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KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL FOGLALKOZÓ CIKKEINK ELÉ

A „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó
koronavírus 2” (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2, SARSCoV-2) és az általa okozott „koronavírus-betegség 2019” (Coronavirus
Disease 2019, COVID-19) témájában
lapunk februári számában közöltünk
rövid összefoglalót1, még azelőtt,
hogy a betegség Magyarországon is
megjelent volna. A vírusfertőzés azóta
globális pandémiának számít, és alapvető
mértékben határozza meg mindannyiunk
életét.
A betegség lefolyására, terápiájára az ezzel kapcsolatos gyógyszerészi feladatokra vonatkozó ismereteket
az olvasó jelen lapszámunk koronavírussal foglalkozó
közleményeiben és a vonatkozó hazai és nemzetközi
szakirodalmakban, információforrásokban találja meg.
Ajánlott COVID-19 információforrások
Minden gyakorló gyógyszerész számára alapvető fontosságú, hogy hiteles és naprakész információkkal rendelkezzen ebben a nagyon gyorsan változó helyzetben.
A hazai egészségügyet és különösen a gyógyszerészetet érintő legfontosabb dokumentumokat és információforrásokat hely hiányában itt csak felsorolásszerűen,
a teljesség igénye nélkül adjuk meg. Magyarországon
lapzártánkkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ
(NNK) 2020. április 1-ei keltezésű eljárásrendje2 van
érvényben. Az NNK oldalán3 számos további szakembereknek és laikusoknak szánt eljárásrendet, tanácsadót, tájékoztatót, infografikát találhatunk. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozatának és Kórházi Klinikai Gyógysze-

részet Tagozatának ajánlásait a COVID-19
eljárásrenddel kapcsolatban az EMMI
március 24-én tette közzé, ezek az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapjáról4, a többi szakterület eljárásrendjeivel együtt letölthetők. Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi
Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és
Tanács „A kórházi-klinikai intézeti
gyógyszertárak működési rendjének
irányelve veszélyhelyzet esetén” című dokumentumát az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének oldaláról5 lehet letölteni. A
Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészetet
érintő koronavírussal kapcsolatot jogszabályváltozásokat és aktualitásokat bemutató tájékoztatói elérhetőek a
Kamara honlapján6. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság a honlapján7 gyűjtötte össze az új koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tájékoztatókat, köztük a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP)
gyógyszerészeknek szánt ajánlásait és segédanyagait.
Az OGYÉI is külön oldalt8 üzemeltet a koronavírussal
kapcsolatos dokumentumai számára. A Kormány lakossági tájékoztató oldalt9 üzemeltet a koronavírusról,
itt publikálják a hazai járványügyi statisztikát. A nemzetközi információforrások közül e helyütt az Egészségügyi Világszervezet10 (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tematikus oldalát11 emeljük ki. További hasznos referenciák találhatók lapunk COVID-19-cel foglalkozó közleményeinek irodalomjegyzékében.
(-)

https://kollegium.aeek.hu/Dokumentumok/Index
www.mgyt-kgysz.hu
6
www.mgyk.hu
7
https://mgyt.hu/tag/koronavirus/
8
https://ogyei.gov.hu/koronavirus
9
https://koronavirus.gov.hu/
10
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
11
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
4
5

Katz Z. Az új koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Gyógyszerészet 2020;64(2):102-104.
2
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16
3
www.nnk.gov.hu
1
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SARS-CoV-2 fertőzöttek gyógyszeres terápiájának lehetőségei
Katz Zoltán
Az új koronavírus mára fenekestől forgatta fel az életünket. Az első eseteket 2019 decemberében regisztrálták Kínában, Wuhan városában. A kezdetben 2019nCoV néven emlegetett új kórokozót 2020. február 11én hivatalosan is „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus 2”, azaz „Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus-2” (SARS-CoV-2) névre keresztelték át [1]. Az új „koronavírus-betegség 2019”
(Coronavirus Disease 2019, COVID-19) okozta járványt Ázsián kívüli progressziója miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én világjárvánnyá, azaz pandémiává minősítette. Alig három
hónap alatt 114 ország vált érintetté, több mint 118 000
igazolt fertőzöttet és 4 291 halálesetet tartottak számon
[2]. Ugyanezen a napon jelent meg a Magyar Közlönyben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III.11.) Kormányrendelet [3]. Globálisan tovább romlott a helyzet, mára Európa és az Amerikai Egyesült
Államok (USA) vált a járvány terjedésének fő színterévé, ugyanakkor Kínában és számos ázsiai országban
kedvező járványügyi statisztikákról olvashatunk. 2020.
április 6-án több, mint 200 országban 1 214 466 SARSCoV-2 fertőzöttet és 67 690 COVID-19 miatt bekövetkezett halálesetet mutattak a statisztikák [4].
A járványügyi intézkedések a SARS-CoV-2 terjedésének lelassítását, a nyájimmunitás késleltetett kialakulását szolgálják. Fontos, hogy megelőzzük a tömeges megbetegedéseket, ezzel pedig az egészségügyi
ellátórendszer kapacitásainak túlterhelődését. Csak
így érhető el, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi
kapacitás tervezhető maradjon, az ellátásra szoruló
COVID-19 betegek számára pedig biztosítható legyen
a szükséges terápia.
Felmerül a kérdés, hogy milyen terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, azok milyen bizonyítékokon
alapulnak, illetve az elmúlt hónapok során a tapasztalatok miként formálták a terápiás protokollokat. A rendelkezésre álló opciók közül melyik a leghatékonyabb,
létezik-e elsőként választandó hatóanyag? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdésekre próbál válaszokkal szolgálni ez a rövid összefoglaló1.
SARS-CoV-2 ellen potenciálisan hatékony
gyógyszerek
A továbbiakban a koronavírusfertőzöttek terápiájában
potenciálisan hatékony antivirális hatóanyagok, illetve
készítmények off-label terápiás lehetőségei kerülnek
tárgyalásra.
A kézirat lezárásának időpontja 2020. április 6.

1
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A COVID-19 betegek ellátása során elsősorban tüneti terápiás megközelítést alkalmaznak, vagyis a fellépő tünetek csillapításán kívül szupportív, támogató
kezelést végeznek. Súlyos és kritikus állapotú betegeknél számos, a koronavírust célzó hatóanyagot alkalmaznak. Ilyenkor fokozott körültekintéssel kell eljárni, mivel ezek hatékonyságát bizonyító randomizált
klinikai vizsgálati eredmények még nem elérhetők [6].
A betegség lefolyása az esetek körülbelül 80%-ában
enyhe vagy közepes, 14%-ában súlyos és 6%-ában
sokkal, légzési, akár többszervi elégtelenséggel járó
kritikus állapotig fokozódhat [6].
Jelenleg nincs két azonos eljárásrendet felvonultató
COVID-19 terápiás protokoll, ezért a teljesség igénye
nélkül, a nemzetközi és hazai ajánlásokban egyaránt
visszaköszönő alábbi hatóanyagok kerülnek ismertetésre:
Remdesivir
Eredetileg vérzéses lázat okozó ebola- és marburgvírusfertőzések kezelésére kifejlesztett, GS-5734 kódszámú árva gyógyszer (orphan drug) [7]. A remdesivir
egy adenozin nukleotid analóg vegyület, amelynek
monofoszfát alakja prodrug, és közvetlenül képes gátolni a vírusok transzkripcióját és replikációját a vírus
RNS-függő RNS-polimerázán keresztül. A remdesivir
más egyszálú RNS-vírusokkal szemben is mutat
antivirális aktivitást úgy, mint a Nipah-vírus, a
Hendra-vírus, vagy a koronavírusok közé tartozó
MERS-CoV és SARS-CoV [8]. A Gilead Sciences által fejlesztett, még vizsgálati fázisban lévő remdesivir
hatóanyaggal a világ számos pontján folynak
COVID-19 betegek bevonásával végzett klinikai vizsgálatok. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb beteg bevonásával minél több klinikai vizsgálati információ kerüljön összegyűjtésre és értékelésre, a Gilead
számos szervezettel (FDA, CDC, WHO stb. ) dolgozik
közösen [9]. Mivel engedélyezés előtt álló gyógyszerről van szó, ezért a remdesivir csak ún. compassionate
use keretében elérhető, vagyis a Gilead honlapján kell
kezdeményezni az igénylést [5].
Klorokin, Hidroxiklorokin (Plaquenil®)
Az aminokinolin-származékok, azon belül is a
4-aminokinolinok közé tartozó klorokin és hidroxiklorokin már régóta ismert, a kinin helyettesítésére kifejlesztett antimaláriás vegyületek. Az 1960-as években megjelenő klorokinrezisztens törzsek felbukkaná-

4/14/20 8:05 AM
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sa előtt a klorokin volt az elsőként választandó szer világszerte.
Hatásmechanizmusa azon alapulhat, hogy a sejtek
által nagy mennyiségben felvett gyengén bázikus hatóanyag megváltoztatja az endoszómák és lizoszómák
pH-ját, így gátolva a paraziták penetrációját a sejtbe.
Nagymértékben gátolják az emlőssejtek DNS- és
RNS-szintézisét, azáltal, hogy komplexet képeznek az
örökítőanyaggal.
A gasztrointesztinális traktusból gyorsan és teljesen felszívódik, majd a plazmából gyorsan a szövetekbe jut. Elsősorban az intenzív fehérjeszintézist végző
szövetekben halmozódik fel (máj, lép, vese, tüdő) [10].
A hidroxiklorokin terápia hatékonynak bizonyult
gyulladással járó kórképek kezelésében. Habár hatásmechanizmusuk eddig nem tisztázott, olyan autoimmun betegségek kezelésében hagyták jóvá, mint
rheumatoid arthritis, szisztémás lupus erythematosus
[11]. Számos, esetenként súlyos mellékhatásaik miatt
az Európai Gyógyszerügynökség fokozott óvatosságra
int a COVID-19-betegek klorokin és hidroxiklorokin
terápiáját illetőn. Hangsúlyozza, hogy csak orvosi felügyelet mellett, vagy klinikai vizsgálat részeként, illetve a nemzeti szintű terápiás irányelvekkel összhangban történjen azok alkalmazása [12].
Lopinavir/ritonavir (Kaletra®)
Jelenleg humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzöttek kezelésére engedélyezett proteáz-inhibitorok
kombinációja. A proteáz-inhibitorok megakadályozzák a HIV-vel fertőzött sejtet az újabb víruskópiák
előállításában. A sejtben keletkező vírus-fehérjék
meghatározott helyen történő hasításáért felelős
proteáz enzim aktív centrumához kötődve gátolják annak működését. Mindkét hatóanyag CYP3A4 enziminhibitor, ezért kerülni kell olyan hatóanyagok együttes alkalmazását, amelyek metabolizmusa CYP3A4
függő [13]. A következményes antifungális terápiához
választható hatóanyagok körét a CYP3A4 enzim-gátló
hatás jelentősen korlátozza.
Pontos szerepe a COVID-19 terápiában tisztázatlan,
viszont bíztató preklinikai vizsgálati eredmények állnak rendelkezésre vele kapcsolatban. In vitro és állatkísérletekben potenciális aktivitást mutatott más koronavírusokkal szemben (SARS-CoV, MERS-CoV). Valószínűleg a vírus replikációjában kulcsfontosságú
Mpro enzimhez kötődve fejtik ki hatásukat. A terápia
megkezdése előtt mérlegelni kell a QT intervallum
megnyúlásából fakadó szívritmuszavar lehetőségét, a
CYP3A4 enzim gátlásán alapuló gyógyszerinterakciók
valószínűségét [14].
Ribavirin
A vírusreplikációt gátoló nukleozid analóg hatóanyag.
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In vitro RNS- és DNS-vírusokkal szemben is hatásosnak bizonyult. Légzőszervi fertőzések kezelésében aeroszolként alkalmazva a bronchusváladékban akár
1000 mg/l koncentráció is elérhető. Emberben
normocytás anaemiát okoz, nagy dózisban a csontvelő
vörösvérsejtképzését is károsítja. Mindez kivédhető
aeroszolos alkalmazással, viszont speciális inhalátort
igényel, ugyanakkor az ellátó személyzet ribavirin expozíciója jelentős lehet [10].
Emtricitabin/tenofovir (Truvada®)
Az emtricitabin egy nukleozid reverz transzkriptázgátló, míg a tenofovir egy nukleotid reverz transzkriptáz-gátló, amelyek akadályozzák a reverz transzkriptáz normális működését, így gátolva a vírus
replikációját. Elsősorban HIV-1-fertőzés terápiájában
engedélyezett hatóanyagkombináció [15], de hatékony
lehet más RNS-vírussal szemben is. SARS-CoV-2fertőzések kezelését illetően nem áll rendelkezésre klinikai vizsgálatokon alapuló bizonyíték.
Kiegészítő, szupportív terápiás lehetőségek
A terápia antibakteriális és antifungális hatóanyagokkal való kiegészítésének fontos szerepe lehet a további
infekciók megelőzésében, felülfertőződések kezelésében.
Markolidok
Külön említést érdemelnek a makrolid típusú antibiotikumok, azok közül is az azitromicin. Azon túl, hogy
használatukkal megelőzhető a bakteriális felülfertőződés, a makrolidok gyulladással járó pulmonáris betegségekben immunmoduláns hatást is mutathatnak. Vírusos légúti megbetegedésekben csökkenthetik a
citokinek (pl. IL-8) túlzott termelődését, amely gátolja
a neutrofil granulociták tüdőszövetbe irányuló kemotaxisát, így csillapítva a gyulladásos válaszreakciót.
Ezen kívül gátolhatják a nyákszekréciót, csökkenthetik a reaktív oxigén gyökök keletkezését és fokozhatják a neutrofil granulociták apoptózisát [14].
Tocilizumab
Kiegészítő terápiás alkalmazása hatékony lehet súlyos
és kritikus állapotú COVID-19-betegek kezelésében.
A tocilizumab interleukin-6 (IL-6) receptor kompetitív antagonista, monoklonális antitest, amely gátolja
az IL-6-mediált jelátvitelt. Az IL-6 alapvetően egy
gyulladáskeltő molekula, amelyet fehérvérsejtek termelnek. Az IL-6 receptorkötődés gátlásával csillapíthatók a súlyos stádiumú koronavírusfertőzésben nagy
mennyiségben felszabaduló citokinek által indukált
gyulladásos válaszreakciók [14].
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Igazolt COVID-19 fertőzött betegek rizikóadaptált antivirális terápiája [5]
RIZIKÓCSOPORT

