehát szükségessé vált egy rendszer, mely segítségével a 

gyógyszerek teljes életútját végig lehet követni. 
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2.4 Ismertető a kódrendszerekről 

A kódrendszerek egészségügyben történő alkalmazását a statisztikai és epidemiológiai 

célok mellett az egyedi azonosíthatóságra való törekvés is szükségessé tette, továbbá 

általuk könnyebben feldolgozhatóvá vált az egyre növekvő adatmennyiség. A 

következőkben a Magyarországon használatos – és a Dékáni Pályamunka 

szempontjából kiemelt jelentőségű – kódrendszereket mutatom be.  

2.4.1 Betegségek Nemzetközi Osztályozása  

A Betegségek Nemzetközi Osztályozására (BNO) szolgáló kódrendszert a WHO tette 

közzé, azzal a céllal, hogy a világ összes országának, de legalább a WHO 

tagállamoknak az egészségi állapotáról, beavatkozási statisztikáiról és járvány-, vagy 

népegészségügyi helyzetéről tájékozódjon. Eredeti nyelven International Classification 

of Diseases (ICD), jelenleg a 10. verzió érvényes 1994 óta. Alfanumerikus kódrendszert 

használnak, egy betűt követ három vagy négy szám.  Az első három karakter határozza 

meg a betegségkategóriát, a negyedik karakter ezeket bontja kisebb egységekre, és az 

országok alkalmazhatnak egy ötödik karaktert is egyéni megfontolásokból.  

A BNO kódrendszer hierarchikus felépítésű, melynek legfelső szintjét a főcsoportok 

képzik. A főcsoportok alatt nagyobb egységek találhatók, az ún. BNO csoportok. A 

Dékáni Pályamunka szempontjából ez azért bír jelentőséggel, mert könnyen lehet 

azonosítani az egyes szervrendszerek érintettségét, illetve el lehet különíteni a 

mérgezéseket. 

A kódrendszer a WHO közzétételében, három kötetes könyv formájában jelent meg. Az 

első kötet a teljes rendszerre vonatkozóan ad eligazítást, a második a kódrendszer 

használatát, a statisztikák készítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Végül az 

utolsó kötet tartalmazza a BNO kódokat és azok megnevezéseit. A BNO-10, 21 darab 

főcsoportot tartalmaz. Egy a Dékáni Pályamunkában gyakrabban előforduló példa: XIX. 

Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei. 
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2.4.2 Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozási rendszere 

Az orvosi eljárások, tevékenységek azonosítására hivatalosan hazánkban az Orvosi 

Eljárások Nemzetközi Osztályozási rendszere (OENO) kódrendszer szolgál. Az eredeti 

nyelvű verziót az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adta ki, ehhez képest nemzeti 

változatok jöttek létre, amelyek így már egymással egy lépésben nem 

összehasonlíthatóak. Ezek képezik az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosító 

felé történő elszámolási-, és finanszírozási tevékenység alapját. Hazánkban a járóbeteg 

és fekvőbeteg ellátás kódrendszere is más, így egy kód megadásánál figyelemmel kell 

lenni, hogy melyik rendszert vizsgáljuk. A kódok elektronikus jegyzékét az OEP-FIFO 

weboldalán találhatjuk meg. Maga a kód öt számjegyből áll, értelmezését a hozzárendelt 

név, és a kódrendszeren belül elfoglalt hely segíti. [35] 

2.4.3 Homogén Beteg Csoportok 

A Homogén Beteg Csoportok (HBCs) a fekvőbeteg-ellátás finanszírozási kategóriáinak 

rendszere, amely a betegségek és sérülések ellátásának olyan csoportjait alakítja ki, 

BNO és OENO kódok alapján, amelyek megközelítőleg azonos költség ráfordítással 

járnak. Ez alapján a betegek az ellátásukhoz szükséges szakmai tudás és költség szerint 

kerülnek csoportokba. A szolgáltatók jelentést tesznek az ellátásról, ami után az 

egészségbiztosító végzi el a klasszifikációt a következők figyelembe vételével: 

ápolást/rehabilitációt indokló fődiagnózis, az általa indikált beavatkozások, esetleges 

társbetegség(ek) (szövődmény, kísérő betegség), beteg életkora, valamint további sorsa. 

A HBCs rendszer kulcspontja az egyes csoportokhoz rendelt súlyszám, ami megmutatja 

az arányt az összes kórházi eset átlagos költsége és az adott csoportba tartozó esetek 

átlagos költsége között. Ha a súlyszám értéke 1, a költség átlagosnak mondható. Az 1-

nél magasabb súlyszám drágább és egyúttal bonyolultabb ellátást, míg az 1-nél 

alacsonyabb súlyszám olcsóbb (és kevésbé összetett) ellátást jelent. 
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3 A GYÓGYSZERELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK 

ELEMZÉSE 

A következő fejezetekből kiderül, hogy a gyógyszereléssel összefüggő problémákra a 

betegbiztonsági szakemberek növekvő számban fordítanak figyelmet. Szakirodalmi 

áttekintés alapján a legnagyobb kihívást a dokumentáció egyesítése, hitelesítése okozza, 

azonban azokban az országokban, ahol már jobban megvalósul a gépiesített, 

automatizált egyéni gyógyszerelés, egy sokkal átláthatóbb rendszert elemezve jobb 

eredményeket érnek el a kutatók. 

3.1 Elemzési lehetőségek 

Az elemzés első lépése mindig egy adatvagyon kialakítása, vagy egy már meglévő 

felhasználása. Kialakításban legtöbbször kórházi adatlapokat használnak a kutatók, és 

ezeket különböző szempontok szerint, más-más mintázatokat keresve vizsgálják. 

További lépéseket tekintve is összhangban vannak a kutatások, meghatározzák a 

beválogatási szempontokat, majd a kutatás profilját tekintve egy bizonyos adatcsoportot 

vizsgálnak át vagy egyenként a hagyományos kutatási és statisztikai módszerek 

alkalmazásával, vagy összesítve adattudományi metodikát alkalmazva. 

Ehhez hasonló módszereket használtam én is, a csaknem 700 000 adatmező 

kialakításában és összefüggéseket kereső elemzésében is, amit a későbbi fejezetek során 

részletesen mutatok be. 
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3.2 Rendelkezésre álló adatok 

Az optimalizált gyógyszerválasztás és használat igénye új kihívások elé állította a 

szakembereket. A hibás gyógyszerfelírásnak és alkalmazásnak jelentős szakmai 

(elmaradt gyógyulás, állapotromlás, stb.) és gazdasági (magasabb szintű ellátás 

finanszírozása, megnövekedett kórházban eltöltött idő, stb.) vonzatai lehetnek. 

„Elsők között az 1974-ben elvégzett Boston Collaborative Drug Surveillance elnevezésű 

felmérés mutatta ki közel 19 000 monitorozott beteg követése alapján, hogy 30%-uknál 

a gyógyszerelés következtében valamilyen „rendellenesség” lépett fel (Jick H. 1974; 

Dambro et al. 1988). Az 1991-ben publikált Harvard Medical Practice Study, kórházi 

betegekre kiterjedő felmérése szerint a betegek 4%- ánál olyan iatrogén károsodás 

történt, amely megnyújtotta a kórházi kezelésük időtartamát, vagy mérhető 

állapotromlást eredményezett (Leape et al. 1991). Ausztráliában 1995-ben publikált 

felmérés szerint a kórházi felvételek 16,6%-át valamilyen nemkívánt esemény tette 

szükségessé, és ezeknek 51%-a megelőzhető lett volna (Wilson et al. 1995). Ezek az 

adatok többnyire még az egészségügyi szakembereket is meglepik. Az utóbbi években 

egyre határozottabban megfogalmazódó szakmai és fogyasztói elégedetlenség 

elsősorban a gyógyszerek nem kellő hatékonyságára, a gyógyszereléssel összefüggésbe 

hozható nem kívánt események és hatások jelentős arányára vonatkozik. Ez kiemelten 

hívja fel arra a figyelmet, hogy a gyógyszerterápia ,,haszonélvezői” mellett jelentős a 

gyógyszerelés által kiváltott, annak betudható morbiditás és mortalitás is.” [17] 

A következő sorokban néhány figyelemre méltó szakirodalmi adatot szeretnék még 

bemutatni. 

