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Szabályzat Almasi Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca l - l 

Sebeszeti osztály gyógyszerelési szabályzata Ellenőriztető i / 

dokumentum kódja: SEO-04 változat száma: 01 Jovatíagyta: ^ 

I. Az eljárásleírás célja 

A gyógyszerelési folyamat kockázatainak kezelése, a gyógyszerelési hibák megelőzése^az osztályos 
gyogyszerelesi folyamat szabályozása. ^ 

II. Az eljárásleírás alkalmazási területe 
Érintett szervezeti egység: Sebészeti osztály 
Érintett munkaköri csoportok: orvosok, ápolók 
Érintett betegcsoport: azon betegek, akik számára gyógyszert rendelnek 

III. Hivatkozások 
Kojházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: A kórházba beteg által bevitt vagv 
behozatott gyógyszerek fekvőbeteg-ellátás során történt felhasználásának kérdéséről 
BELLA fogalomtár 
BELLA segédanyagok: 
Gyógyszerelés általános szabályai szabályzat 
Gyógyszerelés ellenőrzési lista 
Ajánlás a szóbeli gyógyszerrendelés szabályozásának kialakításához 
https://www.ogvei.gov.hu 
1997. évi LXXXIII. törvény 
43/2005 EÜM rendelet 
IV. Felelősségi körök 

Feladat Felelősség 
Ügyelni arra, hogy a szakmaterületen 
felhalmozott gyógyszer ne legyen 

szakmavezető ápoló 

Lejáratos gyógyszerek figyelemmel 
kísérése, selejtezése 

szakmavezető ápoló 

Gyógyszernyilvántartás vezetése szakmavezető ápoló 
Gyógyszerek megfelelő tárolásának 
biztosítása 

szakmavezető ápoló 

Gyógyszereléssel kapcsolatos szakma 
szabályainak betartása 

ápolók 

Gyógyszerek, kábítószerek rendelése az 
osztály számára az intézeti gyógyszertárból 

gyógyszerfelelős orvos, helyettes 

Kábítószer kivételezése az intézeti 
gyógyszertárból 

szakmavezető ápoló vagy helyettes 

Gyógyszerek elrendelése a betegek számára kezelőorvos 
Gyógyszerelés végrehajtása orvosi utasítás 
szerint 

ápoló (munkaköri leírásnak megfelelően) 

Gyógyszerelési folyamat ellenőrzése szakmavezető ápoló 
Gyógyszeres hűtők állapotának nyomon 
követése, hőmérőkkel történő ellátása 

szakmavezető ápoló 

Fokozottan ellenőrzött szer kezelésének, 
tárolásának, nyilvántartásának ellenőrzése 

Intézeti főgyógyszerész 
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Szabályzat Almasi Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd. Béke 

Ellenőpzíe:\j / ; Sebeszeti osztály gyógyszerelési szabályzata Ellenőpzíe:\j / ; 

dokumentum kódja: SEO-04 változat száma: 01 Jovah 

- J 

Sgytí: 

• é j 

V. Meghatározások/fogalommagyarázatok 

Gyopszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére va.^^ 
kezelesere allitanak elő, vagy azok az anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek farmakológiai 
immunologiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkcióiának 
helyreallitasa, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében 
alkalmazható. 

Gyógyszer mellekhatás: gyógyszerek által kiváltott káros és nem kívánt hatás. Mellékhatásnak 
minősülnek a gyógyszerek szokásos adagolása során a forgalomba hozatali engedély szerinti 
alkalmazasból eredő káros és nem kívánt hatásokon kívül a gyógyszerelési hibából, valamint a 
forgalomba hozatali engedélyben nem szereplő felhasználásból eredő káros, nem kívánt hatások is 
beleertve a gyógyszer helytelen használatát és az azzal való visszaélést. 

Gyógyszerelés: gyógyszernek minősülő készítmények orvos által történő elrendelése a gyógyszertK 
elkészítése vagy beadáshoz való előkészítése, a gyógyszerek beadása vagy alkalmazása és a 
gyogyszerhatasok és mellékhatások monitorozása. 

Gyógyszerelési hiba: minden olyan megelőzhető nemkívánatos esemény, amely nem megfelelő 
gyogyszerhasználatot, vagy betegkárosodást eredményez(het), mialatt a gyógyszerelés a beteg vagy 
az egészségügyi személyzet kontrollja alatt áll. 