TERÁPIA

ENYHE BETEGSÉG
Nem szükséges, obs.
-rizikófaktor nincs
Kaletra® VAGY klorokin
-rizikófaktor van
VAGY hidroxiklorokin
KÖZÉPSÚLYOS
BETEGSÉG

SÚLYOS
BETEGSÉG

Kaletra® ÉS klorokin VAGY
Kaletra® ÉS azitromicin VAGY
Kaletra® ÉS hidroxiklorokin
Remdesivir ÉS Kaletra®
VAGY klorokin
Ha nincs remdesivir:
Kaletra® ÉS klorokin VAGY
Kaletra® ÉS azitromicin
Remdesivir ÉS Kaletra®
VAGY klorokin

KRITIKUS
ÁLLAPOTÚ
BETEGSÉG

200/50 mg 2×2 caps. VAGY
1×500 mg VAGY 3×200 mg
200/50 mg 2×2 caps. ÉS 1×500 mg
VAGY 200/50 mg 2×2 caps. 10 napig
ÉS 1×500 mg, majd napi 250 mg
5 napig VAGY 200/50 mg
2×2 caps. ÉS 3×200 mg 10 napig
200 mg telítés, 100 mg fenntartás
200/50 mg 2×2 caps. VAGY (1-2)×500 mg
200/50 mg 2×2 caps. ÉS (1-2)×500 mg
VAGY 200/50 mg 2×2 caps. 10 napig ÉS
1×500 mg, majd napi 250 mg 5 napig
200 mg telítés, 100 mg fenntartás
200/50 mg 2×2 caps. ÉS (1-2)×500 mg
VAGY 200/50 mg 2×2 caps. 10 napig ÉS
1×500 mg, majd napi 250 mg 5 napig

ARDS esetén (fentiek mellé): ÉS
dexametazon ÉS/VAGY tocilizumab

20 mg 5 napig, majd 10 mg
(hematológiai konzílium alapján)

Más antivirális hatóanyaggal kombinálva hepatitisz Bés hepatitisz C-vírusfertőzésekben alkalmazzák.
COVID-19-betegek kiegészítő terápiájaként jöhet szóba, de hatékonysága egyelőre még nem igazolt [14].
COVID-19 betegek ellátását szolgáló
terápiás protokollok
Mivel jelenleg nincs klinikai vizsgálatokkal bizonyított, specifikus terápia, ezért a COVID-19 betegek kezelésére használt bármilyen antivirális terápia offlabel indikációjú. A javasolt antivirális stratégiák in
vitro adatokon, állatmodelles kísérletek eredményein,
klinikai beszámolókon és a rendelkezésre álló nemzetközi ajánlások szakértői értékelést követő konszenzuson alapulnak. Jelenleg egyik terápiás protokoll sem
tekinthető jobbnak vagy rosszabbnak a másikhoz képest. A potenciális terápiás stratégiák hatékonyságának tisztázása érdekében számos klinikai vizsgálatot
folytatnak a már ismert antivirális hatóanyagokkal,
így bármikor változáson mehetnek át a hatályos protokollok és ajánlások.
Tömeges SARS-CoV-2 fertőzés esetén a COVID
teszt eredménye előtt a gyanús esetek kezelése elsősorban tüneti terápia, emellett javallott lehet antibiotikum és az influenza kezelésére szánt oszeltamivir
(Tamiflu®). Pozitív COVID teszt esetén (valószínűsített-, vagy megerősített eset) az antibiotikum és
oszeltamivir elhagyását követően a tüneti terápia kiegészíthető (hidroxi)klorokin vagy lopinavir/ritonavir

DISZPOZÍCIÓ
Otthon
/ osztály

Osztály
/ ITO

Osztály
/ ITO

200/50 mg 2×2 caps. VAGY (1-2)×500 mg

Ha nincs remdesivir:
Kaletra® ÉS klorokin VAGY Kaletra®
ÉS azitromicin

Szisztémás interferonok:
Interferon-alfa-2b (INF-A2b)
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kezeléssel [5]. A nemzetközi és hazai terápiás stratégiák a súlyos és kritikus állapotú COVID-19 fertőzött
felnőtt betegek kezelésére kivétel nélkül remdesivirt
ajánlanak. Mivel a hatóanyag még engedélyezés előtt
áll és tömeges megbetegedések esetén bizonytalanná
válhat a beszerzése, ezért opcionálisan más antivirális
hatóanyagok alkalmazására is tesznek javaslatot.
A remdesivir helyettesítésére a lopinavir/ritonavir és/
vagy klorokin vagy hidroxiklorokin hatóanyagkombinációkra tesznek javaslatot. Igazolt COVID-19
fertőzött felnőtt betegek rizikóadaptált antivirális terápiájának (I. táblázat) empirikus antibakteriális és
antifungális kezelési stratégiákkal (II. táblázat) történő kiegészítése indokolt lehet kritikus vagy súlyos állapotú COVID-19 betegek körében. Ezeket az alapelveket követi a 2020. március 25-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának
kézikönyve” [5].
Tényleg rontanak az ACE-gátlók, az ARB-k
és a NSAID-k a COVID-19 betegek állapotán?
Az elmúlt hetekben a médiában megjelent és a betegek
körében is elterjedt több olyan információ, amelyek
szerint egyes hatóanyagok, illetve egész hatástani csoportok képviselői súlyosbíthatják a SARS-CoV-2vírus okozta megbetegedés tüneteit.
A vírus a légutak sejtjeibe való bejutáshoz az
angiotenzin konvertáló enzim 2 (ACE2) receptorát használja. Mivel az ACE-gátlók vagy angiotenzin receptor
blokkolók (ARB-k) a renin-angiotenzin-aldoszteron
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Igazolt COVID-19 fertőzött betegek rizikóadaptált empirikus antibakteriális és antifungális terápiája [5]
IMMUNSZUPRESSZÍV ÁLLAPOT, SÚLYOS TÁRSBETEGSÉG

RIZIKÓCSOPORT
ENYHE BETEGSÉG
-rizikófaktor nincs
-rizikófaktor van
KÖZÉPSÚLYOS
BETEGSÉG

NEM ÁLL FENN

FENNÁLL

Nem szükséges, obs.
Amoxicillin VAGY ceftriaxon ± doxiciklin

ceftriaxon + doxiciklin

ceftriaxon + doxiciklin

Piperacillin/tazobaktám VAGY cefepim VAGY
ceftazidim + doxiciklin

SÚLYOS BETEGSÉG
KRITIKUS ÁLLAPOTÚ
BETEGSÉG

Piperacillin/tazobaktám VAGY cefepim ÉS levofloxacin ÉS vankomicin
VAGY linezolid

MRSA rizikó vagy ismert kolonizáció esetén: bármelyik fenti stratégia mellé vankomicin VAGY linezolid
P. carnii rizikó esetén (COVID-19-től független): bármelyik fenti stratégia mellé Sumetrolim
Profilatikus/preemtív antifungális stratégia: csak kritikus állapotó betegség esetén
echinocandin (capsofungin, anidulafungin)

rendszeren (RAAS) hatnak és megnövelik az ACE2
aktivitást, ezért született olyan feltételezés, hogy a
fent említett gyógyszerek növelhetik a vírus aktivitását. A nem-szteroid gyulladáscsökkentő (NSAID)
ibuprofénnel kapcsolatban olyan hipotézisek láttak
napvilágot, melyek szerint ez a gyógyszer a koronavírus aktivitását erősíti, a betegség lefolyását súlyosbítja.
Ugyanakkor egyelőre semmilyen klinikai vagy epidemiológia vizsgálat nem támasztja alá, hogy az ACEgátlók, az ARB-k, a kortikoszteroidok, vagy a
NSAID-ok fokoznák a koronavírusfertőzés progresszióját. Fontos felhívni a betegek figyelmét, hogy
ne hagyják abba az előírt gyógyszerkészítmények szedését, ne hozzanak meggondolatlan lépéseket, minden
esetben egyeztessenek kezelőorvosukkal [16].
Kezeljük fenntartásokkal az aktuális híreket, a hirtelen felreppenő (akár orvosi hátterű), nagy médiavisszhangot kiváltó vélemények, ajánlások helyett támaszkodjunk inkább a nemzeti és nemzetközi gyógyszerészeti hatóságok, tudományos-egészségügyi szervezetek ellenőrzött hátterű állásfoglalásaira!
Záró gondolatok
A kialakult helyzetben nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy milyen óriási szerepe van a prevenciónak.
Védőoltás és evidenciákon alapuló antivirális terápia
hiányában a járvány progressziójának csökkentése a
legfontosabb feladatunk. Az antivirális szerek hatékonysága kérdéses, ahogy az is, rendelkezésre állnak-e
a nagy tömegek ellátására. Különösen fontos az ellátó
személyzet – beleértve a gyógyszerellátást biztosító
közforgalmú- és kórházi-klinikai gyógyszerészeket is
– körültekintő, minden rendelkezésre álló eszközt és
ismeretet felhasználó, szakszerűen, fegyelmezetten kivitelezett védekezése.
A jelenlegi terápiás protokollok iránymutatásai nin-
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csenek kőbe vésve, a jövőben napvilágot látó klinikai
vizsgálatok eredményei fényében módosulhatnak,
ezért a járványhelyzet és a szakmai-hatósági információk folyamatos nyomon követése, fokozott szakmai
éberség szükséges minden szakember részéről.
A COVID-19 terápia során számos, nem triviális
gyógyszerelési probléma2 merülhet fel, ami előtérbe
helyezheti a(z elsősorban kórházi-klinikai) gyógyszerészek potenciális terápiás döntéstámogató szerepét,
és hangsúlyozza szakmai felkészültségük jelentőségét.
KATZ Z.: Therapeutic opportunities for SARS-CoV-2
infected (COVID-19) patients
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Prof. Dr. Kásler Miklós gyógyszerészeknek
küldött köszönő levele
Tisztelt Gyógyszerész Kolléga!
Tisztelt gyógyszertárban dolgozó Kollégák!
Ebben az embert próbáló nehéz helyzetben, amit a koronavírus elleni védekezés jelent,
fokozottan számítunk az Önök helytállására is, hiszen most valóban elengedhetetlen az
egészségügyi ellátórendszer szereplőinek az együttműködése.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérem Önöket, hogy a gyógyszertárak zavartalan
működése érdekében továbbra is tegyenek meg mindent.
Kérem, hogy saját maguk és a gyógyszertáruk személyzete védelmére fordítsanak fokozott
figyelmet. Erre a személyes védőeszközök alkalmazásával és a gyógyszertári munkakörülmények járványügyi szempontoknak való folyamatos megfelelésével tudnak legtöbbet
tenni.
A Kormány folyamatosan értékeli a helyzetet és a változásokra figyelemmel napi szinten dönthet a szükséges
beavatkozásokról, napi szinten dönthet a szükséges változtatásokról, ideértve a jogalkotás eszközeinek felhasználását is.
Kérem, kísérjék figyelemmel a kormányzati intézkedéseket és a tisztifőorvos és a tisztifőgyógyszerész útmutatásait.
Végül kérem Önöket, hogy ebben a rendkívüli helyzetben segítsék elő a lakosság nyugalmának megőrzését, a
pánikhangulat elkerülését. A szakmai elhivatottság, amivel nap mint nap a betegek szolgálatára állnak, most még
nagyobb értéket jelent, mint a korábbi jól kiszámítható, megtervezhető hétköznapokon. A gyógyszerészek és a
gyógyszertárak dolgozói emberségből és alkalmazkodásból eddig mindig jól vizsgáztak. Magyarország lakossága érdekében végzett lelkiismeretes munkájukat és kitartásukat előre is köszönöm!
Küzdjünk együtt a járvány megfékezéséért!
Budapest, 2020. március 20.
Üdvözlettel:
Prof. Dr. Kásler Miklós
Emberi Erőforrások Minisztere
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A kórházi-klinikai gyógyszerészet veszélyhelyzeti
felkészültségi modellje a COVID-19 járvány nemzetközi
tapasztalatainak értékelése alapján
Becskeházi-Tar Judit*

Bevezetés
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács (KKGYTT)
2020. március 18-án felkérést kapott a koronavírus járvány kapcsán felmerülő veszélyhelyzeti eljárásrend kidolgozására a Nemzeti Erőforrás Minisztertől. A
KKGYT egy tapasztalt szakértőkből álló munkacsoportot bízott meg a feladattal, akik szoros együttműködésben dolgoztak a szervezet elnökségével. A munkacsoport alapelvként határozta meg, hogy a COVID-19
világjárvány kapcsán kialakult veszélyhelyzetben a kidolgozott irányelv segítségével minden kórházi-klinikai intézeti gyógyszertár gyors és hatékony intézkedéseket tudjon bevezetni a működésük biztonságának
fenntartása, a kockázatok – beleértve a pszichológiai
nyomás – felismerése és hatásainak csökkentése, a
veszteséget okozó tényezők beazonosítása és felszámolása érdekében. Célként azt határozták meg, hogy
olyan útmutató álljon a kórházi-klinikai intézeti gyógyszertárak, illetve a kórházi-klinikai gyógyszerészet
számára rendelkezésre, amely egyrészt elősegíti általános veszélyhelyzeti- és kríziskezelési felkészültségüket, valamint konkrétan meghatározza a kórházi-klinikai intézeti gyógyszertárak működésének rendjét a
COVID-19 járvány alatti időszakban.
Az útmutató kidolgozásához nem állt rendelkezésre
olyan modell, ami ezen a területen már bevált volna.
A munkacsoport ezért egy olyan veszélyhelyzeti felkészültségi modell kidolgozására tett javaslatot, ami
megadta a keretrendszerét a koronavírus járvány teendőire vonatkozó szakmai irányelv kidolgozásának.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a magyarországi koronavírus járvány során, közvetlenül a gyorsan
változó helyzetre reagálva kellett kifejleszteni az
iránynyelvet, ezért a munkacsoport – számos más
nemzetközi munkacsoporthoz hasonlóan – nem tudta
követni a szakmai ajánlások, illetve útmutatások kidolgozásának szokásos folyamatát.
Jelen írás1 szerzője az irányelvfejlesztéshez bemeneti információként, a veszélyhelyzeti-reagálási modell
alapjaként felhasznált nemzetközi szakmai kitekintést
ismerteti. A tanulmány szerzője értékeli a COVID-19
1