Adatok a gyógykezelési és/vagy gyógyszerelési hiba előfordulására:  

1. 251 000 halál/év az USA-ban [36] 

2. Harmadik megelőzhető halálok (USA)[36] 

3. Nyolcadik vezető halálok (USA) [37] 

4. USA: 44.000-98.000 halál/év [37] 

5. USA: 7.000 halál/év [38] 

6. 1 halál/nap : FDA adatai szerint  (USA) [39] 

7. Betegek 7%-ánál fordul elő (USA) [14] 

8. Évi 3,8 milliárd $ többletköltséget okoznak  (USA) [40] 

9. 6%-os kórházi költségnövekedést eredményez (USA) [41] 

10. ADE/ADR kórházi felvételi okként szerepel 6,5%-ban (EU) [42] 
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11. Kórházi kapacitás 4%-át köti le, fatális az esetek 0,15%-ában (EU) [42] 

12. ADE/ADR miatt felvett betegek 22,2%-ánál kölcsönhatás lép fel (EU) [43] 

 

Az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency) adatai [44] (II. 

táblázat) irányadóak a gyógyszerelési hibák gyakoriságának megismerésében, melyek 

alapján a fekvőbeteg ellátásban a nemkívánatos gyógyszerterápiás események 18,7-56,0 

%-a gyógyszerelési hibából adódik, amelyek tulajdonképpen megelőzhetők lennének. 

 

II. táblázat: Gyógyszerelési hibák gyakorisága (Európai Gyógyszerügynökség) [44]  

Gyógyszerhasználat 

szakasza, lépése 

Ambuláns 

ellátás 

Kórházi 

ellátás 
Magyarázat 

Felírás, elrendelés 7,5 % 0,3 – 9,1 % gyógyszerrendelés %-ában 

Gyógyszerkiadás, 

elosztás 
0,08 % 1,6 – 2,1 % gyógyszerrendelés %-ában 

Gyógyszeralkalmazás 
Nem 

ismert 
 Direkt megfigyeléses vizsgálatok: 

  

49,3 % iv gyógyszer dozírozás osztályon 

5,1 – 47,5 

% 

Hagyományos osztályos vagy 

kórtermi rendszernél 

2,4 – 8,6 % 

Kórtermi, osztályos rendszernél 

napi osztályos gyógyszerészi vizit 

mellett 

7,2 – 9,1 % Betegre szabott gyógyszerosztásnál 

10,5 % 
Egyadagos (Unit dose) manuális 

gyógyszerelésnél 

2,4 – 9,7 % 

Egyadagos (Unit dose) 

komputerizált vagy automatizált 

gyógyszerelésnél 
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3.2.1 Kórházi nem kívánatos gyógyszerterápiás események és 

reakciók számossága 

Egy 9 évet felölelő portugál tanulmány [45] során több, mint 9 millió beteg 

zárójelentéseit vizsgálták, 1,46%-uk (133 688 beteg) szenvedett el valamilyen 

nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményt (ADE), ezek 8%-a (10 691 haláleset) volt 

letális kimenetelű. Németországban is végeztek hasonló tanulmányt  [1], ott 54 032 

beteget vizsgáltak, közülük 8,3% (4 462 beteg) szenvedett el nemkívánatos 

gyógyszerterápiás eseményt (ADE). Ezt megelőzően 2012-ben is vizsgáltak egy 

viszonylag nagy betegpopulációt Németországban [46], itt 49 462 betegből 5,28% (2 

613 eset) szenvedett el nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményt (ADE). 

Egy amerikai kutatócsoport szerint 44 000-98 000 páciens hal meg az USA-ban évente 

nemkívánatos gyógyszerterápiás esemény (ADE) következtében [37]. A Healthcare 

Cost and Utilization Project's Nationwide Inpatient Sample [47] adatai alapján 2008 és 

2011 között Amerikában 9 440 757 beteg esetén vezetett kórházi beutaláshoz egy nem 

kívánatos gyógyszerterápiás esemény. Abban az időszakban ez az összes beutalás 

6,28%-a volt. Indiában 5 482 beteget vizsgáltak, 6,23%-uknál (341 páciens) fordult elő 

nemkívánatos gyógyszerreakció (ADR), melyek 81,57%-a megelőzhető lett volna [48]. 

Egy Belgiumban folytatott tanulmány  [4] során 830 beteget vizsgáltak, közülük 

19,27% (160 páciens) szenvedett el nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményt (ADE), 

melyből 83,75% (134 eset) megelőzhető lett volna. 2013. és 2015. között Új-Zélandon 2 

659 zárójelentést vizsgáltak [49], 751 beteg szenvedett el valamilyen nemkívánatos 

gyógyszerterápiás eseményt (ADE), ez az összes eset 28%-a. Jolivot és munkatársai  

[50] 2013. és 2014. között 742 sürgősségi beutalást vizsgáltak, melyek 23,3%-át (173) 

nemkívánatos gyógyszerterápiás esemény (ADE) okozta, és ezek 59%-a (102) 

megelőzhető lett volna. A probléma leginkább az időseket, illetve a 18 év alattiakat 

érinti  [45], 2013-ban végeztek egy vizsgálatot  [51] gyermek intenzív terápiás 

osztályon, 697 beteget vizsgáltak, 13,1%-ukat (91) vették fel nemkívánatos 

gyógyszerreakció (ADR) miatt. Az adatokat az 5. ábra foglalja össze.  
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5. ábra ADE-k incidenciája különböző tanulmányok szerint 

 

3.2.1.1 Külföldi és hazai adatok 

Munkánk során végrehajtottunk egy adatbázis lekérdezést (egy informatikai cég segítségével) a 

nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményekre utaló BNO kódokról, a 2017-es évre 

vonatkozóan, mely az összes hazai járó- és fekvőbeteg ellátó intézetet magába foglalta. Ebből 

láttuk a gyógyszereléssel összefüggő problémák gyakoriságát, a leginkább érintett 

betegcsoportokat, szerveket, és a klinikákat, ahol ezek történtek. A lekérdezés eredményeit a 

következő két ábra szemlélteti. (6. és 7. ábra). Az országos illetve a pécsi járóbeteg és 

fekvőbeteg ellátás adatait hasonlítottam össze először az érintett szervrendszerek, majd 

a bejelentett BNO kódok szerint. Összesen csaknem 100 000 találat érkezett az egy éves 

(2017) vizsgálati periódusban. A pécsi adatok alapján ezeknek nagyjából 60%-a 

ápolást/rehabilitációt indokló fődiagnózis volt.  

Az egyes intézmények országos átlagtól való eltéréseit okozhatják az ismert bejelentési 

torzítások mellett az eltérő intézményi profilok, a megyénként eltérő betegkör.  

Az adatok alapján elmondható, hogy a gyógyszerek által okozott szekunder 

parkinsonizmus (G2110) a maga 40%-ával kiemelkedőnek mondható (főleg a járóbeteg 

ellátásban), utána a mérgezések (inkább a fekvőbeteg ellátásban) és a különböző 

bőrkiütések, allergiák vagy purpurák következnek. 
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6. ábra Szervrendszerek érintettsége kórházi ADE-k során 

 

7. ábra Kórházi ADE-k BNO kód szerinti összehasonlítása 
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3.2.2 Kórházi nemkívánatos gyógyszerterápiás események és 

reakciók költségei, kórházban eltöltött napok 

Számos módon okozhatnak a nemkívánatos gyógyszerreakciók (ADR) 

többletköltségeket, melyekből a szakirodalom hármat emel ki: gyakoribb kórházba 

utalás, meghosszabbodott kórházi tartózkodás, illetve gyakoribb sürgősségi felvételek. 

A nemkívánatos gyógyszerreakciók (ADR) elsővonalbeli felismerése a randomizált 

klinikai vizsgálatok során történik, de ezek gyakran limitáltak a viszonylag kis létszámú 

és nem eléggé heterogén betegcsoportok miatt, illetve a való életben több hiba 

előfordulhat, mint a klinikai vizsgálatok úgymond ideális környezetében. Ezzel 

szemben a posztmarketing monitorozás életszerűbb adatokat szolgáltat egy jóval 

nagyobb betegcsoportra vonatkoztatva. Szakirodalmi adatok alapján [52] a 

nemkívánatos gyógyszerreakciók (ADR) költsége Amerikában elérheti az éves 30,1 

milliárd dollárt, ennek a csökkentésére a cikkben, elsősorban a posztmarketing 

monitorozást emelték ki, melyben mind a gyógyszert felírók, a gyógyszer gyártók és a 

szabályozó ügynökségek együtt vesznek részt. 

Az európai gyógyszerügynökség (EMA) a gyógyszer felügyeleti szervek kérésére 

jogilag kötelező érvényűvé tette a forgalomba hozatali engedély kiadását követő 

biztonsági tanulmányokat, így növelve a gyógyszerészeti hatóságok jogi lehetőségeit. 

A következőekben szakirodalmi adatokat mutatok be, melyek azon kívül, hogy az 

egészségügyi szakembereket is meglephetik, arra is felhívják a figyelmet, hogy milyen 

nehézséget okoz egyes tanulmányok összefogó értelmezése az eltérő fogalomhasználat 

és körülmények (ellátó intézmény profilja és mérete) miatt.  