Gyógyszereléssel összefüggő nem várt esemény: Sérülés vagy károsodás, mely gyógyszeres 
kezelés következményeként jön létre. 

Gyógyszerek alkalmazásának módjai: 
• orális adagolás (szájon át = per os) 

- tabletta, drazsé, kapszula 
- porok 
- folyékony gyógyszerek 

• rectalis (végbélen keresztüli) adagolás 
• vaginális (hüvelyi) adagolás 
• belégzés (inhaláció) 
• becseppentés, csepegtetés (instilláció) 
• bőrön alkalmazott (percután) adagolás 
• intravénás adagolás (külön engedéllyel) 
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Szabályzat Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-3. 

Készítette: / j 

Sebészet i osztály gyógyszere lés i szabályzata Ell^h 

Jóváh^3 

^ //Al .'VVl 
dokumentum kódja: SEO-04 változat száma: 01 

Ell^h 

Jóváh^3 

^ //Al .'VVl 
Gyógyszerelés alapszabálya: 

• Mindig szem előtt kell tartani a gyógyszerelés öt alapszabályát. Adja mindig a 
1. megfelelő gyógyszert 
2. megfelelő adagban 
3. megfelelő időben 
4. megfelelő módon 
5. megfelelő betegnek! 

VI. Az eljárásleírás tartalma 

6.1. A gyógyszerek elhelyezése, tárolása 

Főnővéri szobában - zárható szekrényben, amelyet napközben a főnővér, ügyeleti időben pedig az 
osztályos nővér nyithat ki gyógyszer kiadás céljából. Az osztályon nem használunk gyógyszer és 
hatóanyag rövidítéseket. A kiemelt hatóanyagú készítményeket, amiből több generikum van, egy 
helyen tároljuk. A gyógyszereket hatástani csoport szerint csoportosítva tároljuk. A hasonló 
csomagolású, különböző hatóanyagú készítményeket, a csomagoláson feltüntetett hatóanyag 
bekarikázásával különítjük el. 

Kezelőkben - zárható üvegszekrényben vannak a mindennap használatban lévő gyógyszerek, 
készenléti gyógyszerek, infúziók. A megbontott gyógyszereket eredeti csomagolásban tároljuk. A 
gyógyszeres hűtőben pedig a kúpok, kenőcsök, inzulinok, injekciók (felbontás idejével rögzítve 
max.Snapig), és mindazok a gyógyszerek, amelyeket hűtőben kell tárolni. Gyógyszeres hűtő 
hőmérsékletét a kezelős ápolónő ellenőrzi és dokumentálja naponta. A dokumentáció tartalmazza a 
hűtőszekrény azonosítóját, hőmérsékleti referencia tartományt, az ellenőrzés időpontját, a leolvasott 
értéket és az ellenőrzést végző aláírását. 

A gyógyszerek tárolása során figyelembe vesszük az alkalmazási útmutatóban előírtakat. 
Tárolási körülmények: 

• Hűvös helyen tartandó készítmények: 8°C-15°C (hűtőszekrény ajtaja) 
• Hideg helyen tartandó készítmények: 2°C-8°C (hűtőszekrényben) 
• Mélyhűtőben tárolandó: -15 "C alatt 

• Szobahőmérsékleten tartandó készítmények: 15°C-25°C (zárható szekrényben) 

Különleges jelzés hiányában a gyógyszerek tárolása szobahőmérsékleten történik. 
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Szabályzat Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-3. 

Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata 

dokumentum kódja: SEO-04 változat száma: 01 

r 

6.2. A gyógyszer rendelése 

A kórház intézeti gyógyszertárából történik az alábbiak szerint: 

• A szakmavezető ápoló vagy helyettese naponta felméri a gyógyszerfelhasználás mértékét, és 
ennek megfelelően az elfogyott gyógyszereket megrendeli a gyógyszerfelelős orvos 
jóváhagyásával a szükséges mennyiségben. 

• A rendelés tartalmazza: 
- az osztály megnevezését, pecsétjét 
- a rendelésért felelős orvos pecsétjét, aláírását 
- a rendelés dátumát 
- a rendelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, gyógyszerformáját 
- a rendelt gyógyszer mennyiségét 
- az átvevő aláírását és az átvétel időpontját. 