Kézirat lezárva: 2020. március 27-én.
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Jelen összefoglaló az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács: A kórházi-klinikai intézeti gyógyszertárak működési rendjének irányelve veszélyhelyzet esetén (összeállította: Becskeházi-Tar Judit és
Becskeházi-Tar András) 1. mellékletének kiegészített változata. Az irányelv letölthető a Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének
honlapjáról: https://www.
mgyt-kgysz.hu/docman/
covid-19/739-kkgyttveszely helyzeti-mukodeskorhazi-gyogyszereszetkomplex-vegso/file. A QR
kódot beolvasva okostelefonja segítségével közvetlenül erre a linkre navigálhat.

gyors útmutatóinak kidolgozására vonatkozó ideiglenes eljárások és módszerek, valamint a kockázatszemléleten alapuló, kríziskezelési- és veszélyhelyzeti felkészültségi és a működés-folyamatosság biztosítását szolgáló nemzetközileg bevált eljárásokat. Ezek az irodalomjegyzékben hivatkozott nemzetközi ajánlások bizonyítékokon és szakértői véleményeken alapulnak,
azonban a járványok és veszélyhelyzetek természetéből adódóan folyamatosan változnak. A munkacsoport
a szakirodalom kritikus értékelési módszerével
(Critical Appraisal Method [1, 2]) – amennyire csak lehetséges volt – ellenőrizte ezeket.
A COVID-19 járványban eddig meghozott nemzetközi intézkedések értékelésekor a munkacsoport számára bebizonyosodott, hogy manapság már nem elegendő a gyors válságintézkedési tervekre támaszkodni. Ezért egy olyan komplex veszélyhelyzetre való
felkészültségi stratégia lépéseinek meghatározását is
célul tűzték ki, ami nem csak azt határozza meg,
hogy kinek mi a dolga egy rendkívüli helyzet esetén,
hanem abban is támogatja az alkalmazót, hogyan lehet a válsághelyzeti működésre felkészülni, a járványügyi biztonság eléréséhez milyen egészségmagatartási és viselkedési változtatásokat kell megtenni,
valamint hogyan lehet mindezekből tanulni, és a normál működési rendbe beágyazva a szervezeti kultúra
részévé tenni.
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A járvány terjedése – egészségmagatartás,
trendek és intézkedések összefüggése, amiből
tanulságokat vonhat le a kórházi-klinikai
gyógyszerész
A járvány terjedésének gyors dinamikáját tükrözi,
hogy az első esetek felismerését követő kb. 1 hónapon
belül már 835 igazolt beteget jelentettek Kínában,
március elejétől a kínai terjedés lassulni, tetőzni látszik, a kumulatív incidencia 81 000 körüli. Az újonnan körvonalazódó epicentrum jelenleg Európa
(Olaszországgal, Spanyolországgal és Németországgal), Ázsiában Irán és Dél-Korea, valamint az USA. A
megerősített új esetek jelentős hányadát is ezekből az
országokból jelentik a járványügyi hatóságok.
A WHO 2020. március 11-én kimondta, hogy a
SARS-CoV-2 okozta járvány kielégítette a pandémia
kritériumrendszerét [3]. A Johns Hopkins Egyetem
rendszertudományi és műszaki adatbázisa [4] alapján
2020. március közepére a SARS-CoV-2 a világ országainak több mint kétharmadát érintette. A globális
mortalitási rátát nehéz megbecsülni, a nemzetközi járványügyi intézetek adatai alapján március harmadik
hetében 3,8 és 4,3% között mozgott.
A fertőző betegségek terjedése alapvetően az emberek viselkedésétől függ, az egészségmagatartás járványügyi szempontból is kiemelkedő fontosságú [5].
A különböző országok tendenciái alapján modellezhető járványgörbék eltérő meredekséget mutatnak, a
görbék szoros összefüggésben vannak azzal, hogy az
adott régió vagy ország mennyire képes a fertőzés lokális terjedésének eredményes fékezésére (containment), a közösségi tilalmat (social distance) és szigorú
izolációs szabályokat mennyire hamar rendelik el.
Míg Olaszországban az új esetek száma kétnaponta
duplázódni látszik, addig az ehhez szükséges idő Japánban 1 hét körüli. Szingapúr és Hongkong – ahol
okultak a korábbi SARS-járvány tanulságaiból – szimulációs gyakorlatokkal felkészítette a lakosságot a
várható veszélyhelyzeti működésre és időben elrendelte a következetes járványügyi intézkedéseket. Olaszországban – ahol a közösségi tilalmat sem a hatóságok, sem a lakosság nem vette kellő komolysággal –
jelenleg eszkalálódik a járvány, a gyógyulási ráta alacsony, a mortalitás pedig a legmagasabb.
Klinikai jellemzők és kockázatok, amik
befolyásolhatják a kórházi-klinikai
gyógyszerelési politikákat és programokat
Diagnosztika és scoring alkalmazása
A COVID-19 gyanús esetek kivizsgálása, diagnosztikai vizsgálata egy új kihívás mind az egészségügyi
rendszerek, mind az egyes országok egészségügyi
személyzete számára. A járványügyi útmutatások,
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a COVID-19 szakmai útmutatók segítenek az eligazodásban, ugyanakkor jelentősen felértékelődött a
COVID-19 fertőzöttek ellátásában tapasztalatot szerzett egészségügyi szakemberek által megosztott tudás
is, mivel olyan döntéseket kell meghozniuk, mint hogy
a betegnek vannak-e olyan tünetei, amelyek jellemzőek a COVID-19-re, és hogy a beteget milyen diagnosztikai vizsgálatokra kell irányítani. A megerősített
COVID-19 betegek többségében láz és/vagy akut légzőszervi betegség (pl. köhögés, nehézlégzés) tünetei
alakultak ki. Az útmutatókban a diagnosztikai vizsgálat prioritásai között szerepelnek a vizsgálatot kérő orvosok egyéb megfontolásai a járványügyi tényezőkre,
például a COVID-19 fertőzések helyi közösség általi
átterjedésének a trendjére az adott földrajzi területén.
A klinikusokat arra ösztönzik, hogy vizsgálják ki a
légzőszervi betegségek egyéb okait is [6].
A pandémia deklaráció óta eltelt két hétben a WHO
valamint a járványügyi intézetek folyamatosan aktualizálják a szakmai útmutatóikat a COVID-19 tüneti
felismerése, a betegek besorolása, kivizsgálása, terápiája, a környezetükben lévőkkel kapcsolatos intézkedések valamint a kötelező jelentések kapcsán. A „megerősített” COVID-19 esetdefiníció mellett sorra egészülnek ki az útmutatók a „valószínűsített” esettel.
2020. március 26-án az Ausztráliai Egészségügyi Minisztérium irányelvei kiegészültek a nemzeti járványügyi hatóság javaslatára a következőkkel: „Azokat a
személyeket, akikről megállapítást nyert, hogy kapcsolatba kerültek egy megerősített vagy valószínűsített esettel, meg kell vizsgálni, hogy szoros kapcsolatnak kell-e őket besorolni, és hogy összegyűjtsék-e a
demográfiai és járványügyi adatokat. A szoros kapcsolatokkal kapcsolatos információkat a hatósági követelményeknek megfelelően kell kezelni. A gyanús
esetek kapcsolatának azonosítását és értékelését el lehet halasztani a kezdeti laboratóriumi vizsgálatok
eredményéig” [7].
A hazai Nemzeti Népegészségügyi Központ által
2020. március 16-án kiadott „Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban” három esetdefiníciót határoz meg [8]:
– COVID-19-re gyanús beteg definíció szerint: (a)
akut légúti betegségben szenved (láz 38 °C felett köhögés nehézlégzés), a tünetei kezdete előtti 14 napban külföldön járt, vagy (b) akut légúti betegségben
szenved (láz 38°C felett, köhögés vagy nehézlégzés), és a tünetei kezdete előtti 14 napban szoros
kontaktusban volt megerősített vagy valószínűsített
COVID-19 esettel, vagy (c) azonnali hospitalizációt
igénylő súlyos akut légúti betegségben szenved (láz
38°C felett és köhögés vagy nehézlégzés és pneumonia vagy ARDS2 radiomorfológiája mellkasi felvételen). A gyanús eset definíció szerint kivizsgálás
2