Egy vizsgálat szerint 50%-al nagyobb esélyük van a nemkívánatos gyógyszerterápiás 

eseményt (ADE) elszenvedő betegeknek, hogy tovább kell maradniuk a kórházban, 

illetve a rájuk eső költségek 90%-al (49 millió dollár évente) nagyobbak voltak egy 

ADE nélküli kontroll csoporthoz képest [53]. Számos kutatás irányult arra, hogy 

mennyivel hosszabb ilyenkor a kórházban eltöltött idő, az előző bekezdésben említett 

tanulmányok közül is több foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. A portugál kutatócsoport 

szerint 14,05 nap [45], a német tanulmányban 1,13 nap [1]. Egy másik Németországban 

végzett vizsgálat átlagosan 2,9 nappal és 1,058 milliárd euróval számolt [46]. Balthasar 

és munkatársai [54] több csoportra osztották a nemkívánatos gyógyszerterápiás 

eseményeket (ADE). A megelőzhető ADE-k után 3,37 nappal maradtak a betegek 
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tovább a kórházban és 3 511 dollár többletköltséggel jártak minden eset után. Súlyosság 

szerint a jelentős ADE 2,77 nappal növelte a kórházi napok számát, míg a költségeket 2 

852 dollárral, ezek a számok súlyos ADE esetén 3,47 nap és 5 650 dollár, míg 

életveszélyes ADE esetén 5,54 nap és 8 116 dollár volt. Amerikában a nemkívánatos 

gyógyszerterápiás események (ADE) következtében a halálozás 17-29 milliárd dollár 

többletköltséggel jár évente [37]. Classen és munkatársai [55] szerint 1,74 nappal 

maradnak tovább a betegek, ami 2 013 dollár kiadást jelentett. Szintén 1997-ben egy 

másik kutatás [3] szerint 2,2 nappal nőtt a kórházban töltött idő, míg a kiadások 3 244 

dollárral. Indiában a 9 hónapos vizsgálati idő alatt 22 469 dollár többletköltséggel jártak 

a nemkívánatos gyógyszerreakciók (ADR) [48]. Intenzív terápiás osztályon is 

vizsgálták a költségeket más osztályokhoz képest, előbbinél egy esetre 19 685 dollár, 

utóbbinál 13 994 dollár jutott egy főre [56]. A Healthcare Cost and Utilization Project's 

Nationwide Inpatient Sample adatai [47] alapján végzett kutatás arra is rávilágított, 

hogy a nemkívánatos gyógyszerterápiás események (ADE) 1,89 nappal növelik a 

kórházi tartózkodás idejét, és a költségeket 1 851,44 dollárral. Jolivot és munkatársai 

[50] szerint 102 megelőzhető ADE összesen 528 nappal növelte a kórházban eltöltött 

napok számát (átlag: 5,17) és 74 7651 euró (átlag: 7 329) többletköltséggel járt. 

1995. és 2015. között végzett 31 megfigyeléses tanulmány adatait értékeltek egy 

áttekintő tanulmány során [57], és ezek alapján az ambuláns betegek esetén egy ADE 

702,21 és 4 0273,08 euró közötti költségtöbblettel, míg a kórházi ADE 943,40 és 7 

192,36 euró közötti többletköltséggel járt. Szingapúrban egy onkológiai osztályon 151 

gyógyszerrel kapcsolatos problémát (DRP) vizsgáltak, 3 593 dollár átlagos 

többletköltséggel járt a kezelés és 6,1 nappal töltöttek több időt a betegek a kórházban 

[58]. 2000. és 2013. között 51 vizsgálat adatai alapján Khan [59] készített egy 

összefoglaló tanulmányt, mely kimutatta, hogy egy átlagos ADR 2 401 dollár 

többletköltséggel jár, illetve a betegek kórházi tartózkodása 8,25%-al hosszabbodik 

meg. 

A korábban említett vizsgálatok során, a nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményt 

(ADE) elszenvedő betegeket egy kontrollcsoporthoz hasonlították. Azonban újonnan 

rávilágítottak, hogy egy klinikai gyógyszerész véleménye milyen jótékony hatásokkal 

(pl.: megnövekedett kórházi tartózkodási idő és többletköltségek elkerülése) lehet az 

orvosi konzíliumok során. Kínában egy nefrológiai osztályon a gyógyszerészi 

intervenciók száma egy év alatt 1 977 volt, és az általuk elkerült egészségügyi 

károsodások értékét közel 7,5 millió dollárra becsülték [23]. Koreában egy onkológiai 
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osztályon alkalmaztak egy klinikai szakgyógyszerészt, aki 2012. és 2013. között 39 649 

vényt elemzett, 631 változtatást javasolt, melynek 72,1%-át el is fogadták. Költség 

haszon analízis segítségével az elkerült ADE-k során „megspórolt” költséget 116 493 

dollárnak találták [25]. Két tanulmány esetén is kialakítottak a kutatók két-két csoportot, 

minden esetben az egyik csoportot kezelő orvosok döntéseit segítette egy gyógyszerész. 

Az első tanulmányban [60] 40-40 fős csoportokat alakítottak ki, az intervenciók után a 

betegek átlagosan 3 nappal kevesebbet töltöttek a kórházban, illetve a rájuk eső 

költségek 2 087 dollárral voltak alacsonyabbak. A másik esetben [24] 65-65 főre 

osztották a betegeket, az intervenciós csoportban 127 változtatást javasolt a 

gyógyszerész, melynek 98%-át el is fogadták az orvosok, mely a kontroll csoporthoz 

képest 182,01 dollár elkerült költséget jelentett. Spanyolországban szintén 

gyógyszerészt alkalmaztak egy sürgősségi osztályon, aki 444 gyógyszerrel kapcsolatos 

problémát (DRP) előzött meg, ezzel a becslések alapján 60 000 euró többletköltséget 

kerültek el [61]. 

Mind az incidenciában, mind a költségek és egyéb következmények terén nagy 

eltérések mutatkoznak egyes tanulmányokban, ennek egyik oka lehet, hogy a 

betegbiztonságban használatos fogalmak nem egységesek, nincs egy nemzetközileg 

elfogadott standard, amit mindenki használhatna, hazánkban is még intézetek között is 

változik egy-egy fogalom pontos megítélése (8. ábra). 

Az egészségügy rendszere egy komplex szerkezet, az ellátás eredménye rendkívül sok 

befolyásoló tényezőtől függ, ezek közül az egyik az emberi természetből eredő hiba, 

melyet teljes mértékben kiküszöbölni nem lehet, viszont a körülmények változtatásával 

jelentősen mérsékelhető. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint 

minden tízedik egészségügyi ellátásban részesülő beteg valamilyen megelőzhető kárt 

szenved. A hiba fogalma az egészségügyben nem egyértelműen meghatározott, ez 

megnehezíti az egészségügyi analízist és az összefogó értékelést. 
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8. ábra: ADE-k egy főre eső költsége különböző tanulmányok szerint [3], [47], [50], 

[54]–[59] 

 

3.2.2.1 Hazai adatok 

Jelenleg hazánkban még nincs arra irányuló erőfeszítés, hogy megismerjük a kórházi 

ADE-k költség terheit és a hatásukat kórházban eltöltött időre, ezért is lesz hiánypótló 

az általunk kért adatbővítés, mely az eddigi lekérdezéseken túl olyan mutatók 

kialakítását is lehetővé teszi, amellyel ezek a költségek is becsülhetővé válnak (HBCs 

súlyszámok, német pontok). 
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3.2.3 Veszélyeztetett betegcsoportok 

Nem meglepő módon a veszélyeztetett betegcsoportoknak külföldi tanulmányokban a 

70 év fölötti komorbid betegeket találták, illetve az egészen fiatal korosztályt, 1-2 éves 

kor alatt, ennél a két betegcsoportnál például a kiszáradásra is fokozott figyelmet kell 

fordítani, nem beszélve egy egészséges felnőttével még nem vagy már nem vetekedő 

élettani funkciókról. 

Ezzel szemben a kutatásunk ebből a szempontból váratlan eredményt hozott, ugyanis a 

pécsi, tehát egyelőre szűkebb vizsgálati körben a 31-40 év közötti korosztály volt 

leginkább kitéve a kórházi ADE-knek, ahogy azt a 9. ábra mutatja. 

 

 

9. ábra: ADE által érintett betegcsoportok kor szerint a PTE Klinikai Központban 
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3.2.4 Kiemelt figyelmet igénylő hatástani csoportok 

Az eddigiek során főként a nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményeket és 

következményeiket vettük sorra. Ugyanakkor azon gyógyszercsoportok ismerete, 

melyek ezekért felelősek, szintén fontos. Néhány korábban említett tanulmány erre is 

kitér. 