• Gyógyszerigénylő könyvet 3 db-t vezetünk. Egyet, mely kábítószer rendelésre alkalmas, és 
egyet-egyet az osztály illetve a szakrendelő részére. 

• Az antibiotikumok rendeléséhez a kezelőorvos a számítógépen található igénylő lapot kitölti, 
majd kinyomtatja és aláírásával hitelesíti. 

• A kábító fájdalomcsillapítók a szakmavezető főorvos szobájában duplafalú zárt szekrényben 
találhatók, kulccsal a főorvos és az ügyeletes orvos rendelkeznek. 

• A kábító fájdalomcsillapítót az orvos veszi ki a szekrényből a fokozottan ellenőrzött szer 
nyilvántartására alkalmas kartonon dokumentálja, aláírja és pecsétjével látja el. A beadás 
módját, a gyógyszer nevét, hatáserősségét, beadás időpontját, gyógyszerformát a lázlapon 
jelöli a kezelőorvos 

• A kábító fájdalomcsillapítót a gyógyszerfelelős főorvos rendeli az intézeti gyógyszertárból 
• Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, 

amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést 
felkiáltójellel kell jelölni és aláírásával valamint bélyegzőjével kell igazolni. 

• A megrendelt kábító fájdalomcsillapítót írásos megbízás alapján a szakmavezető ápoló vagy 
helyettese vételezi ki a kórházi gyógyszertárból. 

• A kórházi gyógyszertárból kivételezett kábító fájdalomcsillapító bevételezését a 
gyógyszerfelelős orvos illetve a kivétellel megbízott munkatárs pontosan dokumentálják és 
megállapítják a készletet a fokozottan ellenőrzött szer nyilvántartására alkalmas kartonon. 

• A szakmaterületünkre vételezett gyógyszereket csak a megbízással rendelkező 
gyógyszerfelelős orvos, szakmavezető ápoló vagy helyetteseik adhatják ki. A kábítószer 
kezeléssel kapcsolatban bővebben lásd a SEO-05-01 eljárásleírást. 

• A gyógyszerekről negyedévente gyógyszerforgalmi nyilvántartást vezetünk. 
• Gyógyszernyilvántartás vezetése a szakmavezető ápoló feladata. 
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Szabályzat Almasi Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd. Béke iitoíi Készítette: ^ 

Jóváhagyta: V 

Sebeszeti osztály gyogyszerelési szabályzata 
Készítette: ^ 

Jóváhagyta: V dokumentum kódja: SEO-04 változat száma: 01 

Készítette: ^ 

Jóváhagyta: V 

6.3. Gyógyszerelés - általános leírás 

• Gyogyszeregyeztetést végzünk, a beteg felvételekor (otthonában szedett gyógyszerek) 
terapia elrendelésekor, módosításkor (mely gyógyszereket szedi tovább, L ^ l ^ ' S ^ i 
elhagyasra) illetve a beteg távozásakor (otthonában milyen gyógyszereket ajádott sLdnie 
• A gyogyszereles az orvos által lázlapon történt írásos utasítására végezhető 
• Az orvos a lázlapon az alábbiakat tünteti fel: 

> gyógyszer neve és hatáserőssége, dózisát 
> beadás gyakorisága, időpontja, 
> gyógyszerforma, beadás módja, alkalmazási időtartam, 
> gyógyszert elrendelő személy, 
> a gyógyszer elrendelésre vonatkozó változást. 

. A gyógyszerelést minden esetben lázlapról kell végezni és a beadását követően a beadás 
tenyet a napi apolasi lapon dokumentálni kell. 

. Külön fel kell tüntetni a szükség esetén beadott és elrendelt gyógyszerek nevét 
hataserosseget, memiyiségét, gyógyszerformáját, beadás időpontját, módját 

. Ajyógyszereléskor figyelni kell arra, hogy egyszerre csak egy adag gyógyszert kapjon meg a 

. Fekvőbetegeknek beadja és az önellátó betegeket megkéri az ápoló, hogy jelenlétében vegye 