akut légúti distressz szindróma, acute respiratory distress syndrome

4/14/20 8:05 AM

228

GYÓGYSZERÉSZET

alatt álló személynek minősül, ha COVID-19 irányú
mikrobiológiai vizsgálata megkezdődik.
– Valószínűsített esetnek minősül minden gyanús beteg, ha a COVID-19 irányában végzett PCR-vizsgálat
eredménye kétes, vagy pan-koronavírus teszttel
eredménye pozitív.
– Megerősített esetnek minősül a laboratóriumi teszttel verifikált COVID-19 infekció a klinikumtól függetlenül.
A COVID-19 humán diagnosztikai laboratóriumi
vizsgálata a vírusgenom jelenlétének polimerázláncreakció technikával (polymerase chain reaction,
PCR) történő igazolásán alapszik. A vizsgálatra alkalmas mintát (hámsejteket bőven tartalmazó légúti
szekrétum) spontán légző betegnél az orr- és szájgarat
nyálkahártyájának átnedvesített vattapálcával való
erélyes törlésével lehet legyűjteni. A vattapálca anyaga
csakis műszál lehet, alginát tartalmú, illetve fa nyelű
pálca mintavételre nem alkalmas. A betegek edukációjában kiemelten szerepel, hogy a vizsgálati hatékonyságot növeli, ha a beteg a mintavétel előtti 8–12 órában
nem eszik-iszik, nem dohányzik, fogmosást és szájtoalettet nem végez [9].
A vérkép eredmények közül a klinikai gyógyszerészet antibiotikum stewardship programjai kapcsán (1) a
prokalcitonin értéknek lehet jelentősége (mivel az esetek 95%-ában a normál tartományban mozog, emelkedése alternatív fertőző ágens kóroki szerepére, pl. szekunder bakteriális infekcióra, utalhat), illetve (2) a másodlagosan fellépő bakteriális infekciók miatt elvégzett
hemokultúra tenyésztések eredményeinek [10].
Önmagában a COVID-19 nem képezi antibiotikum
vagy antifungális gyógyszeres terápia indításának javallatát, azonban a másodlagosan fellépő bakteriális
infekciók miatt bizonyos betegek számára antibiotikum rendelése szükségessé válhat. Ennek mérlegelése
az ellátó kórházi orvoscsapat, az infektológus feladata, a kiértékelésben az Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottságoknak van/lehet elvitathatatlan szerepe.
Mivel a COVID-19 egyik lehetséges kockázati besorolása, a scoring rendszer beosztása az egyik legnagyobb kínai vizsgálat eredményein, a WHO javaslatán, valamint a kínai és az azóta adaptált nagyobb európai protokollokon alapszik, de szisztematikus
validálásra nem került, ezért nem vezérelheti teljes
mértékben sem az antibiotikum stewardship programban elvárt kockázatértékeléseket, sem a klinikai döntéseket [7].
Kórlefolyás, tipikus tünetek
Az elérhető publikációk alapján (lásd az irodalomjegyzékben) a COVID-19-ben érintett betegek átlagos
életkora 36 és 59 év közé esik, a fertőzés minden életkori csoportban szignifikáns betegségterhet jelent. A
betegek kb. kétharmada férfi. A felnőtt betegek eseté-
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ben a lappangás medián 4–6 nap [11]. Az irodalomban
eddig leírt leghosszabb lappangási idő 26 nap volt [12].
A betegek 81%-ánál a klinikai kép enyhe, 14%-ban súlyos, 5%-ban kritikus lefolyású. A betegség fő tünete
a középmagas (38,0–39,0 °C) láz, melyet az esetek kb.
60%-ában kínzó, száraz köhögés, 30%-ban légszomj
kísér. A láz NSAID szedésével maszkírozható. A vírusinfekciók általános jelei (fáradékonyság, anorexia,
arthralgia, myalgia) jelen lehetnek. A hasmenés (5%),
a torokfájdalom (10%) és az orrfolyás (5%) nem gyakori tünet, megjelenésüket a láz és a dyspnoe elé teszik a beszámolók.
A leggyakoribb klinikai manifesztáció a pneumonia. Ennek szövődményeként valószínűleg a vírus
elleni immunválasz által generált hiperinflammáció:
akut légzési elégtelenség, myocarditis, szeptikus sokk
vagy többszervi elégtelenség léphet fel. A betegek közel 10–12%-a gépi lélegeztetést igényel, az ilyen esetek 10–15%-ában szekunder bakterális vagy gombainfekció léphet fel (általában lélegeztetéssel összefüggő
pneumonia vagy kanül-sepsis). Az enyhe esetek klinikai gyógyulásáig átlagosan 2 hét telik el, míg a súlyos
és kritikus állapotú betegeknél ez az idő 3–6 hét is lehet, az intubációig eltelt idő 10 nap, a betegségkezdettől a halálig eltelt idő átlagosan 2–8 hét körüli. A
COVID-19 következtében életüket vesztő betegek általában idősebbek, férfiak, 50%-ban valamilyen krónikus komorbiditásban szenvednek (pl. krónikus kardiovaszkuláris betegségekben, tüdőbetegségekben,
daganatos betegségben, cukorbetegségben).
A 18 év alattiak ritkán, az összes eset mintegy 2,4%ában fertőződtek, a tanulmányok megerősítik, hogy
körükben az aszimptomatikus átvészelés gyakoribb,
mint a klinikailag manifeszt forma és ha tünetek lépnek fel náluk, akkor a lefolyás jellemzően enyhe [12].
Egyelőre nem tudni, hogy az átvészelt betegség
ad-e hatékony és hosszú távú immunitást a rekonvaleszcenciát követően, de a korábbi humán koronavírus járványok során gyűjtött tapasztalatok alapján rövid távon valószínűleg védettség alakulhat ki [14].
Gyógyszeres terápiák és mellékhatások
A SARS-CoV-2 ellen jelenleg minden antivirális terápia off-label indikációjú, kísérleti jellegű. A javasolt
antivirális stratégiák in vitro adatokon, állatmodellek
és korai klinikai vizsgálatok előzetes eredményein,
valamint az elérhető nemzetközi ajánlások szakmai
konszenzusain alapulnak, rizikó alapú megközelítést
alkalmaznak. A gyógyszer engedélyezéssel felhatalmazott nemzetközi ügynökségek, hatóságok általánosságban gyorsított, rugalmas eljárásmenetet alkalmaznak a járvány alatti időszakban, a konzultációk, szakmai egyeztetések szerepe megnövekedett. A kórháziklinikai intézeti gyógyszerészek számára jelentős
kihívást jelenthet minden országban az átmeneti
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gyógyszer-engedélyezési rendelkezések nyomonkövetése, valamint a nemzetközi terápiás protokollokban
javasolt készítmények összeegyeztetése az egyes országokban engedélyezett cikktörzzsel, illetve a beszerzések lebonyolítása, ami adott esetben nemzeti
gyógyszerpolitikai kérdés is lehet [15].
A Zhejiang University School of Medicine
(FAHZU) munkacsoportja, prof. Tingbo Liang szerkesztésével kiadta a „COVID-19 Megelőzése és Kezelése kézikönyv” című útmutatást, amely összefoglalja az
új koronavírus kezelésére vonatkozó tapasztalatokat. A
FAHZU egészségügyi személyzete, köztük a klinikai
gyógyszerészek is, hatalmas kockázatot vállaltak a
COVID-19-es betegek kezelése során, ugyanakkor
nem mulasztották el a klinikai minőségfejlesztési ciklus részeként feljegyezni a napi tapasztalataikat, és kiértékelni majd sztenderdizálni azokat, amelyeket ebben a kézikönyvben foglaltak össze. Az egészségügyi
személyzet úttörő erőfeszítéseinek és az új technológiák alkalmazásának köszönhetően a FAHZU-ban személyzet nem fertőződött meg, nem fordult elő sem diagnózis elmaradás, sem haláleset. Ezért a FAHZU által
kiadott COVID-19 kézikönyvet a WHO és a nemzetközi járványügyi szervezetek klinikai ajánlásként javasolják világszerte figyelembe venni [16].
Terápiás gyógyszermonitorozás
Néhány vírusellenes és antibakteriális gyógyszer terápiás
gyógyszermonitorozást (TDM) igényel. A „COVID-19
Megelőzése és Kezelése” című kézikönyv 1. táblázata
mutatja ezen gyógyszerek ideális plazmakoncentrációját és azok dózisigazítását [16]. Az online szakmai közösségekben felhívják a figyelmet az interdiszciplináris munkacsoportok (pl. orvos, klinikai gyógyszerészet és laboratórium) működtetésére a terápiás monitorozás kapcsán. Például a gyógyszerek plazmakoncentrációjának esetlegesen felmerülő eltérései
esetén a kezelést a klinikai tünetek és az egyidejűleg
szedett gyógyszerek figyelembevételével multidiszciplináris team döntésén alapulva kell módosítani [20,
21].
Nicastri és munkatársai „National Institute for the
Infectious Diseases “L. Spallanzani”, IRCCS. Recommendations for COVID-19 Clinical management”
című tanulmánya [17] külön mellékletben foglalja öszsze az egyes országokban eddig alkalmazott gyógyszeres és szupportív lehetőségeket. A kísérleti készítmények között megemlíti az antimaláriás aktivitású
klorokin COVID-19 gyógyításában betöltött szerepét,
amire két korai klinikai vizsgálattal utal, vagy a
lopinavir/ritonavir HIV-ellenes gyógyszert. Ez utóbbi
kombináció kapcsán egyre több esetbeszámolót olvashatunk, amelyek biztató eredményekről számolnak be
[18]. Egy átfogóbb randomizált vizsgálat azonban nem
talált szignifikáns hatást a kimenetelre [22]. Kritikus
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állapotú betegek esetében az olasz protokoll ARDS
esetén átmeneti dexametazon terápiát, pár vizsgálat a
hiperinflammáció fékezésére egy IL-6-ellenes antitestet, a tocilizumabot vet fel terápiás kiegészítésként
[16]. A „LiveScience” szakmai közösség egy külön
híroldalon gyűjtötte össze a COVID-19 kapcsán jelenleg folyó klinikai kutatásokat. Többek közt az új típusú nukleotidanalóg, a remdesivir hatásosságának vizsgálatát emelik ki, amit több klinikai vizsgálat is megcéloz, jelenleg a toborzások vannak folyamatban [23].
Biztatóak azok a molekulárbiológiai kutatások is,
amelyek a mesterséges intelligenciát is hadba állítják
olyan új gyógyszerjelöltek fejlesztésére, amelyek a hipotézisek szerint megakadályozhatják a koronavírusok emberi sejtekbe való bejutását. A potenciális
gyógyszer egy rövid fehérjefragmentum vagy peptid,
amely utánozza az emberi sejtek felületén található fehérjét [24].
Mellékhatások, szövődmények
A COVID-19 betegek gyakran krónikus társbetegségekben szenvednek és többféle gyógyszer kapnak.
Ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk a mellékhatásokra és a gyógyszerkölcsönhatásokra, hogy elkerüljük a gyógyszerek okozta szervkárosodást és javítsuk a kezelés sikerességének arányát.
A FAHZU munkacsoportja által közzétett
„COVID-19 Megelőzése és Kezelése” című kézikönyv
az alábbi útmutatást adja a mellékhatások azonosítása
kapcsán:
Kimutatták, hogy a kóros májfunkció incidenciája
51,9% a lopinavir/ritonavir-t és arbidolt kapó kombinált vírusellenes kezelésben részesülő COVID-19 betegeknél. A többváltozós elemzés kimutatta, hogy a
vírusellenes szerek és az egyidejűleg alkalmazott
gyógyszerek a kóros májfunkció független kockázati
tényezői. Ezért indokolt a mellékhatások szoros nyomonkövetése; a szükségtelen gyógyszerkombinációk
használatát csökkenteni kell. A vírusellenes szerek fő
mellékhatásai a következők:
(1) Lopinavir/ritonavir és darunavir/cobicistat: hasmenés, hányinger, hányás, a szérum aminotranszferáz
emelkedés, sárgaság, dyslipidemia, tejsavszint növekedése. A tünetek a gyógyszer elhagyása után elmúlnak.
(2) Arbidol: a szérum aminotranszferázok növekedése és sárgaság. Lopinavirral kombinálva az előfordulási arány még magasabb. A tünetek a gyógyszer elhagyása után helyreállnak. Néha szívfrekvencia-lassulás alakulhat ki; ezért el kell kerülni az arbidol és a
β-receptor gátlók, például a metoprolol és a propranolol kombinációját. Javasolják, a gyógyszerek szedésének abbahagyását, ha a pulzusszám 60/min alá
csökken.
(3) Fapilavir: plazma húgysav emelkedése, hasme-
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nés, neutropenia, sokk, fulmináns hepatitis, akut vesekárosodás. A mellékhatások gyakran idős betegeknél
vagy citokinviharban szenvedő betegeknél alakultak ki.
(4) Klorokin-foszfát: szédülés, fejfájás, hányinger,
hányás, hasmenés, különböző típusú bőrkiütések.
A legsúlyosabb mellékhatás a szívmegállás. A fő mellékhatás a szemtoxicitás. A gyógyszer bevétele előtt
EKG-vizsgálatot kell végezni. A gyógyszert tilos aritmiában (pl. vezetési blokk), retinabetegségben vagy
halláskárosodásban szenvedő betegeknél alkalmazni.
Potenciális gyógyszerkölcsönhatások elkerülése:
A vírusellenes szerek, mint például a lopinavir/ritonavir a CYP3A enzimen keresztül metabolizálódnak a
májban. Amikor az egyidejűleg egyéb gyógyszereket
is kapnak a betegek, a lehetséges gyógyszerkölcsönhatásokat gondosan át kell vizsgálni. A Kézikönyv 2. sz.
táblázata a vírusellenes gyógyszerek és az alapbetegségek gyakori gyógyszerei közötti kölcsönhatásokat
mutatja be [16].
Gyógyszerbiztonsági kérdések
Megjelentek a gyógyszerbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos első tanulmányok is, valamint a járvány kezdetekor kiadott terápiás útmutatások új kiadásai. Ezek
az ajánlások azoknak a tudatos adatgyűjtéseknek a kiértékeléséből jöhettek létre, amit a szisztematikusan
működtetett klinikai minőségfejlesztési tevékenységek és klinikai auditok biztosítottak.
Az Amerikai Klinikai Gyógyszerészeti Szövetség
(American Society of Health-System Pharmacists,
ASHP) 2020. március 24-én aktualizálta a SafeMedication farmakovigilancia jelentések alapján az
„Assessment of Evidence for COVID-19-Related
Treatment” című ajánlását [18].
A The New England Journal of Medicine 2020.
március 18-án közölte az első átfogó gyógyszerbiztonsági tanulmányt, amelyet Bin Cao és munkatársai készítettek. A randomizált, kontrollált vizsgálat tapasztalatai szerint a lopinavir/ritonavir csoportban összesen 46 beteg (48,4%), míg a „standard kezelésű” csoportban 49 beteg (49,5%) jelentett mellékhatásokat a
randomizálás és a 28. nap között. A gyomor-bélrendszeri mellékhatások, beleértve a hányingert, hányást
és hasmenést, gyakoribb volt a lopinavir/ritonavir csoportban, mint a standard kezelésű csoportban. A laboratóriumi eltéréssel rendelkező betegek százalékos
aránya hasonló volt a két csoportban. Súlyos mellékhatások 51 betegnél fordultak elő: 19 esemény a
lopinavir/ritonavir csoportban és 32 esemény a standard ellátásban részesülő csoportban. A lopinavir/
ritonavir csoportban 4 súlyos gastrointestinalis nemkívánatos esemény fordult elő, a standard ellátásban pedig egyetlen; mind a négy eseményt a vizsgálók úgy
ítélték meg, hogy kapcsolatban állnak a vizsgálati
gyógyszerrel [19].
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Az összegzésben arra is felhívják a figyelmet a
szerzők, hogy ezek a „gyors-tanulmányok” további hipotézist generálnak és újabb körültekintő adatelemzéseket és további vizsgálatokat igényelnek annak meghatározására, vajon a COVID-19 gyógyszeres kezelések a betegség egy bizonyos stádiumában milyen szövődményeket okozhatnak.
A kórházi-klinikai intézeti gyógyszertárakra és
a kórházi-klinikai gyógyszerészetre vonatkozó
fontosabb nemzetközi ajánlások és fórumok –
a gyógyszerészek veszélyhelyzeti
felkészültségének támogatása
A kórházi-klinikai gyógyszerészek szerepe kiemelt a
COVID-19 betegek ellátása, gyógyszeres terápiájának
értékelése és a hazabocsátás tervezése szempontjából.
A nem várt mellékhatások, a gyógyszerbiztonsági
megfontolások elemzése ugyanúgy beletartoznak a
klinikai gyógyszerészeti tevékenységekbe, mint a terápiás döntések meghozatalában, illetve módosításában, az elbocsátás feltételeinek értékelésében való
részvétel. A nemzetközi kórházi gyógyszerészeti ajánlások megerősítik ezt a kiemelt szerepkört, amit egyelőre a magyar orvosi szakmai eljárásrendek sem az
általános működésben, sem a COVID-19 járvány kapcsán kiadott veszélyhelyzeti eljárásrendjeiben nem
tükröznek [25].
Az Egészségügyi Szakmák Szövetsége (World Health Professions Alliance, WHPA), amely 31 millió
egészségügyi szakembert képvisel, 2020. március 20án deklarációt adott ki melyben felszólítják a kormányokat az egészségügyi dolgozók támogatására a koronavírus elleni küzdelemben. A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (International Pharmaceutical
Federation, FIP), a WHPA alapító tagjaként ezzel a
felhívással szólít fel az összefogásra: „A közforgalmúés kórházi gyógyszertárak, valamint a klinikai kutató-laboratóriumok gyógyszerészei és szakdolgozói folyamatosan küzdenek az új koronavírus betegség terjedése ellen, tanácsot adnak a nyilvánosságnak és támogatják a fertőzések hatékony kezelését. Mivel gyakran a gyógyszerészek jelentik az első találkozási
pontot az egészségügyi rendszerben, felszólítjuk a
kormányokat, hogy támogassák őket ezen tevékenységeikben, és tekintsenek a gyógyszerészekre kulcsfontosságú partnerekként a járvány megfékezésére tett a
globális erőfeszítésekben” [26].
A Kínai Gyógyszerészeti Szövetség 2020. február
12-én kiadta azokat az ajánlásokat, amelyeket minden
gyógyszertár – beleértve az intézeti gyógyszertárakat
is – vezetésének meg kell fontolnia. A Nemzetközi
Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) ez alapján publikálta
2020. március 19-én a „SARS-CoV-2 koronavírus-járvány: Tájékoztatás és ideiglenes irányelvek gyógyszerészek és gyógyszertári dolgozók számára” c. doku-
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mentumot, ami magyar nyelven is elérhető a Magyar
Gyógyszerészi Kamara honlapján. Az útmutatóhoz
kapcsolódó iránymutatásokat és a naprakész információkat pedig az erre kijelölt FIP honlapon teszik elérhetővé [27].
A nemzetközi gyógyszerügynökségek a járvány
időszakában kiemelt figyelmet szentelnek a COVID19-nek, elnökségeik a WHO-val és a nemzetközi járványügyi intézetekkel rendszeres telekonferenciákon
egyeztetnek, gyors web alapú tanácsadást biztosítanak
az érintetteknek. Az Európai Gyógyszerügynökség
(European Medicines Agency, EMA) iránymutatásai
alapján [28] az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet részletes iránymutatást nyújt
a COVID-19 gyógyszeres terápiájára vonatkozó kérdésekben, beleértve az adott időszakban engedélyezett
hatóanyagok és készítmények körét, és ezekkel kapcsolatos változásokat [29].
A brit gyógyszerészeti és egészségügyi termékeket
engedélyező hatóság (Medicines and Healthcare
products Regulatory Agency) által fenntartott Yellow
Card Scheme vigilancia rendszerben már lehetőség
van a COVID-19 járvány kapcsán észlelt nem várt
működési és betegellátással kapcsolatos eseményeknek a bejelentésére is (pl. az orvostechnikai eszközökkel és berendezésekkel, gyógyszer alkalmazás, betegbiztonság, személyzet humán krízis) [30]. A betegbiztonsággal kapcsolatos hibák és majdnem hibák (near
miss) bejelentésekre hozott helyesbítő intézkedések a
járvány ideje alatt kiemelten fontos tudásanyagnak tekinthetőek3.
A brit gyógyszerészeti hatóság 2020. március 20-án
ideiglenes hatállyal korlátozza a helyszíni inspekciós
tevékenységeit a járvány ideje alatt, amivel példával
jár elől a járványügyi közösségi távolságtartás alapelvét, valamint a home-office és web-alapú hatósági
ügyintézést tekintve [30].
A brit egészségügyi minőségfejlesztési intézet (National Institute for Health and Care Excellence, NICE)
több új szolgáltatást és támogatást is bevezetett a
COVID-19 járvány kapcsán, amelyek közül kiemelendő a gyorsított szakmai irányelv fejlesztés folyamata,
valamint az ingyenes és gyors, web alapú tanácsadás
és webmeeting lehetősége, amit a COVID-19 új diagnosztikáját vagy terápiáját fejlesztő cégek számára is
ingyenesen biztosítanak a járvány időszakában. A
COVID-19 betegek kockázat-besorolásával és a betegbiztonsággal kapcsolatban korábban kiadott ajánlását
a NICE 2020. március 25-én módosította a holisztikus
megközelítés kidomborítása érdekében [31].
A The British Medical Journal 2020. március 18-án
jelentette meg az első jó gyakorlat gyűjteményt „BMJ
3
lásd például https://ics.ac.uk/ICS/ICS/GuidelinesAndStandards/
PatientSafety.aspx bejelentés és ezzel kapcsolatos minőségjavító intézkedés https://mhra-gov.filecamp.com/s/4mfp5ORVLMRqJ75L/d
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címmel, amely a korábban említett kínai útmutatások
mellett épít a járvánnyal érintett térségekben kiadott
szakmai irányelvekre és azokra a tudományos közleményekre, amelyek világszerte a COVID-19-re fókuszálnak. A BMJ jó gyakorlat gyűjteményében részletes iránymutatás található a koronavírussal érintett betegek gyógyszeres terápiájára, a terápia monitorozására és a gyógyszerbiztonsági megfontolásokra vonatkozóan [10].
A WHO és Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) szorosan együttműködik
az EMA-val, a FIP mellett az európai (European
Assiciation of Hospital Pharmacist, EAHP) és az Európán kívüli kórházi-klinikai gyógyszerészeti szövetségekkel - mint például az Amerikai Klinikai Gyógyszerészeti Szövetséggel (American Society of HealthSystem Pharmacists, ASHP). Az EAHP COVID-19
tudásközpontot hozott létre, ahol a járvánnyal kapcsolatos ismeretek és tennivalók kapcsán rendszeresen
felülvizsgált szakmai útmutatók, valamint a nemzetközi források nyújtanak eligazodást [21].
Az egészségügyi személyzet bio-pszichológiai
biztonsága a járvány idején
Az Egészségügyi Szakmák Szövetségének (WHPA)
2020. március 20-i, COVID-19 veszélyhelyzettel kapcsolatos deklarációja rámutatott arra is, hogy jobb és
hatékonyabb veszélyhelyzeti felkészüléssel csökkenteni
lehetne a halálesetek számát. A WHPA elnöksége és
tagszervezeteinek vezetői – többek közt a FIP elnöke is
– felszólítják a kormányokat, hogy maximalizálják az
ápolók és más egészségügyi szakemberek – beleértve a
gyógyszerészek – támogatását a koronavírus elleni
küzdelemben, mind a szükséges védőeszközök biztosítása, mind pedig a rájuk gyakorolt pszichológiai nyomás és szükséges támogatás felismerése tekintetében
>26].
A COVID-19 megjelenése után a kínai Közös Fellépés a Koronavírus Megelőzéséért és Ellenőrzéséért
szakmai csoport 2020. január 26-án adta ki a
„Koronaivírus járványhelyzetben alkalmazott sürgősségi pszichológiai válsághelyzet-beavatkozásának
alapelvei” c. útmutatót. Az ajánlás újabb kiadása
2020. március 19-én jelent meg, a bevezetőben a következőket olvashatjuk: „Jelenleg hazánkban a
COVID-19 helyzete pozitív javulást mutat, és a különféle csoportok pszichológiai állapota változik. Ezt a
tervet úgy dolgoztuk ki, hogy tovább erősítse a kulcscsoportok számára a pszichológiai tanácsadást és
pszichológiai beavatkozást” [32].
Az amerikai orvosi szövetség által működtetett
JAMA Network 2020. március 23-án tette közzé azt az
első keresztmetszeti tanulmányt, ami az egészségügyi
személyzet mentális zavarait térképezte fel a
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1. ábra. A felkészültségi ciklus [37].