Indiában a négy leggyakoribb nemkívánatos gyógyszerreakciót (ADR) okozó 

gyógyszercsoport: fertőzés elleni gyógyszerek (anti-infective agents), szteroidok, 

antikoagulánsok, nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) [48]. Míg 

Amerikában az 5 leggyakoribb nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményt (ADE) okozó 

gyógyszercsoport: szteroidok, daganat ellenes szerek (antineoplastics), antikoagulánsok, 

nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID), opiátok vagy narkotikumok 

[47]. Új-Zélandon egy ott végzett tanulmány [49] szerint ezek a következők: opiátok, 

antikoagulánsok, antibiotikumok, antianginás szerek, diuretikumok és egyéb 

kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek. Ezeken kívül a kemoterápiás 

gyógyszereket, antidiabetikumokat és antibiotikumokat számos kutató említi még szűk 

terápiás indexük miatt [45], [61], [62]. 

3.3 Hiányosságok 

Az egyes tanulmányok közötti eltérések is mutatják a transzparencia és hiteles 

dokumentáció hiányát, még a fejlettebb egészségügyi kultúrával rendelkező nyugati 

országokban is, ami rendkívül megnehezíti a kutatást a témában, ezért is lenne 

mindenképpen hiánypótló egy olyan módszer, ami a pontos, tételes dokumentálást 

támogatja, esetleg jutalmazza is. 

A dokumentáció hiányán kívül, másik probléma még a valóságot nem tükröző, 

finanszírozás alapú dokumentáció és jelentési gyakorlat, viszont erre még nincs 

kidolgozott validációs eljárás, hogy hogyan lehetne a valósággal jobban összeegyeztetni 

a leírtakat. A „big data” szemléletű elemzés adatmennyiségéből adódóan tompíthatná, 

javíthatna ezen a torzításon, hiszen nincs egy egységes „gyakorlat”, hogy minden 

intézményben egyformán történik a dokumentációs torzítás, így nagyobb adatállomány 

áttekintése során kevésbé érvényesülne a hatása. 
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3.3.1 A hiányosságok, torzítás okai 

Egy hazai tanulmány [63] szerint a jelentési hajlandóságot befolyásoló legfontosabb 

tényezők a következők: motiváció, önkéntesség, bizalom, hibakultúra, visszajelzés, 

egyéni jellemzők, a jelentő biztonsága, a jelentési rendszer ismerete, a jelentések 

következményei és a vezetőség támogató magatartása. 

Szintén ebben a tanulmányban a szerző szerint egy sikeres belső jelentési rendszer 

jellemzői pedig a következők: szankciómentesség, anonimitás, bizalmasság, 

önkéntesség, függetlenség, szakértői elemzés, visszajelzés, átláthatóság, egyszerű 

jelentési eljárások, jól definiált jelentési tartalom, rendszerorientáltság. 

Arról, hogy a BNO kódrendszer mennyiben felel meg a fentieknek, illetve ezek alapján 

mennyire helyes a jelentési kultúra hazánkban, későbbi fejezetekben teszek említést. 

Továbbá a kórházak „harcban állnak” a finanszírozóval, az egészségügyi keretek 

szűkössége miatt, ők a finanszírozást a HBCs súlyszám és német pontok alapján kapják, 

így viszonylag gyakori a nagyobb súlyszámú csoportba történő torzító dokumentálás. A 

súlyszám nagysága az intézmény által ellátott esetek komplexitására is utal, így ez is 

presztízskérdéssé válhat. 

3.4 Hazai kitekintés – NEVES, BELLA 

Hazánkban a betegbiztonság egyik úttörője Lám Judit, neki és munkatársainak 

köszönhetően rendelkezünk ismeretekkel [64] a kórházi osztályokon előforduló 

gyógyszerelési hibák gyakoriságáról és azok jellegéről. 14,1 %-os hibaarány mellett, a 

nem megfelelő hatóanyag mennyiség kiadása 25,4 %-ban, a nem felezhető készítmény 

felezése 24,6 %-ban, a gyógyszer elmaradt osztása 16,4 %-ban, végül a nem elrendelt 

hatóanyagú gyógyszer kiadagolása 14,52 %-ban fordult elő. Ezen hibák 13 %-a volt 

potenciálisan súlyos. 

A WHO 2005-ös ajánlása alapján a nemkívánatos események jelentési rendszerének 

kialakítására, hazánkban 2006-ban indult egy kezdeményezés a Semmelweis Egyetem 

Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetésével. A program megállapítása szerint 

[65] a hazai egészségügyi intézményekben nem gyakorlat a nemkívánatos események 

rendszerszerű, őszinte, azok hátterében álló okok vizsgálatára is kiterjedő feltárása. Az 

egyes intézmények nem ismerik az ilyen események előfordulásának gyakoriságát, sem 

azt, hogy miben kellene változtatni elkerülésük végett. A jelentési rendszer és a 
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Betegbiztonsági Fórum tapasztalatai azok voltak, hogy ilyenkor nem egy felelős 

személyt kell keresni, hanem a szakmai, szervezési folyamatok szabályozását, oktatását, 

tájékoztatást, a működést kell fejleszteni, annak érdekében, hogy a résztvevők 

felismerjék és el is gondolkodjanak bizonyos események kialakulásán. A tanulságok 

alapján több intézmény is törekszik arra, hogy saját adataikat értelmezve újra gondolják 

tevékenységeiket, eljárásrendjüket. 

A betegbiztonság előmozdításának kritikus eleme a nemkívánatos események jelentési 

rendszere, azonban a feladat komplexitása révén elsősorban a szakmai, szervezési 

folyamatok szabályozását, oktatást, tájékoztatást, a működést kell fejleszteni. 

Két jelentősebb rendszert működtetnek hazánkban [66] a jobb betegbiztonság elérése 

érdekében, egyik a BELLA (BetegELLátók Akkreditációja a biztonságos 

betegellátásért). A projekt elvárja a résztvevő intézményektől a jelentési rendszerek 

működtetését és az ezekből való tanulást támogató szervezeti kultúra megteremtését. Az 

innen származó adatokat fel lehet használni a minőség és folyamatok fejlesztésében, 

illetve a kockázatok kezelésében.  

A másik a NEVES (NEm Várt ESemények) néven működő tanuló- és jelentési rendszer, 

melynek célja, hogy a résztvevő intézmények segítséget kapjanak a hibáik, 

gyengeségeik megismerésében és értelmezésében, és megfelelő következtetésekre 

jussanak a jobb betegbiztonság érdekében. A program 2006-ban indult a WHO 

Magyarországi Irodája és az Egészségügyi Minisztérium felkérésére, a Semmelweis 

Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában, hét kórház részvételével. A 

résztvevők adatlapokat kaptak, melyeken előre meghatározott nemkívánatos 

eseményeket jelenthetnek, anonim módon. A jelentéseket először e-mailben, majd on-

line is fel lehetett adni, majd ezekből oki kutatásra megfelelő adatokat nyertek [62].  

2016-ban Lám Judit munkatársaival [66] felmérte az előbb megfogalmazott 

akkreditációs standardok hatására történő változásokat a résztvevő intézmények 

szervezetében. Két kérdőívet töltöttek ki a résztvevők, egyet a programok kezdete előtt 

és egyet egy évvel később. Több a betegbiztonságot előre mozdító tényező megítélése is 

pozitív irányba változott ez idő alatt, például a csapatmunka a szervezeti egységben, a 

szervezeti tanulás és folyamatos fejlődés, az általános felfogás a betegbiztonságról 

szervezeti egységen belül és a nyílt kommunikáció. 

A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szintén számos olyan meghatározott 

ajánlást tartalmaznak, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak az intézményi, kórházi 

gyógyszerelési gyakorlat javításához (pontosabb dokumentáció, azonosítás, 
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mellékhatások feljegyzése). A következő szakmai módszertani levelek szélesebb körű 

alkalmazása is jelentős előrelépést jelenthetne a betegbiztonság javításában: „Betegre 

szabott gyógyszerosztás végzése” (OGYI-P-69-2008/2012) és a „Betegágy melletti 

gyógyszerész tanácsadás” (OGYI-P-67-2008/2012). [22], [67] 

Hazánkban az Európai Uniós országok közül elsőként alkalmazták a jogrendszerben az 

új uniós farmakovigilanciára vonatkozó jogszabályokat, illetve több egyetemen 

megkezdődött ezzel egy időben az egészségügyi szakemberek képzése is. Ennek 

ellenére Stankovics Lívia és munkatársai [68] 2008-ban és 2012-ben végeztek egy-egy 

felmérést orvosok körében, melyek tanulsága, hogy az orvosok szemlélete és gyakorlata 

nem változott. Erre példa, hogy a 2008-ban megkérdezettek 57%-a vélte úgy, hogy a 

mellékhatás bejelentése növeli a gyógyszer használatának biztonságát, míg a 2012-ben 

megkérdezetteknél ez az arány már csak 15% volt.  

