
                                      
                                    Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 
                                                     1068 Budapest, Dózsa György út 86/b  

                      Telefon: 351-9483 Fax: 351-9485 email: ph.care@mgyk.hu 
                   

 
 

Tájékoztató levél a Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Programról 
 

Tisztelt Gyógyszerész Nı/Úr! 
 
A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság (GYGSZB) nevében, az alábbiakban tájékoztatjuk a 
metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program jelenlegi helyzetérıl és az elkövetkezı 
idıszakban várható lépésekrıl. 
 
A Gyógyszerészi Gondozási Programok engedélyezésérıl, a jogi szabályozás elıkészítésérıl 
 

A GYGSZB szakmai elıkészítése alapján az MGYK, az MGYT és a MOSZ együttmőködésével a 
gyógyszerészi gondozás rendelettervezetének szakmai koncepciója elkészült, a kodifikáció 
remélhetıleg hamarosan megtörténik. A gyógyszerészi gondozási programok gyógyszertári végzését 
ideiglenesen az ÁNTSZ 2008. szeptember 30-ig engedélyezte, fentiekre tekintettel az országos 
tisztifıorvos a korábban kiadott engedélyeket 2008. december 30-ig meghosszabbította.  
 
A Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program feltételei 
 

Program végzéséhez a gyógyszertárban a személyi és tárgyi feltételeknek együttesen szükséges 
meglennie. Ezek meglétéért a személyi jogos gyógyszertárvezetı felelıs. Személyi feltételek az 
alaptovábbképzések (diabetes, hypertonia, dyslipidemia) anyagából tett sikeres vizsga (ezzel a 
GYGSZB elıtt e témában a MOSZ, valamint az MGYK által szervezett gyógyszerészi gondozási 
továbbképzés ekvivalensek) és az erre épülı metabolikus IV. tréning továbbképzés teljesítése. A tárgyi 
feltéteket a protokoll tartalmazza, miszerint a gyógyszertárban megfelelı helynek, eszközöknek, 
nyomtatványoknak kell rendelkezésre állni. Azon mőszerek, berendezések használhatóak, amelyek a 
protokollban támasztott biztonsági és megfelelıségi paramétereknek megfelelnek. Mindezek meglétét 
az ÁNTSZ ellenırzi, szabálytalanság esetén az engedély visszavonható. 
 
Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program végzésére jogosító igazolás   
 

A GYGSZB minden a metabolikus szindróma négy továbbképzésén (diabetes, hypertonia, 
dyslipidaemia, metabolikus IV. tréning) részt vett gyógyszerész részére az egyes továbbképzések 
elvégzését igazoló GYOFTEX igazolás mellett, személyre szóló bizonyítványt ad. Ezen 
bizonyítványokat az utolsó továbbképzés teljesítésével, vagy postai úton kapja meg a gyógyszerész. 
 
A GYGSZB az ÁNTSZ-el közösen minden a metabolikus négy továbbképzésén (diabetes, hypertonia, 
dyslipidaemia, metabolikus IV. tréning) részt vevı gyógyszerész gyógyszertárának tanúsítványt állít 
ki. Ezen tanúsítványokat az utolsó továbbképzés teljesítésével, vagy postai úton kapja meg a 
gyógyszerész. 
 
A GYGSZB mindazon gyógyszertárak listáját – amelyek továbbképzésen résztvevı gyógyszerész 
képviselıje a metabolikus négy továbbképzés (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, metabolikus IV. 
tréning) sikeres végeztével kérik, és a személyi feltéteket teljesítik és vállalják a protokollban leírt 
tárgyi feltételek teljesítését is - az Országos Tisztifıgyógyszerésznek megküldi. Ezt követıen a 
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Regionális Tisztifıgyógyszerésztıl kapja meg a 
gyógyszertár. 
 
Ha a gyógyszertár részakkreditációt kér. Azaz nem tudja jelenleg mind a négy továbbképzést 
elvégezni, azonban valamelyik sikeres továbbképzéssel rendelkezı területen Metabolikus Szindróma 
Gyógyszerészi gondozási programrésszel kapcsolatos szolgáltatást szeretné biztosítani, kérjük, hogy 
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ezt a csatolt nyomtatványon a Bizottságnak emailen, faxon, postán jelezze. Kérjük, hogy azon 
gyógyszertárak, amelyek részérıl valamely tevékenység végzését már a GYGSZB továbbképzéseit 
megelızıen kérték, és a Regionális Tisztifıgyógyszerésztıl az engedélyt még nem kapták meg, ezt a 
csatolt nyomtatványon a Bizottságnak emailen, faxon, postán jelezzék. 
 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2009. szeptember 30. követıen már részakkreditációra nincs 
lehetıség, így azon gyógyszertárakban, ahol nincs olyan gyógyszerész, aki mind a négy 
továbbképzésen sikeres vizsgát tett, az addigi résztevékenység sem folytatható. 
 