COVID-19 járvány alatt. A régiókra rétegezett pszichológiai kutatás demográfiai adatokat és mentálhigiénés méréseket gyűjtött össze Kína 34 kórházában tevékenykedő 1257 egészségügyi dolgozótól 2020. január 29. és február 3. között. A tanulmány megállapítja,
hogy az egészségügyi dolgozók jelentős része depreszszióval, szorongással és álmatlansággal küzd, különösen a nők és az elsővonalbeli egészségügyi dolgozók,
akik elsőként találkoznak feltételezetten COVID-19
beteggel, akik diagnosztizálnak, gyógyszeres kezelésekben vesznek részt (lásd orvosok és klinikai gyógyszerészek) vagy ápolói ellátást nyújtanak a gyanús
vagy megerősített COVID-19 betegek számára >33].
Ezek a megállapítások arra engednek következtetni,
hogy a COVID-19-nek kitett egészségügyi dolgozók
körében nagy a kockázata kedvezőtlen mentális egészségügyi következmények kialakulásának, ezért pszichológiai támogatásra, mentálhigiénés programok biztosítására (well-being) vagy konkrét beavatkozásra is
szükségük lehet.
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A veszélyhelyzeti felkészültség – nemzetközi
modellek, hazai útmutatások, megelőzési és
intervenciós lehetőségek
A nemzetközi járványügyi intézetek a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedéseiket
azokra az eljárásokra és módszerekre építették, amelyek többek közt a nemzetközi szabványügyi szervezet (International Organization for Standardization,
ISO) által kiadott, üzletmenet-folytonosság biztosításának a sztenderdjeit valamint a pszichológiai biztonsággal kapcsolatos krízismenedzsment módszereket
[34, 35] hivatkozzák.
Hasonló modellt alkalmaz az Európai Bizottság
COVID-19 kríziskezelési munkacsoportja az egészségügyi termékek kereskedelme és szállítmányozása, egyéb
beruházások, beszerzések kapcsán készített útmutatások esetében, mivel ezeknek az ágazatoknak az üzletmenet-folytonossági zavara a járvány hatékony kezelését, végső soron a betegellátást is megbéníthatja [36].
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Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi
Központ (ECDC) által kidolgozott veszélyhelyzeti felkészülési ciklust az 1. ábra mutatja be, ami magában
foglalja a kockázatok tervezését, azonosítását és rangsorolását; a pszichés támogató (coaching) és szimulációs gyakorlatokat; a fellépést és azok áttekintését a
veszélyhelyzet után; a tanulságok értékelését és a helyreállítás után a szóba jöhető szervezeti változások és
veszélyhelyzetre való felkészültségi magatartás fenntartását [37].
Az intenzív ellátásban dolgozók nemzetközi szövetségének (Intensive Care Society, ICS) vezető pszichológusa, Julie Highfield nemzetközileg ismert szakmai influencer, megragad minden nyilvános szereplési lehetőséget és fórumot annak érdekében, hogy a
társadalom széles rétegeivel is megismertesse az intenzív osztályokon dolgozó személyzet mentális leterheltségét és a szükséges megküzdési stratégiákat, beleértve a családok és a tágabb közösségek támogató
mechanizmusait a járvány idején. Veszélyhelyzetben
az egészségügyi személyzet az agresszió árnyékában
dolgozik. Az ehhez kapcsolódó különböző definitív
meghatározásokat, bio-pszicho-szociális modelleket,
azonfelül a veszélyhelyzetnek leginkább kitett speciális területeken (mentőszolgálat, sürgősségi betegellátás, intenzív terápia, infektológia, pszichiátria) dolgozókat érintő mentális terhelési faktorokat mindenkinek ismernie kell. 2020 márciusában az ICS honlapján és Twitter oldalán közzétett útmutatójában a
COVID-19 járvány kapcsán az egészségügyi személyzet mentális terhelésének az öt szakaszán keresztül mutatja be, hogyan változnak a pszichés problémák és a lehetséges hatásaik és azt, hogy a lefutásuk
függvényében milyen beavatkozások fontolandók
meg [38, 39].
Azok a veszélyhelyzetre való felkészültségi útmutatók, amelyek az egészségügyi személyzet pszichológiai biztonságával kapcsolatos módszereket és támogatást is meghatároznák a COVID-19 esetében, hazánkban még nem jelentek meg. Ebből az aspektusból tekintve a jelen irányelv újszerű megközelítésű, hiányt
pótló útmutatás.
Megelőzés és intervenciók
A vírus terjedésének legfőbb fékezője a megfelelő személyi higiéné elsajátítása és alkalmazása. A WHO
kézhigiénés és egyéni védőeszközök alkalmazására
vonatkozó útmutatója minden egészségügyi és gyógyszerészeti szervezet honlapján elérhető, letölthető.
A szakmai közösségek blog-oldalain kreatív, jól értelmezhető infografikai megoldások támogatják a járvány természetének a megismerését. Ezek szabadon
felhasználhatóak a kórházi-klinikai intézeti gyógyszerészek számára előírt járvánnyal kapcsolatos tudatossági kampányokban [40, 41].
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A COVID-19 járvány riasztási hálózatának az információi mindenki számára elérhetőek a világháló
révén. A nemzetközi intézetek innovatív módszereket
alkalmaznak és törekszenek az érdekelt felek minél
szélesebb körének a bevonásába a protokollok és érdekelt felek közötti kapcsolatok kidolgozásához, amelyek robusztus, átjárható platformot biztosítanak a
közegészségügyi információk gyors terjesztéséhez.
Arra bátorítanak mindenkit, használják ki az internetes szakmai információs rendszereket az egészségügyi
dolgozók online képzésére, illetve a védett digitális
kórházi-egészségügyi rendszereket a kórházi működés
megkönnyítésére [42].
Az egészségügyi intézményekben történő fertőzés
megelőzése érdekében megismerendők és betartandók
a standard mellett a cseppfertőzéssel, légúti terjedéssel, valamint a kontaktussal terjedő fertőzések prevenciójára vonatkozó infekciókontroll rendszabályok. Járvány idején kiemelt fontosságú szabály az orvos-beteg, gyógyszerész-beteg, egészségügyi személyzetegészségügyi személyzet kontaktusok számának csökkentése. Ezeknek az új szabályoknak az elsajátításához
szükséges, de nem elégséges az egészségügyi dolgozók és látogatók oktatása. Az új szokásosok elsajátítását támogató érzékenyítő és szimulációs módszerekkel
lehet sikeressé tenni. Az új egészségmagatartás bevezetésével nem csak egyéni szinten, hanem az egész
szervezetben is megvalósulhat a tudatos egészségkultúra. Mindehhez elengedhetetlen a vezetői szinten a
támogató, motiváló légkör, valamint a tárgyi és személyi feltételek biztosítása.
A légúti fertőzések elleni védekezés másik hatékony stratégiája az ún. szociális távolságtartás (social
distancing) és az önkéntes izoláció („önkéntes karantén”) a külföldi utazásról hazatérve, a betegség tüneteinek megfigyelésére és idős korban.
A két stratégia nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. A lokális és közösségi terjedés járványügyi intervencióit kiegészítik a már tárgyalt egyéni védekezés lehetőségei, hiszen a közösség tagjainak aktív, felelősségteljes közreműködése nélkül eredményes járványkontroll nincs.
Wilder-Smith A. és munkatársai a The Lancet
Infectious Diseases c. folyóirat 2020. március 5-én
közzétett tanulmányában kiemelik: „A legdrasztikusabb, jellemzően a késői fázisban alkalmazott járványügyi intervenciók között a tömeges karanténok elrendelését, a tömegközlekedés leállítását, a közösségi
gyülekezések megtiltását, az oktatási intézmények és
nélkülözhető boltok bezárását, végső soron pedig teljes települések zárlat alá vonását találjuk a legcélravezetőbbnek” [43].
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ
(ECDC) ajánlásai és előírásai alapján hazánkban a
Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) határozza
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meg a követendő járványügyi szabályokat. Az NNK
2020. március 16-án közzétette az „Eljárásrend a
2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)” c. előírást. Az eljárásrend meghatározza többek
közt az egészségügyi dolgozók – beleértve a kórházi
gyógyszerészek – számára a követendő a személyi és
környezeti higiéniai szabályokat, az alapvető óvó-védő
rendszabályokat, a szükséges tárgyi feltételeket, a védőeszközöket, a megelőzés, valamint a teendőket az
önmegfigyelés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat esetében.
A 2020. március 11-én a Magyar Közlöny 40. számában megjelent 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.
§-ában foglaltak szerint járványügyi intézkedések tűrésére kötelezett személyek esetében a kormányrendelet szerinti előírásokat az intézeti gyógyszertár valamennyi dolgozója esetében követni kell.
2020. március 23-án az EMMI közzétette az Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatainak ajánlásait a
COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban [25].
Az új eljárásrendek egészségügyi dolgozókra vonatkozó passzusainak megismerése minden munkavállaló – beleértve a kórházi-klinikai intézeti gyógyszertár minden munkatársát – számára szakmai és
morális kötelezettség.
Jövőbeli kilátások – lehetséges világjárványok
A nemzetközi járványügyi intézetek, ahogy terjed
egy-egy a járványos megbetegedés, általában több lehetséges, lépcsőzetesen egymásra épülő forgatókönyvet publikálnak.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi
Központ (ECDC) 2020 március elején több lehetséges
szcenáriumot vázolt a közeljövő lehetséges eseményeire vonatkozóan. A 0., 1. és 2. számú forgatókönyvben
foglaltakon a jelenlegi európai és hazai helyzet már
túllépni látszik.
A 3-as számú forgatókönyv szerint a járvány fennmaradó, folyamatosan terjedő lesz: az emberről emberre terjedés miatt az egyes lokális esethalmozódások
közötti határok összefolynak, a kontaktkeresés egyre
kevesebb egyértelmű eredményt fog eredményezni,
megindul a közösségi terjedés. Ezzel párhuzamosan az
egészségügyi ellátókra háruló nyomás jelentősen növekedni fog. Ebben a fázisban a megnyugtatás segíthet
csökkenteni a társadalmi betegségteher további növekedését, a legveszélyeztetettebb polgárok védelmét.
A 4-es számú forgatókönyv szerint kiterjedt közösségi terjedés fog zajlani, mely az egészségügyi kapacitást akár a maximumáig terhelheti a sürgősségi és intenzív osztályok, valamint a karanténrészlegek túlzó
kihasználtsága miatt. A járvány az egyéni védőfelszerelés hiánya vagy betegség miatt elérhetetlen személyzet és a labordiagnosztika kapacitáshiánya okán a leg-
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nagyobb kockázatú betegek körében eredményezheti a
legnagyobb többletmortalitást. E végső fázisban a járvány valószínűleg még mindig csillapítható, illetve
olyan drasztikus járványügyi beavatkozásokat fog igényelni, melyek indirekten csökkenthetik az egészségügy terhelését is [44].
Zárszó
A FAHZU csapata a COVID-19 megelőzésének és kezelésének kézikönyvét [16] ezzel zárja: „Ez a világjárvány egy közös kihívás, amellyel az emberiségnek
szembe kell néznie a globalizáció korában. Ebben a
pillanatban a források, tapasztalatok és tanulságok
megosztása az egyetlen esélyünk a győzelemre, függetlenül attól, hogy kik vagyunk. Ezen világjárvány
igazi gyógymódja nem az elszigetelődés, hanem az
együttműködés kell legyen.”
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A gyógyszerészetet érintő fontosabb közelmúltbéli
jogszabályi változások
Az először tavaly ősszel Kínában felbukkant, majd fokozatosan az egész világon elterjedt COVID-19 elnevezésű koronavírus-járvány első Magyarországon regisztrált fertőzöttje 2020. március 4-én került felderítésre. Az előkészületek már ezt megelőzően elindultak: a Koronavírus Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs felállítására pl. 2020. január végén már
sor került és ezzel párhuzamosan elkezdődött a megfelelő védekező intézkedések előkészítése és a védőeszközök gyártása, beszerzése.
Az első magyarországi fertőzött regisztrációját követő napok eseményei és a különböző külföldi tapasztalatok figyelembevételével Magyarországon is rendkívüli intézkedések bevezetése vált indokolttá. Ezért
március 11-én a Kormány rendeletben hirdette ki az
egészségügyi veszélyhelyzetet. Az intézkedések különböző területeken indultak el, egy részük a gyógyszerellátást is érinti.
Az alábbi összeállításban összegezzük (és magyarázzuk) az egészségügyi veszélyhelyzet március 11-i
kihirdetésétől a lapzártánkig terjedő közel egy hónapos időszak gyógyszerészi szempontból legfontosabb
jogszabályi korrekcióit azzal, hogy néhány, ezekkel
összefüggő intézkedésre is felhívjuk a figyelmet.
Március 11-én megjelent az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet (MK1 2020/39.). A rendelet szerint a „Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.”
A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelölte ki, a miniszterelnököt a veszélyhelyzettel összefüggő feladatának
ellátásában Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért
Felelős Operatív Törzs segíti.
Március 11-én megjelent a 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet is „az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről” címmel (MK 2020/39.), benne azzal a
rendelkezéssel, mely szerint egészségügyi dolgozó
Magyarország területét csak az ágazat irányításáért
felelős miniszter külön engedélyével hagyhatja el.
1