Egy 2014-es kutatásban [69] megállapították, hogy hazánkban nincs egységes gyakorlat 

a betegátadások során a gyógyszereléssel kapcsolatos információk egyeztetésére. Pedig 

eredményesen használható lenne a gondozási intézményekben, otthonápolásban és a 

kórházi felvételkor, vagy elbocsátáskor egyaránt. 

Korábban szó esett róla, hogy egy gyógyszerésznek milyen kedvező hatásai lehetnek a 

gyógyszerosztás során, mind a költségeket, mind a beteg érdekeit tekintve, ám akkor ezt 

nem részleteztem. Hazai tanulmányokban [28] a manuális gyógyszerosztás 

alkalmazásának lehetőségeit mutatták be, illetve ezek előnyeit valamint korlátait. A 

betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás csak kisebb ágyszámú (kb. 200 alatt) 

kórházakban valósítható meg költséghatékony módon. Ennél nagyobb ágyszámú 

kórházak számára az automatizált individualizált gyógyszerosztás jelenthetné a 

megoldást [70]. 

Magyarországon a fekvőbeteg ellátó intézményekben nem képezi a mindennapi rutin 

részét az összes betegre kiterjedő napi terápiás gyógyszeradagok interakciós vizsgálata 

[12]. Egy hazai tanulmány [29] világított rá, hogy az individualizált gyógyszerelés során 

a gyógyszer útja nyomon követhetővé válik, és a terápia jóváhagyását gyógyszerész 

végzi, így elkerülhetővé válik a polipragmázia. 

Továbbá a nemzetközi gyakorlathoz igazodva, a növekvő számban együtt adott, szedett 

gyógyszerek és egyéb termékek (étrendkiegészítők, stb.) miatt hazánkban is nagy 

szükség lenne a gyógyszerelés pontos, hiteles dokumentálására.  
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Az előzőekben láthattunk hazai kezdeményezéseket, irányelveket a betegbiztonság 

javítására, ezek folytatása, és a nemzetközi gyakorlat nagyobb mértékű adaptálása 

további szakmai előrelépést hozhatna a területen. 

4 A GYÓGYSZERELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PROBLÉMÁK 

ADATAINAK GYŰJTÉSE - MÓDSZERTAN 

Közismert, hogy a gyógyszereink mellékhatásaira vonatkozóan a hazai bejelentések 

száma elmarad a fejlett egészségügyi kultúrával rendelkező országoktól. Ezért egy 

szakirodalmi felvetés alapján [1] azt tűztük ki célul, hogy a betegellátási 

beavatkozásokat rögzítő kódrendszerünk (BNO: betegségek nemzetközi osztályozása) 

intézményi és országos adatai alapján megvizsgáljuk, az adattorzítások ismert 

jellegzetességeire is figyelemmel, hogy alkalmas-e (és mennyiben) ez az „adatvagyon” 

az ilyen ismereteink bővítésére.  

4.1 Adatgyűjtés lehetőségei, korlátai 

Egy német kutatásban [1] klinikai adminisztratív adatokat vizsgáltak az ICD-10-GM 

(International Classification of Diseases and Related Health Problems-10-German 

Modification) kódokat felhasználva, hogy kiszűrjék az ADE-ket. A szűréshez az ún. 

Strausberg-módszert [71] alkalmazták. A német kutató 7 osztályba sorolta a BNO 

kódokat, csökkenő kauzalitási sorrendben. Eredetileg 505 db BNO kódot talált, ami 

valamilyen módon utalhat ADE-re (III. táblázat). 
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III. táblázat: A vizsgálatunk alapjául szolgáló ADE osztályozási rendszer 

Stausberg-féle osztályozás 

Az, hogy az ADE-t gyógyszer okozta szerepel a megnevezésben 

Az, hogy az ADE-t gyógyszer vagy más okozta szerepel a 

megnevezésben 

A megnevezés gyógyszer általi mérgezésre utal 

A megnevezés gyógyszer vagy más általi mérgezésre utal 

Nagy valószínűséggel gyógyszer okozta 

Valószínűleg gyógyszer okozta 

Lehet, hogy gyógyszer okozta 

 

 

Magyarországon a BNO-10 kódrendszer 1993. óta használatos. Hazánkban a 

közfinanszírozott ellátások jelentési rendszerében 5 karakter hosszú kódokat 

használnak, ahol az első karakter egy betű, a többi 4 szám.  

A PULVITA Egészségügyi Adattárház több ágazati intézmény (ÁEEK, OEP, ÁNTSZ, 

stb.) adatforrásainak és egészségüggyel kapcsolatos adatainak összekapcsolását, 

egységes felületen történő elemzését lehetővé tevő, tematikus és dinamikus térképi 

modullal ellátott egészségügyi adatbázis-elemző rendszer. Az aktuális törzsében 

(2018.06.29.) 11 606 db BNO kód található.  

Ebben az adatbázisban kerestem ADE-re utaló BNO kódokat a Strausberg-módszer 

segítségével. A következő keresőszavakat használtam: nosocomialis, allergia, purpura, 

oedema, clostridium, szer, okozta, kezelés, műtét, elégtelen, külső tényező, mérgezés, 

baleset és gyógyszer. 

4 607 találat érkezett a keresésemre. A duplikációk kiszűrése után maradt 3 679 kód, 

melyeket utána egyesével vizsgáltam. A témához csak azokat tartottam relevánsnak, 

amelyekre az bevezetésben bemutatott meghatározások illenek, így az egészségügyi 

ellátórendszer érintettsége valószínűsíthető. 451 kód utal(hat) ADE-re, míg 107 

gyógyszerelési hibákra. (Ezeknek a listája a Függelékben található meg.) (10. ábra) 



38 

 

 

10. ábra: Az adatok lekérdezésének folyamata 

 

 

5 A NYERT ADATVAGYON FARMAKOVIGILANCIAI 

FELHASZNÁLÁSA 

Tulajdonképpen az adatgyűjtés és az eddigi munkásság akkor nyeri el az érelmét, ha ezt 

fel lehet használni a betegbiztonság javítására, a farmakovigilanciai támogatás 

megadására.  

A BNO kódrendszer szolgál – többek között – a gyógyszereléssel összefüggő 

problémák kódolására, így tehát kézenfekvőnek tűnik a megoldás, hogy segítségével 

jobban meg tudnánk ismerni, a gyógyszerek „piaci életében” is a nem kívánatos 

hatásaikat, úgymond a IV. klinikai fázis kiegészítéseként, a nagyobb betegpopulációról 

történő visszacsatolás szintjén. 

Mind a szakorvosok, mind a betegbiztonsági szakemberek, informatikusok, és 

egyáltalán akik részt vesznek a kódrendszerek kialakításában a saját területüket ismerik, 

ahhoz értenek, viszont ezen területek összehangolása a gyakorlat szerint már elmaradt. 

Az adatgyűjtés hitelességét növelné a felhasználóbarátabb környezet, ahol az 
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orvosoknak nem venne annyi időt igénybe a kódok megadása, a definíciók szerinti 

szegmentálás, csoportosítás, hogy könnyebben értelmezhető legyen a kódok jelentése, 

és ezzel nem utolsó sorban a validitási gondokon is lehetne segíteni, tehát, hogy a kód 

megfelel-e annak, ami valójában történt.  

5.1 Korlátok – a kódrendszer tartalmi megfelelősége 

A fő kérdés az adatok hitelessége, amit mind az eredmények, mind a korábban 

említettek (jelentési hajlandóság) alapján kérdéses. Külföldi tanulmányokban is gondot 

okozott ez, tehát nem egyedülálló a hazai helyzet, egy módszer, mely segítségével 

javítani lehetne a kódoltságon minden országban hiánypótló lenne, erre egy javaslat a 

már korábban tárgyalt „big data” szemléletű elemzés, mely segítségével az 

adatállomány mérete tompíthatja az ismert torzításokat. 

Mindenképpen egy egyszerűbb, felhasználóbarátabb környezetű rendszer lenne 

szükséges, ahol a kódok jelentése egyértelműbb. Kutatásom leginkább a medikációs 

hibákra és a nemkívánatos gyógyszerterápiás eseményekre fókuszál, ezért ezekre a 

kódokra nyílik rálátásom, de a definíciók pontos ismeretének birtokában is nehézséget 

jelentett eldöntenem a kódok „besorolását” az előbbi kategóriákba. 