GYGSZB-nek küldendı tájékoztatók 
 
A Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program eredményeinek kiértékelése csak úgy 
lehetséges, ha a programban résztvevı gyógyszerészek a végzett tevékenységrıl a protokoll 
meghatározott mellékleteit jelzett idıszakonként a Bizottságnak megküldik. A visszaküldendı 
mellékletek az alábbiak: 

- 2. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap 3. anonim példánya. 
Kérjük, hogy ezt a példányt csak akkor küldjék be, ha a lapon jelzett tevékenység (orvoshoz 
irányítás, életmód-változtatás stb.) visszajelzése megtörtént, vagy a visszajelzésre nincs esély. 

- 10. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerterápiás adatlap másolati példánya. Kérjük, 
hogy az adatlap másolati példányait a Bizottság részére akkor, küldjék be, ha a lap betelt. 

- 13. melléklet: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program harmadik szintjéhez 
tartozó tevékenységek jelentési adatlapját az adott jelentési idıszakra vonatkozóan szükséges 
kitölteni. 

A tevékenységekrıl szóló jelentéseket kérjük, az alábbi idıpontokban (08.11.30.; 09.02.30.; 
09.05.30.; 09.08.30.) a Bizottságnak megküldeni. 
A Bizottság kéri, hogy a protokollal kapcsolatos egyéb észrevételeket is jutassák el írásban, ezáltal 
segítve, hogy a protokoll végleges verziójába a módosítások beépítésre kerüljenek.   
 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság együttmőködı partnerei   
 
A GYGSZB szakmai együttmőködı partnerei a Bizottságot alapító tagszervezetek (Magyar 
Gyógyszerészi Kamara, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége) mellett a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségek (MOTESZ), valamint a 
Magyar Hypertonia Társaság (MHT).  
A GYGSZB a program során együttmőködik a vércukor és koleszterin, trigliceridszint mérı eszközök 
(mérık, tesztcsík, kontrololdat, ujjszúrók stb.) a Roche Magyarország Kft.-vel, a vérnyomásmérık, 
testösszetétel mérık, lépésszámláló eszközök biztosítása területén pedig az Omron-Hungimpex Kft.-
vel. A betegtájékoztató anyagok biztosításában együttmőködı partner a Springmed Kft. A Bizottság a 
metabolikus szindróma program kommunikációjában, PR kampányában, média megjelenéseiben 
együttmőködik az Egy csepp figyelem Alapítvánnyal. A Bizottság együttmőködik a 
Patikaegészségpénztárral. A Bizottság együttmőködik a Gyöngy patikákkal biztosítva a 
gyógyszerészek továbbképzését a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási szolgáltatásokra. 
 
Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programmal kapcsolatos anyagok elérhetısége 
 
A vércukor- koleszterin és trigliceridszint méréshez szükséges eszközök elérhetısége az alábbi: 

- A gyógyszertárak igényelhetik az Egy csepp Figyelem Alapítványtól, annak kezdıcsomagját 
(15.830 Ft+ Áfa). Ez a csomag az Accu-Chek vércukormérı, tesztcsík, ujjszúró, Omron M6 
vérnyomásmérı mellett, 1 db szórólaptartót, 1 db nagymérető narancssárga felkiáltójel 
matricát, 1 db kismérető narancssárga felkiáltójel matricát, 1 db wobblert (logó térben mozgó, 
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kifüggeszthetı változata), 200 db szórólapot tartalmaz. Az Alapítvány továbbá folyamatos PR 
kommunikációt biztosít a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programról. 

- A Patikaegészségpénztár ingyenesen biztosítja a pályázatot nyert gyógyszertárak részére a 
gondozási programhoz szükséges eszközöket. A gyógyszertárnak Patikaegészségpénztár 
tagnak kell lennie, és vállalnia szükséges, hogy a Patikapénztár, és az Új Pillér tagjai számára 
díjmentesen biztosítja a méréseket, ennek anyagköltségét a Patikaegészségpénztár állja. A 
Pénztár internetes portálokon havonta történı frissítéssel folyamatos tájékoztatást ad tagjai és 
az érdeklıdık számára a Prevenciós Alapban résztvevı gyógyszertárak elérhetıségérıl. 
Gyógyszertár vállalja, hogy a szerzıdés aláírását követıen 5 ezer forintot átutal a Pénztárnak. 
A csomag tartalma (Omron M6 vérnyomásmérı, Accu-chek vércukormérı, Accutrend GCT 
koleszterin-trigliceridszint mérı, OMRON BF 500 testsúly és testzsír monitor) 

- A Roche Magyarország Kft. által biztosított eszközök és egyszerhasználatos anyagok további 
beszerzési lehetıségei: 