Az MK a Magyar Közlöny hivatalos rövidítése.
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. sz. törvény szerint egészségügyi dolgozó „az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy, az egészségügyi
szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az
egészségügyi tevékenységben közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező személy” is. Így
az ország-elhagyási tilalom vonatkozik valamennyi,
közforgalomban és fekvőbeteg-gyógyintézetben dolgozó gyógyszerészre, (szak)asszisztensre (sőt még a
kórházi laborokban gyógyszerész végzettségű dolgozókra is).
Március 12-én megjelent a 8/2020. (III. 12.) EMMI
rendelet, amely módosítja az emberi felhasználásra
kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) sz. EMMI rendeletet (MK 2020/41.)
A rendelet március 13-tól hatályos. A rendelet értelmében
– „Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a
gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója alapján, a felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában
a gyógyszer kiadása – a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló törvény szerinti, az egészségügyi
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges igazolást
követően – kizárólag a beteg, a beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített törvényes képviselője,
valamint az önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottja számára történhet.”
– „Ha az EESZT nem érhető el, a gyógyszer az orvos
aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó felírási igazolás alapján is kiadható.”
– „Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket
az EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége
esetén a hozzáférés helyreállítását követően, soron
kívül kell teljesíteni.”
– „… a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére,
aki a beteg TAJ-át közli, és saját természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt
érdemlően igazolja. A gyógyszer kiadója ezeket az
adatokat elektronikusan rögzíti.”
Az EESZT tájékoztatója szerint a rendelet hatályba
lépésétől „…bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja,
ismerőse gyógyszereit. Prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere ugyanis rendeletben
egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit.
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A rendelet szerint a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját
személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja.
A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait
rögzítik, és kiadják számára a receptre felírt gyógyszereket.”
A 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelet rendelkezései
egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy a betegek minél egyszerűbben juthassanak hozzá a felírt gyógyszereikhez. Így
– rendeleti szinten nyert megerősítést az a korábban
már törvényben lehetővé tett eljárás, mely szerint az
e-recept felírása esetén a beteg hozzátartozója felírási igazolás nélkül, de meghatalmazás birtokában
is kiválthatja a gyógyszereket,
– visszavonásra került az a – januártól hatályos, hibás
– rendelkezés, amely szerint az EESZT elérhetetlensége esetén a felírási igazolásra nem lehetett gyógyszert kiszolgáltatni,
– módosult az EESZT elérhetetlensége alatt expediált
vények EESZT-be történő feltöltési kötelezettségének addigi 4 napos határideje, és
– lehetővé vált, hogy a beteg TAJ-számának ismeretében bárki, recept vagy felírási igazolás hiányában kiválthassa a beteg gyógyszereit. Ez utóbbi
rendelkezés ugyan megérthető, azonban komoly
adatvédelmi aggályokat vethet fel, mert olyanoknak is megnyílhat ez által a beteg gyógyszereléssel
összefüggő egészségügyi adataihoz való hozzáférés lehetősége, akik az illető nevét és TAJ-számát
ismerik, de nem rendelkeznek a beteg hozzájárulásával.
Március 14-én megjelent a Kormány 45/2020. (III.
14.) Korm. rendelete (MK 2020/42.). E szerint „Ha az
egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. §
(1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.”
Ez a rendelkezés amiatt volt különösen indokolt,
mert a 10 évvel ezelőtt elindított ötévenkénti ciklus
sok egészségügyi dolgozónak (így gyógyszerésznek
is) idén (tavasszal) lejár, ugyanakkor a márciusra
meghirdetett pontszerző továbbképzések jelentős hányada már nem került megtartásra. Így a ciklus lezárására a megfelelő kreditpontok hiányában nincs lehetőség.
Március 14-én az emberi erőforrások minisztere
10/2020. (III. 14.) EMMI rendeletével módosította a
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletet (MK 2020/42.).
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E szerint
– a veszélyhelyzet időtartama alatt az emelt és kiemelt
támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre a lejárt vagy kiállított szakorvosi javaslatok a veszélyhelyzet megszűnését követően további 90 napig érvényesek maradnak, és ha a
meghosszabbításuk szükséges, azt a háziorvos megteheti, továbbá
– a stabil állapotú krónikus betegek számára a gyógyszer-felírás és orvosi tanácsadás távkonzultációval
is lehetséges.
A rendelkezés hátterében nemcsak az áll, hogy ez
által az orvosi rendelőkben történő várakozás (és így a
betegek megfertőzésének kockázata) csökkenthető legyen. A háziorvosok és házi gyermekorvosok komoly
hányada 65 év feletti és a járvány szempontjából a fokozottan veszélyeztetett csoportba tartozik. Ezért az
egészségügyért felelős miniszter utasítására ezeket a
szakembereket a betegekkel való közvetlen kapcsolattól mentesíteni kell.
A rendelet megjelenését követően vita volt arról,
hogy a közgyógy-igazolványok érvényességének a
meghosszabbítását is jelenti-e a rendelkezés. A NEAK
a rendelet kiterjesztett értelmezését elfogadta.
A rendelet megjelenése hatványozott terhet rótt a
gyógyszertárakra, ugyanis nemcsak a veszélyhelyzet
kihirdetése után megnövekedett vénynélküli igényeket
kellett kielégíteni, hanem a gyógyszerrendelés és -kiváltás könnyítésének forgalomnövelő hatását is kezelni kellett. Azért, hogy a gyógyszertárakban a tumultuózus jeleneteket és a fertőzésveszélyt csökkenteni lehessen, a Kamara és az OGYÉI együttműködésében
speciális szabályok bevezetésére került sor – rendeleti
felhatalmazás nélkül. Ilyen pl., hogy az officinában
egyszerre csak annyi beteg tartózkodhat, ahánnyal éppen foglalkoznak a táránál, de arra is lehetőség van,
hogy ügyeleti átadóablakon keresztül történjen a kiszolgálás. Az officinából minden tárgy (toll, pohár,
gyerekjáték) bevonásra került és a fertőtlenítés idejére
a gyógyszertár bezárhat. Úgyszintén lehetővé vált a
gyógyszertár szolgálati rendjének gyors, egyszerűsített eljárásrenddel történő módosítása.
Március 14-én az emberi erőforrások minisztere
11/2020. (III. 14.) EMMI rendeletével (MK 2020/42.)
módosította
– az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek
szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletet, mely szerint 2021. december 31. napjáig távoktatás formájában tartható meg a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam,
– az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel
rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendeletet, amely egy új
16. §-sal egészül ki. E szerint a kötelező szinten tar-
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tó továbbképzés 2021. december 31. napjáig távoktatás keretében is megvalósítható, és a rendelet ennek
technikai és módszertani részleteit is leírja.
Március 16-án megjelent a Kormány 45/2020. (III.
14.) Korm. rendelete (MK. 2020/45.) A rendelet 6. §.-a
szerint
– „Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket,
a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai
papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az
üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.”
– „Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi
hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi
szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban
szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi
és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek
az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.
§-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.”
A rendelet megjelenésével párhuzamosan a négy
gyógyszerészképző kar dékánja és a Kamara elnöke
közös beadvánnyal fordult a felsőoktatásért felelős innovációs és technológiai minisztériumhoz a záróvizsga előtt álló gyógyszerészhallgatók szakgyakorlati
ideje alatti tevékenységi lehetőségeinek tisztázására.
A javaslatokat a felsőoktatásért felelős államtitkár jóváhagyta, így a gyógyszerészhallgatók veszélyhelyzet
alatti gyógyszertári gyakorlati képzési feltételei biztosítottak.
Március 18-án megjelent Kormány 47/2020. (III. 18.)
Korm. rendelete (MK 2020/47.) a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében szükséges azonnali intézkedésekről. Ezek
között szerepel, hogy
– a Munka törvénykönyvét (Mt.) a veszélyhelyzet
megszűnését követő harminc napig (többek között)
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
○ a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt.
97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól
eltérően is módosíthatja (Megjegyzés: Az Mt. 97.
§ (5) bekezdése szerint „A munkáltató a közölt
munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy
működésében előre nem látható körülmény merül
fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét
megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munka-
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idő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is
módosíthatja.”)
○ a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, ugyanakkor
○ a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.
Március 18-án hirdették ki a 1109/2020. (III. 18.)
Korm. határozatot (MK 2020/47.), melynek értelmében a Kormány elkötelezett az ország működéséhez
szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok működőképességének fenntartásában.
Ezért létrehozza a honvédelmi irányító törzset, melynek feladata az ország működéséhez szükséges állami
és nem állami létfontosságú gazdasági társaságok, a
Kormány, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért
Felelős Operatív Törzs és a Létfontosságú Magyar
Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport közötti
hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése. Egyben felhívja a honvédelmi minisztert „az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és
nem állami gazdasági társaságok vonatkozásában a
honvédelmi irányító törzs tagjainak a kijelölésére.”
A rendelkezés formája (kormányhatározat) is igazolja, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése ellenére, parlamenti felhatalmazás hiányában, a kormány jogköre
nemcsak időben korlátozott, hanem az eszközökben is.
Március 23-án megjelent a Kormány 60/2020. (III.
23.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel az
érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése
érdekében szükséges intézkedésekről (MK 2020/51.).
A rendelet értelmében legkésőbb április 15-től
„a pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz erős ügyfélhitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot”. Ezzel a rendelkezéssel az eddigi 5 ezer forintról 15 ezer forintra növekszik a bankkártya érintéssel,
pin-kód beütési kötelezettség nélkül történő használatának határa.
A rendelet azért került megalkotásra, mert a pénz
potenciális fertőzőforrás, és az érintéssel használható
kártyákkal 5 ezer forint fölötti összegnél már be kellett nyomni a pin-kódot. Ez szintén fertőzés-kockázattal jár, ugyanakkor a vásárlások jelentős hányada
(a patikákban sem) éri el a (beteg által kifizetendő)
15 ezer forintot.
Március 25-én megjelent a Kormány 64/2020. (III. 25.)
Korm. rendelete (MK 2020/53.), amelyben megerősítette az OGYÉI döntését, amely értelmében a veszélyhelyzet idején „tilos hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagot, valamint hydroxychloroquine-sulfat hatóanyagot
tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét (a továbbiakban együtt: gyógyszer) Magyaror-
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szágról gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység, illetve bármely más üzletszerű forgalmazási tevékenység
keretében (a továbbiakban: kereskedelmi forgalom) kivinni.” A tilalom nem vonatkozik „azon gyógyszerek
kereskedelmi forgalomban történő kivitelére, amelyekből a magyarországi ellátás zavartalansága biztosításához szükséges mennyiség rendelkezésre áll, és erről
az ügyfél kérésére az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: kiállító szerv) igazolást állított
ki.” A tilalmat „a gyógyszernek az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő kereskedelmi forgalomban
történő kivitelére is alkalmazni kell.”
A rendelkezés hátterében az áll, hogy a hidroxiklorokin külföldi tapasztalatok alapján csökkentheti a
koronavírus-fertőzöttek tüneteit és a fertőzöttség idejét. A hidroxiklorokin hatóanyagot az Alkaloida gyártja és az USA-ba jelentős mennyiséget exportál. A rendelet a hazai készletek feltöltését célozza.
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– A rendelet rendezi a COVID-19 járványhoz kapcsolódó méltányossági eljárás keretei között a NEAK és az
OGYÉI közötti rugalmas kapcsolattartás kereteit is.
A rendelethez kapcsolódóan az OGYÉI értelmezést
segítő tájékoztatót tette közzé „a különös méltánylást
érdemlő betegellátási érdekhez köthető gyógyszeralkalmazásokkal kapcsolatban COVID-19 járvány ideje
alatt” címmel3.