Röviden összegezve, a rendszer egyszerűsítése mind egészében, mind a 

farmakovigilanciai tartalommal rendelkező részeiben változást hozhatna a jelentési 

gyakorlatban, illetve a kódrendszerek úgymond egymásra vannak utalva, tehát a HBCs 

rendszer frissítése, korszerűsítése is eredménnyel járhatna a finanszírozási alapon 

történő jelentések felszámolásában. 
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6 KONKLÚZIÓ 

Komplexitását tekintve a medikai adatállomány („big data”) –más területekhez 

viszonyítva- nehezebben elemezhető rendszernek tekinthető, ugyanis többnyire a 

hagyományos statisztikai módszerek önmagukban nem képesek tartani a lépést, így 

mindenképpen szükséges adattudományi metodika használata, hogy hozzájussunk az 

adatvagyont képző értékhez, és ki tudjuk aknázni teljes körűen. Ennek megvalósítása 

példaértékű lehet hazánkban, mivel a jelen elemzésünk az elsők között foglalkozik ezzel 

a témával Magyarországon. 

A megkezdett kutatás ígéretes, az adatok mennyisége (100.000 eset, 7-7 adatmezővel 

egyenként) is ezt támasztja alá. A módszertan alkalmasnak tűnik a farmakovigilanciai 

vizsgálatok, ismeretanyag tartalmi kiegészítésére. Hozzájárulhat annak értelmezéséhez 

is, hogy a klinikai vizsgálatok többnyire miért nem, vagy nem az „elvárt/ígért” módon 

hozzák a valódi életben is az eredményeket, illetve milyen tényleges betegellátási 

tapasztalatokhoz közelebb álló „mellékhatás profilt” mutatnak. 

Sajnálatos, de jelentős tényező, hogy a hazai fekvőbetegellátásban alkalmazott 

kódolásnál erős az ún.  finanszírozási kényszer. Ennek hatására kialakuló torzítást 

mérsékelni tudja az ún. „big data” elemzési módszertan. Az eddig felvetett 

lehetőségeken túlmutatva még erre is megoldást nyújthat az adattudományi metodikával 

történő elemzés és adatgyűjtés.  

Az adatok összefüggéseiben feltáró szemlélet, elemzés kritikus pontja a kutatás 

sikerének, mivel egyelőre inkább csak ún. „kukucskáló lyukakon”, azaz a betegellátást 

többnyire hiányosan rögzítő számos űrlapon át látunk rá a kórházi betegellátás adataira.  

A létező medikai állományokban képesek lennénk célzott, tanuló algoritmusok 

segítségével mintázatokat, úgynevezett „trigger-toolokat” keresni, amelyek alert 

rendszerként tudnák segíteni a klinikusok döntéseit, és valós időben kapnának segítséget 

és figyelmeztethetné őket akár a BNO kódrendszer, ha ezt a lehetőséget be tudnánk 

emelni a mindennapi gyakorlatba.  

A korábbiaknál jelentősebb, kiemelt szerepkör hozzájárulhatna a gyógyszerelés 

transzparenssé válásához, a jobb költséghatékonysághoz és olyan modern elvárásoknak 

lehetne eleget tenni, mint az egyénre szabott gyógyszerelés és a betegágy melletti 

tanácsadás, az orvosi team-ek által elrendelt gyógyszerek ellenőrzése.  
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Dolgozatom lehetőséget kínál a gyógyszereink mellékhatásaira vonatkozó 

ismeretanyag „adattudományi módszertanon” alapuló bővítésére, újszerű, eddig 

hazai gyakorlatban nem alkalmazott klinikai, kórházi betegellátási adatokon, 

megfigyeléseken alapulóan. 

7 KITEKINTÉS, TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK MEGFONTOLÁSA 

A nagy mennyiségű adat alapján úgy gondoljuk, hogy a módszer felhasználható további 

célokra is: 

(a.) meghatározhatók a legveszélyeztetettebb betegcsoportok  

(b.) „hiányt pótló” lehet a kórházi betegek gyógyszerezésének monitorozására 

(c.) további adatok beemelésével a legnagyobb figyelmet igénylő gyógyszerek 

és kölcsönhatások meghatározásánál is hasznos információt szolgáltathat 

(d.) alkalmas lehet a jövőben egy „big data” jellegű elemzésre is 

(e.) összevonható lenne más kódrendszerekkel, amikből megismernénk, hogy a 

beteggel mi történt (BNO), milyen ellátásban részesült emiatt (OENO) és ez 

milyen költséggel járt (HBCs). 

 

8 SAJÁT MUNKÁSSÁG KONKRÉTAN, PONTOKBA SZEDVE 

KIFEJTVE 

1. 71 szakirodalmi cikk áttekintése 

2. Egy Magyarországon eddig nem használt adatgyűjtési metodika kidolgozása 

3. A módszer alapján egy saját, 700 000 adatmezőből álló adatbázis létrehozása 

4. Az adatbázis elemzéséből posztert készítettem, amit a Kórházi Gyógyszerészek 

2018. évi szimpóziumán poszterprezentáció keretein belül bemutattam 

5. A MedPécs2018 konferenciára készített absztraktom a témában elfogadták, 

szintén poszterprezentációt fogok tartani 

6. A jelenlegi adatok kibővítésére jelenleg is több együttműködést folytatok 
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Függelék 

BNO kód Jel BNO név 

A0470  Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás 

A8000  Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében 

D5900  Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia 

D5920  Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 

D6900  Allergiás purpura 

D6920  Egyéb nem thrombocytopeniás purpura 

D6930  Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 

E0320  Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok-okozta hypothyreosis 

E0640  Gyógyszer-okozta pajzsmirigygyulladás 

E1600  Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 

E2310  Gyógyszer-okozta agyalapi mirigy elégtelenség 

E2420  Gyógyszer-okozta Cushing-syndroma 

E2730  Gyógyszer-okozta mellékvesekéreg elégtelenség 

E6610  Gyógyszer-okozta elhízás 

F1100  Opiátok okozta akut intoxikáció 

F1110  Opiátok okozta káros használat (abuzus) 

F1120  Opiátok okozta dependencia (szindróma) 

F1130  Opiátok okozta megvonási szindróma 

F1140  Opiátok okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1150  Opiátok okozta pszichotikus zavarok 

F1160  Opiátok okozta amnesztikus szindróma 

F1170  Opiátok okozta reziduális zavarok 

F1180  Opiátok okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1190  Opiátok okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

F1200  Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció 

F1210  Cannabis és származékai okozta káros használat (abuzus) 

F1220  Cannabis és származékai okozta dependencia (szindróma) 

F1230  Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma 

F1240  Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1250  Cannabis és származékai okozta pszichotikus zavarok 

F1260  Cannabis és származékai okozta amnesztikus szindróma 

F1270  Cannabis és származékai okozta reziduális zavarok 

F1280  Cannabis és származékai okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1290  Cannabis és származékai okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

F1300  Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció 

F1310  Nyugtatók és altatók okozta káros használat (abuzus) 

F1320  Nyugtatók és altatók okozta dependencia (szindróma) 

F1330  Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma 

F1340  Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1350  Nyugtatók és altatók okozta pszichotikus zavarok 

F1360  Nyugtatók és altatók okozta amnesztikus szindróma 

F1370  Nyugtatók és altatók okozta reziduális zavarok 
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F1380  Nyugtatók és altatók okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1390  Nyugtatók és altatók okozta k.m.n. mentális-viselkedészavarok 

F1400  Cocain okozta akut intoxikáció 

F1410  Cocain okozta káros használat (abuzus) 

F1420  Cocain okozta dependencia (szindróma) 

F1430  Cocain okozta megvonási szindróma 

F1440  Cocain okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1450  Cocain okozta pszichotikus zavarok 

F1460  Cocain okozta amnesztikus szindróma 

F1470  Cocain okozta reziduális zavarok 

F1480  Cocain okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1490  Cocain okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

F1500  Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció 

F1510  Egyéb stimulánsok okozta káros használat (abuzus) 

F1520  Egyéb stimulánsok okozta dependencia (szindróma) 

F1530  Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma 

F1540  Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1550  Egyéb stimulánsok okozta pszichotikus zavarok 

F1560  Egyéb stimulánsok okozta amnesztikus szindróma 

F1570  Egyéb stimulánsok okozta reziduális zavarok 

F1580  Egyéb stimulánsok okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1590  Egyéb stimulánsok okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

F1600  Hallucinogének okozta akut intoxikáció 

F1610  Hallucinogének okozta káros használat (abuzus) 

F1620  Hallucinogének okozta dependencia (szindróma) 

F1630  Hallucinogének okozta megvonási szindróma 

F1640  Hallucinogének okozta megvonási szindróma deliriummal 

F1650  Hallucinogének okozta pszichotikus zavarok 

F1660  Hallucinogének okozta amnesztikus szindróma 

F1670  Hallucinogének okozta reziduális zavarok 

F1680  Hallucinogének okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1690  Hallucinogének okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

F1900  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció 

F1910  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta káros használat (abuzus) 

F1920  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindróma) 

F1930  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma 

F1940  

Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma 

deliriummal 

F1950  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta pszichotikus zavarok 

F1960  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta amnesztikus szindróma 

F1970  Drogok és pszichoaktív anyagok okozta reziduális zavarok 

F1980  Drogok és pszichoaktívák okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 

F1990  Drogok és pszichoaktívák okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

G2110  Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120  Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2400  Gyógyszer kiváltotta dystonia 
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G2510  Gyógyszer-indukálta tremor 

G2540  Gyógyszer-indukálta chorea 

G2560  Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek 

G4440  Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o. 

