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K+F tevékenység 
• Az egészségügyi és szociális intézmények 

gyógyszerellátási tevékenységeinél is hatékony lehet az 
infokommunikációs eszközökkel támogatott (AAL) 
megoldások (másképpen beépített intelligens 
berendezések) bevezetése az intézményi gyakorlatba. 

• A kutatás-fejlesztési projektek egyik erős sajátossága, 
hogy az előre kitűzött feladatok megvalósítása során 
születnek olyan eredmények, amelyek közvetlenül nem 
kapcsolódnak, vagy csak távolról kapcsolódnak az 
eredeti célokhoz. Ezeket az eredményeket nevezzük 
járulékos, vagy spin-off (kipörgő) eredményeknek.  



A gyógyszer útja… 
•  A gyógyszer útja egy intézményben 

legáltalánosabban tekintve a szállító járművétől 
a beteg/ápolt ágyáig vezet. Ebben a 
folyamatban kulcskérdés a gyógyszerellátás 
költségminimalizálása a finanszírozó 
szempontjából.  

• Már vannak olyan berendezések a piacon, 
amelyek egyedileg képesek kiadagolni és 
becsomagolni a gyógyszereket, de ezek 
alkalmazása inkább ma még gyógyszertárakban 
életszerű, a felesleges mennyiségű gyógyszer 
megvásárlásának elkerülésére.  



Azt javasolnánk… 

• Egy intézményben inkább olyan 
megoldást javasolnánk, ahol központi 
gyógyszerkiadóban egyedileg kiadagolják 
egy napra olyan készülékben, ami 
gyakorlatilag költségmentesen 
akárhányszor újrahasználható és 
közvetlenül hozzá van kapcsolva az 
információs rendszerhez. 



INFCARE8 fejlesztés 
• Az INFCARE8 K+F projekt keretében általunk fejlesztett 

megoldás napi hat alkalomra, fizikailag az ágyhoz 
rögzítve, a bevétel előírt időtartamában nyitható 
tárolókkal valósítja meg az egyedi gyógyszerellátást, 
miközben a következő célokat valósíthatja meg: 

• az orvos pontosan írhatja elő a gyógyszer bevételének 
időintervallumát, 

• ezt az információt az integrált informatikai rendszerbe 
kell egyszer rögzíteni, 

• a gyógyszerbevételről lehet rögzíteni tényszerű 
információkat, 

• a legnagyobb kiszerelésben lehet a gyógyszert 
megvásárolni, 

• ki lehet szervezni az egészet, ha ez gazdaságosabb 
megoldás. 



Outsourcing 
• Egy szervezetben a kiszervezésre alkalmas 

tevékenységeknek többféle feltételnek kell megfelelnie. 
A legfontosabb feltétel, hogy a folyamat egzakt 
szerződési feltételek mellett a két fél számára 
elfogadható szinten megvalósítható és hosszabb távra is 
fenntartható legyen (a gyakorlatban ez nagyon erős 
feltételnek számít).  

• Az egészségügyi intézményeknél nem ismeretlen a 
tevékenységek kiszervezése, bár a vélemények 
megoszlanak róla, közgazdasági szempontból 
javasolható megoldás. Ráadásul a gyógyszerellátás 
kiszervezése modell szinten csaknem azonos a betegek 
étkeztetésének kiszervezésével, ami elterjedtnek 
mondható.  



Feltételek 
Tehát a hazai intézményi gyógyszerellátás 

kiszervezésének javasolt feltételei a következők 
lehetnek: 

• egzakt szerződési feltételek, 
• az ellátás biztonsága törvényi feltételeinek biztosítása, 
• a szervezeti kultúra váltás végrehajtása, 
• az adott intézményben bizonyítottan jól működő 

berendezések beszerzése, 
• vezetői elkötelezettség a működtetés hatékonyságának 

növelésére. 
A fenti feltételek reális megvalósíthatósága esetén 

érdemes a szakmai partnerkeresést elindítani az 
intézményi gyógyszerellátás kiszervezésére. 
 



Köszönöm a figyelmet! 
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