 Kat. 
szám Megnevezés 

  AccuChek vércukormérı, tesztcsíkok 
03533786 Accu-Chek Active Kit (gép, tartó, ujjbegyszúró, 10 lándzsa, 10 tesztcsík) 
03146359 Accu-Chek Active tesztcsík  25/doboz 
03146332 Accu-Chek Active tesztcsík  50/doboz 
03146324 Accu-Chek Active kontrololdat 

  Ujjbegyszúrók 
0360339 Safe-T-Pro 200x egyszerhasználatos szúró 

  Accutrend Plus 
11895044 Accutrend Plus vércukor-, koleszterin és triglicerid mérı 
11418262 Accutrend Cholesterol tesztcsík 25/doboz 
11418254 Accutrend Cholesterol tesztcsík 5/doboz 
11538144 Accutrend Triglycerid tesztcsík 25/doboz 
11284878 Accutrend Control-G kontrololdat 
11418289 Accutrend Chol Control 1 kontrololdat 
11538152 Accutrend TG Control 1 kontrololdat 

Ezen eszközök az alábbi nagykereskedıknél érhetıek el: Akadimpex, Hungaropharma, 
Koimbra Kft., Med Arrabona Bt., PannonMedicina, Phoenix Pharma, Prompt Pharma, Teva. 

- Omron Hungimpex által biztosított eszközök elérhetısége: 
o Azon patikáknak, amelyek gyógyszerészei elvégzik a metabolikus szindróma 

gyógyszerészi gondozási program továbbképzéseit és nem rendelkeznek még az elıbb 
felsorolt módon, vagy az Omron egyéb vérnyomásmérı osztását követıen M6 Comfort 
vérnyomásmérıvel, a Metabolikus IV. tréning után az OMRON területi képviselıi 
juttatják el a vérnyomásmérı készüléket.  A készülékek átadása használati szerzıdéssel 
kerül ki a patikákhoz. A patikáknak lehetıségük van az M6 Comfort készülék helyett 
OMRON SpotArm IQ-142 integrált mandzsettás készüléket kérni, amennyiben kifizeti a 
két készülék közötti árkülönbözetet (19 950 Ft + Áfa). 

o Az OMRON BF 500 Testösszetétel monitor. A patikák részére kedvezményes áron, 28 
500 Ft + Áfa értékben 1 db készülék a patikai mérésekhez megvásárolható.  

o Az OMRON HJ-720-IT Kalóriaméter-lépésszámláló készülék a patikák részére 
kedvezményes áron, 7 200 Ft + Áfa megvásárolható. 

o A készülékek megvásárolhatók: 
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� OMRON Hungimpex Kft, 1037 Budapest, Kunigunda u.60.; 06 1/453-7117,18,19 
vagy Zöld szám: 06 80/20-10-57 

� Kérjük jelezni, hogy a Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási 
programban fogják a készüléket használni. 

- A Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program mellékleteinek, nyomtatványainak 
elérhetısége az alábbi: 

o A protokollt a metabolikus IV. tréningen a résztvevık ingyenesen megkapják. A protokoll 
és mellékletei elérhetıek és letölthetıek a bizottságot létrehozó gyógyszerészi szervezetek 
honlapján (Magyar Gyógyszerészi Kamara: www.mgyk.hu; Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság: www.mgyt.hu; Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége: www.magangyogyszereszek.hu), valamint november 15.-tıl a Bizottság új 
honlapján www.gyogygond.hu. 

o Az ún. háziorvosi levél melyet a program gyógyszertári indítása elıtt kérünk, hogy a 
gyógyszertár körzetében lévı együttmőködı háziorvosnak jutassák el, elérhetı a szakmai 
szervezetek és a Bizottság honlapjáról.  

o A 3 példányos metabolikus prevenciós lap kezdıcsomagját a metabolikus IV. tréningen a 
résztvevık ingyenesen megkapják. További prevenciós lapok önköltségi áron a 
Hungaropharma Zrt.-tıl és a Phoenix Pharma Zrt.-tıl lesznek beszerezhetıek. 

o A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program rövid betegtájékoztató 
kezdıcsomagját a metabolikus IV. tréningen a résztvevık ingyenesen megkapják. 
További betegtájékoztató lapok önköltségi áron a Hungaropharma Zrt.-tıl és a Phoenix 
Pharma Zrt.-tıl lesznek beszerezhetıek. 

