
Gyógyszerszedés a 
hétköznapokban III. 
Hatásosság és biztonságosság 

Az előadást összeállította: Dr. Gyermán 
Anna 

Gyógyszerészek Világnapja 2019. szeptember 25. 
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 

Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 



Amiről ma szó lesz… 

1.  Az ideális gyógyszer 
a)  Mi az, hogy gyógyszer? 
b)  Mi az, hogy étrendkiegészítő? 
c)  Mit várunk el egy gyógyszertől? 

2. A kockázatokról és mellékhatásokról 
a)  Mi az, hogy mellékhatás? 
b)  Mit tartalmaz egy 

betegtájékoztató? 

 
 

3. Hatásossági kérdések 
a)  Antibiotikum rezisztencia 
b)  Megfelelő gyógyszerhasználat 
c)  Felszívódás 
4. Biztonságossági kérdések 
a)  A dózis betartása 
b)  Gyógyszerhamisítás 
c)  A lejárati idő 

 
 



Ideális gyógyszer 
  1. Mi az, hogy gyógyszer? 

 



  2005/XCV. Törvény: 

    A gyógyszer bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet 
emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére 
alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az 
anyagok vagy keverékei , amelyek farmakológiai , 
immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az 
ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása 
vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása 
érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten 
alkalmazhatók. 

Ideális gyógyszer 
  1. Mi az, hogy gyógyszer? 

 



  1. Mi az, hogy gyógyszer? 
  2. Mi az, ami nem gyógyszer (de annak gondoljuk)? 

  Étrend-kiegészítők 

Ideális gyógyszer 

A hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan 

élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz 
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással 
rendelkező anyagokat, egyenként vagy kombináltan.  

         37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az étrend-
kiegészítőkről 
 



Ideális gyógyszer 
 Mit várunk el egy gyógyszertől? 

 

•  Ne halmozódjon fel 
•  Ne legyek rá allergiás 
•  Ne legyen drága 
•  Ne romoljon meg hamar 

•  NE OKOZZON 
MELLÉKHATÁST 

•  Hasson      
•  Gyorsan? Sokáig?    

  
•  Célzottan hat    
•  Elég ritkán bevenni   
•  Könnyen bevehető 
•  Esztétikus 

 



A kockázatokról és mellékhatásokról a 
biztonságért 

  Mellékhatás értés 

  Előny- kockázat mérleg 

https://www.ogyei.gov.hu/
on_line_mellekhatas_bejelentes_betegeknek 

Mi mind különbözőek vagyunk! 
Eltérően lehetünk érzékenyek a 

gyógyszerekre! 



Betegtájékoztatók a nagyító 
alatt 

Kép forrása: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/boy-8-microwaves-neighbours-cat-1262289 

A mellékhatások előfordulásának gyakorisága nagyon 
változó lehet! 



Hatásos? 
  Fontos, hogy az előírásoknak megfelelő gyakorisággal szedjünk 
antibiotikumot! 

„Ne mosogassuk feleslegesen 
a tiszta tányérokat!” 

    Dr. Dér Péter 
   
 gyógyszerész 



Hatásos? 
Célnak megfelelő használat? 



Hatásos?   Megfelelően felszívódik? 

https://youtu.be/4rY3X4xafs0 

Hányás? 
Hasmenés? 
 
Sérült 
gyógyszerforma? 

„gyomornedv-ellenálló 
készítmény” 



Biztonságos? 
Nem a ruha teszi az embert! 
 
 
 
Nem a fantázianév teszi a 
hatóanyagot! 



Biztonságos? 
A gyógyszerhamisítás veszélyei: 
-  Nem hat 
-  Mellékhatásokat okoz 
-  Megbetegedést okoz 



Lejárati idő 

Csak megfelelő tárolás mellett!!!  



Mihez kezdhetsz a lejárt 
gyógyszerekkel? 

VIDD VISSZA A 
GYÓGYSZERTÁRBA! 



Kihez fordulhatok? 



Köszönöm a figyelmet! 


