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 figyelembe vételét javasoljuk.
1. Önkormányzati segítőként elsősorban fiatal vagy középkorú, egészséges személyek
kerüljenek kiválasztásra.
2. A segítő kapjon önkormányzati megbízó levelet 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
figyelembe vételével 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 felírt gyógyszerei közül melyeket és milyen mennyiségben (hány dobozzal)
kell kiváltani.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
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10. 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.
11. 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.
12. A gyógyszertár ismerje a segítő nevét és telefonszámát, hogy szükség esetén
egyeztetni tudjanak a kiváltás célszerű időpontjáról.
Budapest, 2020. március 26.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
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