GYGSZB tájékoztatóinak elérhetısége 
 
A Bizottság által koordinált gyógyszerészi gondozási programokkal kapcsolatosan a Bizottság 
november 15.-tıl induló új honlapján www.gyogygond.hu tájékozódhat. További kérdéseikkel a 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság titkársága ad tájékoztatást: 
Pongrácz Gábor 
Levélcím: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/B. Pf:  
Telefon: 06-1-413-1925 
Fax: 06-1-351-9485 
 
A továbbképzések anyagait az elıadók hozzájárulása esetében a honlapon nyomtatható formában 
elérhetıvé tesszük. 
 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság továbbképzései   
 
A Bizottság még ezen félévben az alábbi idıpontokban szervez továbbképzéseket Budapesten 
(Dyslipidaemia: 2008. 11. 08.; Diabetes: 2008. 11. 29.; Metabolikus IV.: 2008. 11. 09.;  2008. 11. 
30.;  OTC továbbképzés felsı léguti hurutok: 2008. 11. 22.). ezen továbbképzésekre való jelentkezési 
lapot a szakmai szervezetek és a Bizottság honlapján találja meg. A Bizottság a metabolikus 
szindróma gyógyszerészi gondozási program területén 2009. elsı félévében is szervez 
továbbképzéseket, melyek struktúrája megegyezik a jelenlegi továbbképzésekkel 3 alaptovábbképzés 
(hypertonia, diabetes, dyslipidaemia) és az erre épülı metabolikus IV. tréning. Azaz még lehetıség 
lesz a hiányzó továbbképzések pótlására. Azonban 2009. második félévétıl, már csak egységes 
metabolikus szindróma kerül meghirdetésre.  
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A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság további tervei 
 

A GYGSZB a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium felkérésére elkészítette a 
gyógyszerbiztonsági validálással és a gyógyszerterápiás menedzsmenttel kapcsolatos protokollok 
tervezeteit. Ezen protokollról rövid összefoglaló tájékoztatónkat hamarosan eljuttatjuk a metabolikus 
szindróma gyógyszerészi gondozási programban résztvevı gyógyszerészeknek.  
 
 
Budapest, 2008. október 30. 
 
Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság: 
 
      Dr. Soós Gyöngyvér   Dr. Szabó Sándor      Dr. Samu Antal 
    GYGSZB jelenlegi elnök sk.       volt elnök sk                    leendı elnök sk. 
 
     Dr. Hankó Balázs        Bánkuti Péter sk.       Horváth-Sziklai Attila sk. 
       szakmai titkár sk.  
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Visszaigazolás metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program részakkreditációjára 

 
Beküldendı: Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b, Fax: 351-9485 
 
A GYGSZB mindazon gyógyszertárak listáját – amelyek továbbképzésen résztvevı gyógyszerész 
képviselıje a metabolikus négy továbbképzés (diabetes, hypertonia, dyslipidaemia, metabolikus IV. 
tréning) sikeres végeztével kérik, és a személyi feltéteket (4 továbbképzésen részt vett gyógyszerész) 
teljesítik és vállalják a protokollban leírt tárgyi feltételek teljesítését is - az Országos 
Tisztifıgyógyszerésznek megküldi. Ezt követıen a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a 
Regionális Tisztifıgyógyszerésztıl kapja meg a gyógyszertár.  
 
Ha a gyógyszertár részakkreditációt kér. Azaz nem tudja jelenleg mind a négy továbbképzést 
elvégezni, azonban valamelyik sikeres továbbképzéssel rendelkezı területen Metabolikus Szindróma 
Gyógyszerészi gondozási programrésszel kapcsolatos szolgáltatást szeretné biztosítani, kérjük, hogy 
ezt a nyomtatványon jelezze és a Bizottságnak emailen, faxon, postán küldje meg. Kérjük, hogy azon 
gyógyszertárak amelyek képviselıje valamely tevékenység végzését már a GYGSZB továbbképzéseit 
megelızıen kérték, és a Regionális Tisztifıgyógyszerésztıl az engedélyt még nem kapták meg, 
szintén a nyomtatványon a Bizottságnak emailen, faxon, postán jelezze. 
 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2009. szeptember 30. követıen már részakkreditációra nincs 
lehetıség, így azon gyógyszertárakban, ahol nincs olyan gyógyszerész akik mind a négy 
továbbképzésen sikeres vizsgát tett, az addigi résztevékenység sem folytatható. 
 
Kérjük jelölje meg, hogy az elvégzett sikeres továbbképzés alapján melyik területen kér 
részakkreditációt: 
 

Téma X-el jelölje a 
résszakkreditáltat
ni kért területet 

Az elvégzett 
továbbképzés 

ideje 

GYGSZB által 
szervezett 

(x-el jelölje) 

Korábban MOSZ, 
MGYK által 

szervezett (x-el 
jelölje) 

Diabetes     
Dyslipidaem
ia 

    

Hypertonia     
 

Részakkreditációt kérı résztvevı adatai 
A továbbképzést végezett neve  
Nyilvántartási száma   
A gyógyszertár neve  
A gyógyszertár címe  
A gyógyszertár telefonszáma  
E-mail cím:  
 
 
 
Dátum:…………………………...                                           Aláírás:…………………………………………… 
 