Március 26-án megjelent a Kormány 67/2020. (III.
26.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet „során történő
gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről”
(MK 2020/55.). A rendelet értelmében
– a COVID-19 koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő
hatósági eljárások során a veszélyhelyzet ideje alatt
vélelmezni kell a Gytv. 1. § 23. pont szerinti különös
méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállását.
– Az OGYÉI a gyógyszerhiányt vagy annak kockázatát bármely, a jogszabályban foglalt feladatainak ellátásával összefüggésben tudomására jutó információk alapján, a Gytv. 16. § (2) bekezdése szerinti értesítés hiányában is megállapíthatja. (A Gytv. 16. §
(2) bekezdés szerint, ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja vagy a forgalmazó a folyamatos ellátást átmenetileg, vagy tartósan nem tudja biztosítani, ezt köteles tudatni az OGYÉI-vel, a nagykereskedőkkel és a NEAK-kal tudatni.)
– Az OGYÉI a COVID-19 koronavírus megbetegedések kezelése érdekében a Gytv. 25. § (6) és (6a) bekezdése alapján kiadott engedélyekben szereplő
gyógyszerek hatóanyagainak listáját a honlapján
közzéteszi. (A Gytv. 25. § (6) és (6a) bekezdései az
indikáción túli gyógyszerrendelésre vonatkoznak.)
– Az OGYÉI által közzétett listán2 szereplő gyógyszerek
rendeléséhez és alkalmazásához nem kell külön engedély.
– Az ilyen módon történt gyógyszer-rendelésről és alkalmazásról a veszélyhelyzet elmúlását követő 90
napon belül a kezelőorvos az OGYÉI-nek jelentést
köteles tenni.
– A COVID-19 vírus kezeléséhez kapcsolódó méltányossági kérelmeket az OGYÉI soron kívül bírálja el.

Március 27-én megjelent a Kormány 71/2020. (III.
27.) Korm. rendelete a „kijárási korlátozásról” (MK
2020/56.). A rendelet gyógyszertárak működésével
kapcsolatos fontosabb részletei az alábbiak:
– Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik
embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
– A lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos
indokkal kerülhet sor. Ilyen „alapos indok” többek
között
○ a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség,
○ az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokat,
○ a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (együttesen gyógyszertár) történő
vásárlás,
○ a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki,
pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások
igénybevétele.
○ Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni
nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás (itt a szociális érintkezést korlátozó előírások betartása – pl.
másfél méteres távolság – irányadó).
– Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött
személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy
gyógyszertárat 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben
látogathatja.
– Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy
gyógyszertárban 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag
a 65. életévét betöltött, szolgáltatást igénybe vevő
személy tartózkodhat.
– Az egymástól való minimálisan előírt távolság és
a 9:00-12:00 óra közötti időszakra vonatkozó korlátozás érvényesítése „a helyiség üzemeltetőjének a
felelőssége”.

hidroxiklorokin-szulfát, klrorokin, remdesivir, lopinavir, ritonavir, ruxolitinib, azithromicin, oszeltamivir, tocilizumab, favipiravir

https://www.ogyei.gov.hu/tajekoztato_a_kulonos_meltanylast_erdemlo_
betegellatasi_erdekhez_kotheto_gyogyszeralkalmazasokkal_kapcsolatban_covid_19_jarvany_ideje_alatt/
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– A rendelkezések betartását az illetékes hatóságok
ellenőrzik és a megszegésük esetén szabálysértési
eljárást indíthatnak.
A rendelet különösen azoknak a gyógyszertáraknak a
szolgálati rendjét érinti érzékenyen, amelyek egy vagy
több fiókgyógyszertárat is működtetnek. A rendelet
helyes értelmezését elősegítendő, az OGYÉI és a Kamara is tájékoztatót tett közzé, melynek lényege, hogy
egyszerre kell figyelembe venni a jogszabályi előírásokat, a betegek ellátásának kötelezettségét, a betegek
fertőzésveszélyének a minimalizálását és a gyógyszertárak munkatársainak a védelmét is. Így a rendelet által megszabott idősávok betartása igen komoly szervezési feladatot jelent és kreativitást igényel. A rendelet
értelmében a 9-12 óra közötti idősávban a 65 évnél fiatalabb nem lehet bent a gyógyszertárban, de azt semmi nem tiltja, hogy átadóablakon keresztül kiszolgálják, feltéve, hogy ezzel a 65 évnél idősebbek ellátása
kockázatmentesen megoldható. És fordítva, 9 óra előtt
és 12 óra után is megoldható a 65 évnél idősebbek kiszolgálása. A 65 felettiek gyógyszer-beszerzéseit a
gyógyszertárak és önkormányzatok együttműködésében, segítők közreműködésével is meg lehet oldani.
Erre a Kamara részéről egy ajánlás is készült (lásd a
közlemény végén).
Március 28-án megjelent a Kormány 72/2020. (III.
28.) sz. Korm. rendelete „a kórházparancsnokról és az
egészségügyi készlet védelméről” (MK 2020/57.). A
rendelet értelmében
– a fekvőbeteg szakellátást, illetve a fekvőbeteg
szakellátáshoz kapcsolódó járóbeteg szakellátást
nyújtó egészségügyi intézmény fenntartója – a
fenntartó személyétől függetlenül – valamennyi telephelyén fokozott figyelemmel gondoskodik a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében a
szükséges egészségügyi felszerelések, berendezések, gyógyszerkészletek és fertőtlenítőszerek megóvásáról,
– a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi
készletek felhasználásának ellenőrzésére a rendészetért felelős miniszter javaslatot tesz – szükség
esetén a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért
Felelős Operatív Törzs véleményének kikérését követően – az egészségügyi intézményhez kórházparancsnok kirendelésére,
– a kórházparancsnok tevékenységét a rendészetért felelős miniszter irányítja,
– a kórházparancsnoknak a járványveszéllyel öszszefüggő szabályok betartására és az egészségügyi készlet megóvására vonatkozó javaslatát az
egészségügyi intézmény vezetője köteles végrehajtani.
A rendelkezések a kórházakra/fekvőbeteg intézményekre és az ezekhez tartozó szakrendelőkre vonatkoznak.
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Március 30-án megjelent a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. sz. törvény (MK
2020/58.). A törvény preambuluma szerint a törvényre
azért van szükség, hogy a Kormány a COVID-19 fertőzések miatti humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására valamennyi szükséges
rendkívüli intézkedést megtehesse, szem előtt tartva
különösen annak lehetőségét, hogy az Országgyűlés
ülésezése a humánjárvány következtében szünetelhet.
A törvény szerint
– a Kormány a veszélyhelyzetben az állampolgárok
élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának
garantálása érdekében rendeletével egyes törvények
alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat. Ezt a jogát „a humánjárvány megelőzése,
kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak
megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja”,
– a veszélyhelyzet kihirdetése óta megszületett tárgybani kormányrendeleteket a törvény megerősíti és
hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig a Kormány
meghosszabbíthatja,
– a Kormány az intézkedéseiről az Országgyűlésnek,
illetve az országgyűlési frakciócsoportoknak rendszeres tájékoztatást ad,
– az Alkotmánybíróság működését a rendkívüli körülmények között is biztosítani kell és ehhez speciális szabályok (pl. elektronikus kommunikációs eszközök igénybevétele, az ügyrend módosítása) is alkalmazhatók,
– ha a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején
kimondja a feloszlatását, a döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be, továbbá
– a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi
választás nem tűzhető ki, a veszélyhelyzet idején országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető.
A törvény módosítja a Büntető Törvénykönyvet is,
„Járványügyi védekezés akadályozása” alcímmel. Az
új rendelkezések szerint
– aki
○ a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség
behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítés,
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
○ járvány idején az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés,
○ a fertőző állatbetegségek vagy növényi zárlati károsítók be- és kihurcolásának, valamint terjedésének megakadályozása vagy előfordulásának
felszámolása végett elrendelt növény-egészségügyi vagy állat-járványügyi intézkedés
végrehajtását akadályozza, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő;
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– aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a
közveszéllyel összefüggésben olyan valótlan tényt
vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az
emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő,
– aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság
előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét
akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy
évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Március 31-én megjelent a Kormány a 73/2020. (III.
31.) Korm. rendelete (MK 2020/59.), amellyel a 2020.
március 11-én kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. Ebből adódóan valamennyi, a veszélyhelyzetre hivatkozással megalkotott
rendelet hatálya fennmarad.
Április 1-én megjelent a Kormány 81/2020. (IV.
1.) Korm. rendelete (MK 2020/62.) az egészség és
élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről. A rendelet
szerint
– „Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják
el az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
szerinti egészségügyi dolgozók”,
– „Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi
ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik”. A nyilvántartás így „meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az egészségügyi tevékenységvégzés nem szünetel”. Ezeket a rendelkezéseket a nyilvántartás megújítása iránt folyamatban lévő ügyekre
is alkalmazni kell, ugyanakkor „nem kell alkalmazni,
ha az egészségügyi dolgozó nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. január 1. és 2020. december 31.
között jár le, de a nyilvántartás megújítása iránti kérelem alapján a nyilvántartást vezető szerv e rendelet
hatálybalépését megelőzően azt már megújította”.
Az ezekkel azonos tartalmú rendelkezések már korábbi kormányrendeletben is megjelentek, azonban
ezek érvényességi ideje parlamenti felhatalmazás hiányában korlátozott volt. A koronavírus törvény hatályba lépésével ezeknek az intézkedéseknek a megújítására a Kormány felhatalmazást kapott.
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Április 3-án jelent meg a Kormány 82/2020. (IV. 3.)
Korm. rendelete (MK 2020/64.) „a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni
védőeszközök beszerzésével összefüggő intézkedésekről”. A rendelet kimondja, hogy ha az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság a COVID
19 vírus elleni küzdelem elősegítése érdekében országos szintű orvostechnikai eszközigény, valamint egyéni védőeszköz igény kielégítése céljából beszerzést
folytat le, és ezen beszerzés eredményeként az orvostechnikai eszköz, valamint egyéni védőeszköz az
ÁEEK központi raktárába beszállításra kerül, a beszerzést lefolytató költségvetési szervet, illetve állami
tulajdonú gazdasági társaságot az adott beszerzés tekintetében az ÁEEK képviselőjének kell tekinteni.
Április 3-án jelent meg a Kormány 83/2020. (IV. 3.)
Korm. rendelete (MK 2020/64.) „a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről”. A rendelet értelmében
– az OGYÉI az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását a kérelem elbírálásának előfeltételeként nem vizsgálja, ha (1) a kérelem a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány kezelése céljából,
ellátási érdekből szükséges hatósági döntés kiadására irányul, vagy (2) ehhez a célhoz kapcsolódóan az
OGYÉI legfeljebb hat hónapos határozott időre szóló hatósági döntést ad ki;
– a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs feladatainak ellátásával összefüggésben a belügyminiszter és az emberi erőforrások
minisztere legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírus járvány következményeinek elhárítása és ehhez kapcsolódóan a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása céljából megismerheti és kezelheti a betegellátó és az egészségügyi államigazgatási szerv kezelésében álló, valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetője útján az
EESZT ben kezelt személyes adatot,
– a veszélyhelyzet ideje alatt a közép- vagy felsőfokú
egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű
szakképzésben nappali tagozaton részt vevő nagykorú személy egészségügyi válsághelyzeti ellátási
feladatokra igénybe vehető. Az igénybe vett személy
ezen időtartam alatt az egyéb polgári védelmi kötelezettsége teljesítése alól mentesül.
Április 6-án jelent meg a Kormány 93/2020. (IV. 6.)
Korm. rendelete (MK 2020/66.) a veszélyhelyzet során
alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról. A rendelet értelmében a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív
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Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése,
megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából
– adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettől, amely a kérésnek köteles eleget tenni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes;
– jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az
ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba
került, és ezért közegészségügyi járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.
Az EESZT működtetője biztosítja, hogy az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő személyes adatokat is tartalmazó információkat
közvetlenül megkapja.
A Kormány 83/2020. (IV. 3.) sz. Korm. rendelete a
belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere
számára már megismerhetővé és kezelhetővé tette a
betegellátó és az egészségügyi államigazgatási szerv
kezelésében álló, valamint az EESZT működtetője útján az EESZT-ben kezelt személyes adatokat, így ez a
rendelkezés a korábbi egyfajta kiegészítéseként értelmezhető.