G6200  Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G7200  Gyógyszer okozta izombántalom 

G7220  Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom 

H2630  Gyógyszer okozta szürkehályog 

H4060  Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog 

H4710  Papillaoedema, k.m.n. 

I4270  Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia 

I8900  Lymphoedema 

I8901  Lymphoedema, m.n.o. 

I8903  Lymphoedema chronica 

J7020  Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek 

J7030  Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek 

J7040  Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n. 

L1050  Gyógyszer okozta pemphigus 

L2330  Allergiás kontaktdermatitis bőrrel érintkező gyógyszerektől 

L2331  Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (nem kiterjedt) 

L2332  Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 

L2360  Allergiás kontaktdermatitis bőrrel érintkező élelmiszerektől 

L2440  Bőrrel érintkező gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis 

L2441  Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (nem kiterj.) 

L2442  Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 

L2510  Nem specifikus kontaktdermatitis bőrrel érintkező gyógyszerektől 

L2511  Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (nem kiterjedt) 

L2512  Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 

L2700  Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések 

L2701  Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (nem kiterjedt) 

L2702  Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 

L2710  Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések 

L2711  Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (nem kiterjedt) 

L2712  Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 

L4320  Lichenoid gyógyszerreakció 

L5600  Phototoxicus reakció gyógyszertől 

L5610  Fotoallergiás reakció gyógyszertől 

L6400  Gyógyszer okozta androgen alopecia 

M1020  Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M3200  Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus 

M3420  Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis 

M8040  Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 

M8140  Gyógyszer indukálta osteoporosis 

M8141  Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) 

M8142  Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok) 

M8143  Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok) 
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M8144  Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin) 

M8145  

Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonista 

antikoaguláns) 

M8146  Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin) 

M8350  Egyéb felnőttkori, gyógyszer indukálta csontlágyulás 

M8710  Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8711  Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 

M8712  Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 

M8713  Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 

M8714  Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 

M8715  Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 

M8716  Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 

M8717  Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 

M8718  Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb 

M8719  Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

N1410  Egyéb szer, gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia 

N1420  Nem meghatározott szer, vagy biológiai anyag okozta nephropathia 

O6100  Sikertelen gyógyszeres szülésindítás 

O7400  Vajúdás és szülés alatti érzéstelenítés okozta aspiratios pneumonitis 

O7450  Vajúdás-szülés alatt spinal.-epidural. érzéstelenítés okozta fejfájás 

O8940  Spinalis-epiduralis érzéstelenítés okozta fejfájás a gyermekágy alatt 

P0410  Az anya által szedett gyógyszerek miatt érintett magzat, újszülött 

P0440  Az anya kábítószer fogyasztása miatt érintett magzat és újszülött 

P5840  Az anyából átjutott vagy az újszülött gyógyszerei okozta sárgaság 

P5930  Anyatej-inhibitor okozta újszülöttkori sárgaság 

P93H0  Reakciók és mérgezések a magzatnak és az újszülöttnek adott szerektől 

P9610  Anyai kábítószer-fogyasztás miatt fellépő újszülötti elvonási tünetek 

P9620  Az újszülött kezelésére alkalm. szerektől kialakuló elvonási tünetek 

Q8620  Warfarin okozta torzulás 

R6000  Lokalizált oedema 

R6010  Generalizált oedema 

R6090  Oedema, k.m.n. 

T3600  Penicillinek által okozott mérgezés 

T3610  Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 

T3620  Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 

T3630  Macrolidek által okozott mérgezés 

T3640  Tetracyclinek által okozott mérgezés 

T3650  Aminoglycosidok által okozott mérgezés 

T3660  Rifamycinek által okozott mérgezés 

T3661  Enyhe és kp. súlyos Rifamycin mérgezés 

T3662  Súlyos Rifamycin mérgezés 

T3670  Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 

T3680  Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 

T3690  K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 

T3700  Sulfonamidok által okozott mérgezés 

T3710  Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
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T3711  Enyhe és kp. súlyos antituberculotikum mérgezés 

T3712  Súlyos antituberculotikum mérgezés 

T3720  

Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta 

mérgezés 

T3730  Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 

T3740  Féreghajtók által okozott mérgezés 

T3750  Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 

T3780  Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 

T3790  Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 

T3800  Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 

T3810  Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 

T3820  Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 

T3830  Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 

T3831  

Enyhe és kp. súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott 

mérgezés 

T3832  Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 

T3840  Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 

T3850  Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 

T3860  

Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta 

mérgezés 

T3870  Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 

T3880  Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 

T3890  Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 

T3900  Salicylatok által okozott mérgezés 

T3901  Enyhe és kp. súlyos salicylát mérgezés 

T3902  Súlyos salicylát mérgezés 

T3910  4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 

T3911  

Enyhe és kp. súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott 

mérgezés 

T3912  Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 

T3920  Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 

T3921  Enyhe és kp. súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 

T3922  Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 

T3930  Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 

T3940  Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 

T3980  Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 

T3990  

Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. 

mérgezés 

T4000  Ópium által okozott mérgezés 

T4001  Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés 

T4002  Súlyos ópium mérgezés 

T4010  Heroin által okozott mérgezés 

T4011  Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés 

T4012  Súlyos heroin mérgezés 

T4020  Egyéb opioidok által okozott mérgezés 

T4021  Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés 

T4022  Súlyos egyéb opioid mérgezés 
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T4030  Methadon által okozott mérgezés 

T4031  Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés 

T4032  Súlyos methadon mérgezés 

T4040  Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 

T4050  Cocain által okozott mérgezés 

T4051  Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés 

T4052  Súlyos cocain mérgezés 

T4060  Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 

T4070  Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 

T4080  Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 

T4090  

Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta 

mérgezés 

T4100  Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 

T4110  Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 

T4120  Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 

T4130  Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 

T4140  K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 

T4150  Terápiás gázok által okozott mérgezés 

T4200  Hydantoin származékok által okozott mérgezés 

T4210  Iminostilbenek által okozott mérgezés 

T4211  Enyhe és kp. súlyos iminostilben mérgezés 

T4212  Súlyos iminostilben mérgezés 

T4220  Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 

T4230  Barbituratok által okozott mérgezés 

T4231  Enyhe és kp. súlyos barbiturát mérgezés 

T4232  Súlyos barbiturát mérgezés 

T4240  Benzodiazepinek által okozott mérgezés 

T4241  Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés 

T4242  Súlyos benzodiazepin mérgezés 

T4250  Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4260  Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 

T4261  

Enyhe és kp. súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek 

által okozott mérgezés 

T4262  

Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott 

mérgezés 

T4270  K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 

T4280  

Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. 

mérgezés 

T4300  Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 

T4301  

Enyhe és kp. súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok 

által okozott mérgezés 

T4302  

Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott 

mérgezés 

T4310  

Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott 

mérgezés 

T4320  Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 

T4321  Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott 
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mérgezés 

T4322  Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 

T4330  

Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta 

mérgezés 

T4340  Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 

T4350  

Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta 

mérgezés 

T4351  

Enyhe és kp. súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., 

neurolepticumok okozta mérgezés 

T4352  

Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta 

mérgezés 

T4360  Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 

T4380  Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4390  K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4400  Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 

T4401  Enyhe és kp. súlyos anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 

T4402  Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés 

T4410  

Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott 

mérgezés 

T4411  

Enyhe és kp. súlyos egyéb parasympathomimeticumok 

[cholinergicumok] által okozott mérgezés 

T4412  

Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által 

okozott mérgezés 

T4420  Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4430  

Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta 

mérgezés 

T4440  Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4450  Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 

T4460  a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4461  

Enyhe és kp. súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott 

mérgezés 

T4462  Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4470  b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4471  

Enyhe, kp. súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott 

mérgezés 

T4472  Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4480  Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 

T4490  

Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta 

mérgezés 

T4500  Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 

T4510  Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 

T4520  Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4530  Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4540  Vas és vegyületei által okozott mérgezés 

T4550  Anticoagulansok által okozott mérgezés 

T4560  A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4570  

Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta 

mérg. 
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T4580  Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 

T4590  

K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta 

mérgezés 

T4600  Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 

T4610  Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 

T4620  Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4630  Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4640  Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 

T4650  Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 

T4660  Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4670  Perifériás értágítók által okozott mérgezés 

T4680  Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 

T4690  

Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta 

mérgezés 

T4700  Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 

T4710  

Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta 

mérgezés 

T4720  Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 

T4730  Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 

T4740  Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 

T4750  Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 

T4760  Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4770  Emeticumok által okozott mérgezés 

T4780  

Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta 

mérgezés 

T4790  K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 

T4800  Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4810  

Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott 

mérgezés 

T4820  Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 

T4830  Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 

T4840  Köptetők által okozott mérgezés 

T4850  Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4860  Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 

T4861  Enyhe és kp. súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 

T4862  Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 

T4870  Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 

T4900  Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 

T4910  Antipruriticumok által okozott mérgezés 

T4920  Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 

T4930  Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 

T4940  

Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta 

mérgezés 

T4950  Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 

T4960  Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 

T4970  Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 

T4980  Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
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T4981  Enyhe és kp. súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 

T4982  Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 

T4990  K.m.n. anyag által okozott mérgezés 

T5000  Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 

T5010  Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 

T5020  Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 

T5030  

Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta 

mérgezés 

T5040  Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 

T5050  Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 

T5060  Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 

T5061  

Enyhe és kp. súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által 

okozott mérgezés 

T5062  Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 

T5070  Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 

T5080  Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 

T5090  Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 

T5091  

Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok 

okozta mérgezés 

T5092  

Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta 

mérgezés 

T6591  K.m.n. anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 

T6592  K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés 

T7830  Oedema angioneurotica 

T7840  Allergia, k.m.n. 

T8050  Anaphylaxiás shock, serum okozta 

T8860  

Anaphylaxiás shock helyesen adagolt, megf.gyógyszer káros hatása 

miatt 

T8870  Gyógyszerek k.m.n. káros hatása 

T96H0  

Kábítószerek, gyógyszerek, biol.anyagok okozta mérgezés 

következményei 

X40H0  Balesetszerű mérgezés nem opiát fájd.-lázcsill.-antirheumatic. által 

X41H0  Balesetsz. mérg. antiepilept.-nyugt.-antipark. és psychotrop szerektől 

X42H0  Balesetsz. mérg. narkotikumok és psychodyslepticumok által, m.n.o. 

X43H0  

Balesetszerű mérg. autonóm idegrendszerre ható egyéb gyógyszerek 

által 

X44H0  Balesetszerű mérg. egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biol. anyagok által 

X49H0  Balesetszerű mérgezés k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által 

X60H0  Szándékos önmérgezés nem opiod fájd.-lázcsill.-antirehumaticumokkal 

X61H0  

Szándékos önmérgezés antiepil.-nyugt. és antipark. psychotr. 

drogokkal 

X62H0  

Szándékos önmérgezés narkotikumok és psychodyslepticumok által, 

m.n.o. 

X63H0  

Szándékos önmérgezés autonóm idegrendszerre ható egyéb 

gyógyszerekkel 

X64H0  

Szándékos önmérgezés egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biol. 

anyagokkal 

X69H0  Szándékos önmérgezés k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által 
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Y10H0  

Mérgezés nem opioid fájd.-lázcs.-antirheumatic.tól, nem 

megh.szándékú 

Y11H0  

Mérgezés antiepil.-nyugt.-antipark.-psychotropoktól, nem 

megh.szándékú 

Y12H0  

Mérgezés narkotik. és psychodyslepticumoktól m.n.o., nem 

megh.szándékú 

Y13H0  

Mérgezés autonóm idegrendszerre ható gyógyszerektől, nem 

megh.szándékú 

Y14H0  

Mérgezés k.m.n. drogok-gyógyszerek-biol.anyagoktól, nem 

megh.szándékú 

Y19H0  

Mérgezés k.m.n. vegyszerek és mérgező anyagok által, nem 

megh.szándékú 

Y4110  Mycobacterium elleni szerek 

Y4120  Malária elleni és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek 

Y4130  Egyéb protozoonok elleni szerek 

Y4150  Vírus elleni szerek 

Y4180  Egyéb szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparasiticumok 

Y4190  Szisztémás fertőzés elleni szerek és antiparasiticumok, k.m.n. 

Y4210  Pajzsmirigy-hormonok és pótszereik 

Y4220  Antithyreoid szerek 

Y4230  Insulin és oralis hypoglycaemisáló szerek [antidiabeticumok] 

Y4270  Androgenek és anabolicus rokonszerek 

Y4280  Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik 

Y4300  Antiallergiás és antiemeticus szerek 

Y4330  Egyéb daganat elleni szerek 

Y4340  Immunosuppressiv szerek 

Y4380  Egyéb elsődlegesen szisztémás szerek, m.n.o. 

Y4390  Elsődlegesen szisztémás szerek, k.m.n. 

Y4440  Antithromboticus szerek [thrombocyta-aggregatio inhibitorok] 

Y4450  Thrombolyticus szerek 

Y4470  Plasmapótló szerek 

Y4590  Fájdalom- és lázcsillapítók és gyulladás elleni szerek, k.m.n. 

Y4670  Antiparkinson gyógyszerek 

Y4680  Görcsellenes szerek 

Y4780  Egyéb nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek 

Y4790  Nyugtatók, altatók és szorongáscsökkentő szerek, k.m.n. 

Y4930  Phenothiazin antipsychoticus gyógyszerek és neurolepticumok 

Y4950  Egyéb antipsychoticus gyógyszerek és neurolepticumok 

Y4980  Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. 

Y4990  Psychotrop szer, k.m.n. 

Y5080  Egyéb központi idegrendszer stimulánsok 

Y5090  Központi idegrendszer stimuláns k.m.n. 

Y5100  Anticholinesterase szerek 

Y5120  Ganglionblockoló szerek, m.n.o. 

Y5180  Centrálisan ható és adrenerg neuronblockoló szerek, m.n.o. 

Y5190  Elsődlegesen az autonóm idegrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer 

Y5200  Cardiostimuláns glycosidok és hasonló hatású szerek 
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Y5220  Egyéb antiarrhythmiás szerek m.n.o. 

Y5250  Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. 

Y5260  Hyperlipaemia és arteriosclerosis elleni szerek 

Y5280  Varicositas elleni szerek, beleértve a sclerotisáló anyagokat 

Y5290  Elsődlegesen a szív-érrendszerre ható egyéb és k.m.n. szer 

Y5310  Egyéb sav- és gyomornedv szekréciót csökkentő gyógyszerek 

Y5360  Hasmenés elleni szerek 

Y5380  Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható egyéb szerek 

Y5390  Elsődlegesen a gyomor-bél rendszerre ható szer, k.m.n. 

Y5460  Electrolytok, kalorikus- és vízegyensúlyra ható szerek 

Y5470  A calcificatióra ható szerek 

Y5480  Húgysavanyagcserére ható szerek 

Y5500  Fájáskeltő szerek 

Y5520  Elsődlegesen az izmokra ható egyéb és k.m.n. szerek 

Y5550  Meghűlés elleni szerek 

Y5570  Elsődlegesen a légzőrendszerre ható egyéb és k.m.n. szerek 

Y5600  Helyi antimycoticumok, fert. elleni és gyull.csökkentő szerek, m.n.o. 

Y5630  Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek 

Y5640  

Keratolyticum, keratoplasticum, egyéb hajkezelő szerek és 

készítmények 

Y5650  Szemészeti szerek és készítmények 

Y5660  Fül-orr-gégegyógyászati szerek és készítmények 

Y5670  Helyileg alkalmazott fogászati szerek 

Y5680  Egyéb lokálisan alkalmazott szerek 

Y5690  Lokálisan alkalmazott szer, k.m.n. 

Y5710  Lipotrop szerek 

Y5720  Antidotumok és kelátképző szerek, m.n.o. 

Y5730  Alkoholelvonó szerek 

Y5740  Gyógyszerészeti kiegészítő anyagok 

Y5760  Egyéb diagnosztikai szerek 

Y5780  Egyéb szerek és gyógyszerek 

Y5790  Szer vagy gyógyszer, k.m.n. 

Y8800  

Kezelés során adott gyógyszerek-biol.anyagok reakcióinak 

következménye 

Z7220  Gyógyszerszedés (kóros) 

Z8830  Túlérzékenység: fertőzés elleni egyéb szerek 

Z8850  Túlérzékenység: altatószer 

Z8880  Túlérzékenység: gyógyszerek, biológiai anyagok 

Z8890  Túlérzékenység: k.m.n. gyógyszer, drog, biológiai anyag 
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