2020. április

Április 7-én jelent meg a Kormány 94/2020. (IV. 7.)
Korm. rendelete (MK 2020/67.) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról. Ennek rendelkezései megerősítik azokat
a korábbi döntéseket, melyek szerint az egészségügyben meghatározott feltételeknek megfelelő kórházak,
a mentőszolgálat, az egészségügyi tartalékkészletek
kezelői, az OVSZ, egyes biológiai laborok, a NEAK
(és az EESZT) informatikai rendszere, valamint a
gyógyszer nagykereskedelem egy része a nemzeti
létfontosságú rendszerek közé tartozva alapvető fontosságú feladatokat látnak el, így különleges védelemben részesülnek és speciális irányítás alá tartoznak.
Az összeállítás a Magyar Gyógyszerészi Kamara
honlapján4 közzétett 1-25. sz. kamarai tájékoztatókban foglaltak felhasználásával készült. Az ismertetett
rendelkezések alkalmazásához a közlemény olvasásán túl indokolt a rendelkezések eredeti szövegének
ismerete.
Hankó Zoltán
Hankó, Z.: Recent changes in legislation affecting
pharmacy
4

www.mgyk.hu

SZEMPONTOK AZ EGYEDÜL ÉLŐ IDŐS BETEGEK GYÓGYSZERKIVÁLTÁSÁNAK SEGÍTÉSÉHEZ
A Kormány azon kérését figyelembe véve, hogy az idős embereknek az egészségügyi veszélyhelyzet idején ne kelljen elhagyni az otthonukat, de az egyedül élő idős betegek is hozzájuthassanak a szükséges gyógyszereikhez, a Magyar Gyógyszerészi
Kamara kezdeményezi, hogy idős honfitársaink gyógyszerellátásának biztosítására az önkormányzatok és a településükön
működő gyógyszertárak összefogásával kerüljön sor. Az alábbi
szempontok figyelembevételét javasoljuk.
1. Önkormányzati segítőként elsősorban fiatal vagy középkorú, egészséges személyek kerüljenek kiválasztásra.
2. A segítő kapjon önkormányzati megbízólevelet tevékenysége végzéséhez, amivel az idős betegek előtt igazolja magát. A segítő tegyen írásos nyilatkozatot, hogy a tudomására jutó személyes és egészségügyi adatokat az adatvédelmi
szabályok figyelembevételével kezeli és titokban tartja.
3. A segítő tevékenysége során hordjon folyamatosan szájmaszkot, a protokollnak megfelelő módon rendszeresen
mosson kezet és használjon kézfertőtlenítőt (aminek biztosításában a gyógyszertár segítségét is kérheti).
4. Ha egy mód van rá, a segítő ne menjen be a beteg lakásába
és minél kevesebb időt töltsön a beteggel.
5. Javasoljuk, hogy az önkormányzat vegye nyilvántartásba
azokat az idős személyeket, akiknek a gyógyszerellátásában
ilyen módon közreműködik (és ha lehet, a betegtől kérjen
hozzájárulást ennek lehetővé tételéről – GDPR szabályozás).
6. Amikor a segítő a beteggel felveszi a kapcsolatot, írja le a
beteg nevét (ha kell a lakcímét is) és taj-számát, beszélje
meg a beteggel (és írja le), hogy az orvosa által korábban
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

felírt gyógyszerei közül melyeket és milyen mennyiségben
(hány dobozzal) kell kiváltani.
A beteggel egyeztesse, hogy a kért gyógyszer hiánya esetén a jogszabályban lehetővé tett helyettesítést elfogadja-e
és kérdezze meg, megadhatja-e a telefonszámát a gyógyszertárban, ha a gyógyszerei kiváltásához kapcsolódóan
olyan probléma merülne fel, amelynek a megoldásához a
beteggel való konzultáció szükséges.
A segítő lehetőleg a beteg lakásához legközelebbi gyógyszertárban váltsa ki a beteg gyógyszereit, mert így van
esély arra, hogy a beteget ismerő szakemberek megfelelő
szakmai segítséget tudnak nyújtani.
Amikor a segítő a gyógyszertárba megy, legyen nála a beteg papír-receptje vagy felírási igazolása, ezek hiányában a
beteg taj száma és a saját személyét azonosító okmánya,
valamint a kiváltandó gyógyszerek listája.
A kiadott gyógyszerekre egyenként írja rá a gyógyszerész a
legfontosabb használati utasításokat. Helyettesítés esetén
azt is jelezze, hogy a helyettesítő gyógyszert melyik felírt
gyógyszer helyett adta ki.
A gyógyszertár betegenként önálló és lezárt zacskóba helyezze el a kiadott gyógyszereket, a zacskóra írja rá a beteg
nevét és kívülről tűzze rá a blokkot, amelyen a kiváltott
gyógyszerek és a beteg által a segítőnek kifizetendő összeg
is szerepel.
A gyógyszertár ismerje a segítő nevét és telefonszámát,
hogy szükség esetén egyeztetni tudjanak a kiváltás célszerű időpontjáról.
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KALEIDOSZKÓP
Gyógyszerészet 64. 249-250. 2020.

A hazai és nemzetközi gyógyszerészet rövid hírei
Referálók: Bozó Tamás (BT), Budai Marianna (BM).
AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA)
TÁJÉKOZTATÓT ADOTT KI A NEM SZTEROID
GYULLADÁSCSÖKKENTŐK HASZNÁLATÁRÓL
KORONAVÍRUS FERTŐZÉS ESETÉN

Az EMA értesülve azokról a közösségi médiában megjelent hírekről, amelyek szerint a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID), például az
ibuprofen, súlyosbíthatják a koronavírus betegség
(COVID-19) tüneteit, 2020. március 18-án közleményt
adott ki. Ebben leszögezik, hogy „jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy összefüggés állna fenn az
ibuprofen és a COVID-19 súlyosbodása között. […]
A nemzeti klinikai irányelvekkel összhangban a betegek
és az egészségügyi szakemberek folytathatják az NSAIDok (például az ibuprofen) alkalmazását a jóváhagyott
kísérőiratoknak megfelelően. A jelenlegi ajánlás szerint
ezek a gyógyszerek a lehető legrövidebb ideig a legkisebb hatékony adagban alkalmazhatók.” Az eredeti
rémhír alapja feltehetően az a tudományos információ
volt, hogy a francia gyógyszerhatóság (ANSM) tanulmánya szerint az ibuprofen és ketoprofen súlyosbíthatják a bárányhimlő (varicella) és egyes bakteriális fertőzések tüneteit. Ezen szerek gyulladáscsökkentő hatása
elfedheti a súlyosbodó fertőzés tüneteit – ahogyan azt
számos NSAID készítmény kísérőiratában már olvasható is. Az Európai Unióban a nemzeti irányelvek többsége – a fentiektől jórészt függetlenül – a paracetamolt
ajánlja elsőként láz vagy fájdalom csillapítására.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatója a nem
szteroid gyulladáscsökkentők használatáról koronavírus fertőzés esetén – 2020.03.18. https://ogyei.gov.hu/az_europai_
gyogyszerugynokseg_ema_tajekoztatoja_a_nem_szteroid_
gyulladascsokkentok_hasznalatarol_koronavirus_fertozes_
eseten___20200318 (2020.04.08.)
BT

FOLYTATHATÓ A MAGAS VÉRNYOMÁS,
A VESE- ÉS A SZÍVBETEGSÉG EDDIGI
GYÓGYSZERES TERÁPIÁJA A COVID-19
VILÁGJÁRVÁNY IDEJE ALATT

A médiában olyan beszámolók jelentek meg, amelyek
felvetik, hogy egyes gyógyszerek, például az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) gátlók és az angiotenzin receptor blokkolók (ARB-k vagy szartánok)
esetleg rontanak a koronavírus megbetegedésen
(COVID-19).
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A feltételezés mögött az áll, hogy a vírus a sejtbe
való bejutáshoz az angiotenzin konvertáló enzim 2-t
(ACE2) használja, mely a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer (RAAS) része, és az ACE gátlók és
ARB-k megnövelik az ACE2 szintjét. Valójában azonban a vírus kölcsönhatása a RAAS rendszerrel nem
teljes mértékben ismert folyamat.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), valamint
a Magyar Hypertonia Társaság, az Európai Hypertonia
Társaság (ESH), az Európai Kardiológus Társaság
(ESC), a Nemzetközi Hypertonia Társaság (ISH) és
több más orvosszakmai szervezet és gyógyszerészeti
hatóság közleményei egybehangzóan és határozottan
kérik az orvosokat és betegeket hogy az ACE-gátlóés ARB-kezelést ne hagyják abba, mivel jelenleg nem
áll rendelkezésre olyan klinikai vagy epidemiológiai
vizsgálatból származó bizonyíték, amely összefüggést
igazolna az ACE-gátlók és ARB-k és a koronavírus
okozta megbetegedés tüneteinek súlyosbodása között.
Az Európai Gyógyszerügynökség szerint folytatható a magas
vérnyomás, a vese- és a szívbetegség eddigi gyógyszeres terápiája a COVID-19 világjárvány ideje alatt. https://www.
ogyei.gov.hu/az_europai_gyogyszer ugynokseg_szerint_
folytathato_a_magas_vernyomas_a_vese__es_a_
szivbetegseg_eddigi_gyogyszeres_terapiaja_a_covid_19_
vilagjarvany_ideje_alatt. (2020.04.08.)
Magyar Hipertónia Társaság. A betegek folytassák a kezelésüket az irányelvekben rögzített gyógyszerekkel! http://www.
hypertension.hu/hirek.aspx?&nid= 99089&cid=474#99089
(2020.04.08.)
BT

A COVID-GYÓGYSZEREK SZABADALMI
JOGAIRÓL LE KELLENE MONDANIUK
A GYÓGYSZERGYÁRAKNAK

A SARS-CoV-2-okozta fertőzés kezelésére jelenleg több
hatóanyag és készítmény is kipróbálás alatt áll. Az egyik
legígéretesebb hatóanyagnak az antivirális remdesivir
tűnik, amit a Gilead Sciences eredetileg az ebola kezelésére fejlesztett. A gyártó világszerte több mint 70 országban kért szabadalmi védettséget a termékére.
Amennyiben a remdesivir COVID-19 kezelésében
való hatásossága bebizonyosodik, az Orvosok Határok
Nélkül nemzetközi segélyszervezet arra kéri a gyártót,
hogy az – a pandémiára tekintettel – mondjon le a szabadalmi jogairól. „Teljességgel elfogadhatatlan lenne
ugyanis, ha a világjárvány idején a gyártói monopol-
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helyzet és a profitra törekvés akadályozná meg azt,
hogy a betegek hozzájuthassanak a gyógyszerhez” –
vallja a segélyszervezet.
Úgy tűnik, hogy a nyilvános nyomásnak enged a
gyártó. Az USA-ban a Gilead már lemondott azokról a
különleges jogairól, amiket az FDA-tól kapott, és amik
alapján a Gilead monopol helyzetben volt a remdesivir
vonatkozásában.
Gilead soll auf Remdesivir-Patent verzichten. https://www.
pharmazeutische-zeitung.de/gilead-soll-auf-remdesivirpatent-verzichten-116600/ (2020.03.31.)
BM

MIKÉNT KÖNNYÍTHETI A MEG DIGITALIZÁCIÓ
A KORONAVÍRUS ELLENI HARCOT?

A koronavírus pandémia idején különösen hasznosak
azok a digitális megoldások, amik az orvosi praxisokat és
a kórházakat tehermentesítik, miközben a lakosság egészségügyi ellátása biztosított marad. Egyre több orvos él a
videó-konzultációk és online tanácsadások lehetőségével.
Mint arról a Compugroup Sofwarehaus beszámol, Németországban a rendszerhez csatlakozott orvosi praxisok száma 700-ról 17 500-ra nőtt egy hónap alatt; illetve 100 klinika is csatlakozott a rendszerhez. Más országokban, így
például Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban is terjedőben az online orvosi konzultáció, és hetente
mintegy 200 000 videós konzultáció zajlik a „térben”.
A telemedicina nyújtotta lehetőséget a daganatos
betegeknek való tanácsadásban éppen úgy kihasználják, mint a terhesgondozásban. Emellett, a mentális
egészség biztosításában is szerepet kapnak a digitalizáció kínálta megoldások, így például a stresszel és depresszióval küzdő egyéneknek audiovizuális kurzusokat, konzultációkat kínálnak.
Corona-Pandemie: Digitale Werkzeuge für den medizinischen
Alltag. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111494/CoronaPandemie-Digitale-Werkzeuge-fuer-den-medizinischen-Alltag
(2020.03.31.)
BM

FIP: A TÖBB FELADAT MELLETT TÖBB JOG IS
JÁRJON A PATIKUSOKNAK!

A lakosság pandémia idején történő gyógyszerekkel
való ellátása hatalmas terhet ró a gyógyszertárakra és a
gyógyszerészekre. A Nemzetközi Gyógyszerészeti
Szövetség (FIP) összeállított egy listát arról, hogy a törvényhozó szervek és a nemzetállamok egyéb szereplői
miként tudják támogatni a munkájukat.
A legfontosabbként a FIP több kompetenciát kér a
patikusoknak, elsősorban a gyógyszerek helyettesítésére vonatkozóan. A gyógyszerészeket szükséges a veszélyhelyzetre vonatkozó forgatókönyvek és cselekvé-
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si tervek megalkotásába bevonni. A potenciális fertőzöttekkel való találkozásnak kitett patikai személyzet
számára védőruházatot kell biztosítani. Logisztikai és
pénzügyi támogatást kell nyújtani a gyógyszerek –
szükséges esetben – házhoz való szállításának a megoldásához (pl. krónikus betegeknél, gyengült immunrendszerű egyéneknél). Idejében azonosítani kell azokat a készítményeket, amikből hiány van, vagy várható. Továbbá, lehetővé kell tenni, hogy ilyen esetekben
a patikusok az orvos jóváhagyása nélkül is helyettesíthessék a gyógyszert – említi a feladatokat a FIP.
A fertőző megbetegedések és a veszélyhelyzet-menedzsment terén oktató- és továbbképző-programokat
kell kínálni a gyógyszerészeknek. A kormányzatnak
gondoskodnia kell arról, hogy a legújabb COVID-19et érintő információk a gyógyszerészek rendelkezésére
álljanak.
A FIP hangsúlyozza a különböző gyógyszerészeti
szakterületek között szolidaritás fontosságát, csakúgy,
mint a nemzetközi együttműködés szükségességét.
Was Regierungen Apotheken jetzt erlauben sollten. https://
www.pharmazeutische-zeitung.de/was-regierungenapotheken-jetzt-erlauben-sollten-116595/ (2020.03.31.)
BM

KISZŰRNI AZOKAT, AKIKKEL „ÚJRAINDÍTHATÓ”
A GAZDASÁG

A SARS-CoV-2 okozta fertőzöttek azonosítására, az
aktív betegség felismerésére jelenleg világszerte alkalmazottak a vírus genetikai anyagának kimutatásán alapuló, polimeráz-láncreakción (PCR) nyugvó tesztek.
Más elven működik a nemrégiben megalkotott, enzim kapcsolt immunszorbens-alapú (ELISA) szerológiai teszt. Ez utóbbi a vírusellenes antitesteket mutatja
ki színreakcióval. Ez azt jelenti, hogy segítségével
azonosíthatók azok a személyek, akiknél a SARSCoV-2 fertőzés már lezajlott (akár szimptomatikusan,
akár aszimptomatikusan), és akikre nézve a (közel)jövőben nem veszélyes a SARS-CoV-2. Ők azok, akik
nem terjeszt(het)ik a vírust.
Az egészségügyi és a gazdasági szakemberek az
ELISA-teszt szerepét – a lakosság immunstátuszának a
meghatározásán túl – abban (is) látják, hogy segítségével felismerhetők és azonosíthatók azok az egyének,
köztük a legkülönfélébb szakemberek, akik a szakterületükön, munkahelyükön már – vírust nem terjesztő
személyként – dolgozhatnának, és ilyen módon részt
vennének a gazdaság minél előbbi “újraindításában”.
Amanat F, Nguyen T et al. A serological assay to detect SARSCoV-2 seroconversion in humans. https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2020.03.17.20037713v1 (2020. márc. 29.)
BM
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