• felad^^ rendelkező ápoló 

• Infúziók beadását az orvos ellenőrzi és dokumentálja a lázlapon 

. Infúziók összeállítását cseréjét, befejezését dokumentálni kell a napi ápolási lapon óra perc 
pontossággal. Ossztóll tásnál dokumentálni kell az infúzió összetételét, indításának 
idopontjat, a keszito alairását. Ugyanazon infúzió cseréjénél dokumentálni kell a csere 
S á s ' á f ^ ' ^ ^ időpontját és a dokumentáló 

• A sebészeti osztályon nem használunk nem közvetlen felhasználású keverékinfúziókat 
. A közvetlen felhasználású keverékinfúzió címkéjén az alábbiakat kell feltüntetni: beteg neve 

szuletesi datuma, oldat összetétele, az összeállító személy neve. 
. Infúziós^ készítményekhez is adagolunk időnként gyógyszert, ilyenkor az infúziós 

keszúmenyen jelöljük a beteg nevét, kórterem, ágyszámot, gyógyszer nevét, mennyiségét 
keszito szemely alairását, készítés dátumát. ' 

• A beteg távozását, esetleg halálát követően az elkészített, részben vagy egészben be nem 
adott injekciókat, infúziókat meg kell semmisíteni, azt más betegnek TILOS beadni! 

6.3.1. A gyógyszerelés kivitelezése 

• A gyógyszerelést a főnővéri szobában nyugodt körülmények között végezzük 
• Gyógyszerosztás és gyógyszerbeadás előtt mindig mosson kezet és ellenőrizze a 

gyógyszertartó doboz tisztaságát is. Távozó beteg gyógyszeradagoló dobozát fertőtlenítse. 
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Szabályzat Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-7. 

Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata 

dokumentum kódja: SEO-04 F változat száma: 01 

Készítette; 
l o o i 

Ellenőri 

Joyáhag 

I - t f r ) ^ 

ógyszeradagotó 
id^taival. 

háromszori 
> > > 

Az apolo a korterem- és ágyszámmal, illetve a beteg nevével ellátott 
dobozba gyógyszerei, és azt a beteg ágyánál még egyszer azonosítja a beteg 
A gyógyszer előkészítésekor a szakdolgozónak el kell végeznie 
gyogyszerellenőrzést: ^ 
Gyógyszer kivételénél 
Gyógyszer adagolásánál 
Gyógyszer visszatételénél 

A gyógyszerelést soha ne hagyja félbe vagy őrizetlenül a gyógyszereket 

s ^ z L I p T ' ' ^ ' ' " ' kompetenciáján belül a munkaköri leírásában 

A gyógyszerelést reggel délben, estére kiteszik, a déli gyógyszer beadása után. Tehát az e^ti 
es a masnapi gyógyszereket már a kolléganő adja ki. Itt kettős felelősség van ^ 

szakdolgozó előkészíti a beteget a gyógyszer beadására orvosi utasítás 

r ^ K f ^^^ ^ ^^ ^^ dokumentációban is szerepel. A gyogyszerelest az ápoló a lázlapról végzi. 
Minden új gyógyszer adásának megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a beteg nem allergiás-

L l X ^ i X S ^^^^^ ^^^^^^P' ^ o k u m e n t f m ó , 

A gyógyszer beadása előtt karszalagról kell beazonosítani a beteget és ellenőrzi, hogy a beteg 
a szamara előkészített gyógyszeres dobozt kapja-e. Amennyiben nincs a betegtn fizikai 
azonosito pozitív betegazonositást kell végezni. 
Mravénás gyógyszerbevitelt és infúziós terápia kivitelezését orvos végzi, abban az esetbeü 
faViteShetf rendelkezik megbízólevéllel orvosi tevékenységek ellátására, akkor ő is 

Az orvos tájékoztatja a beteget ill. törvényes képviselőjét gyógyszer mellékhatásáról. Illetve 
uj pogyszer a kalmazasa esetén a kezelőorvos amennyiben releváns tájékoztatja a beteget a 
gyógyszer alkalmazásának módjáról, a szükséges étkezési és egyéb életmódbeli előírásokról 
Az apolono ápolási dokumentációban rögzíti a gyógyszer beadás tényét, megfigveli a 
gyogyszerhatást és dokumentálja. ^ ^^ 
A főnővér szúrópróba szerűen ellenőrzi a gyógyszerelés folyamatát a gyógyszerellenőrző 
lista segítségével lasd 4. sz. melléklet. 

6.4. Szóbeli gyógyszer elrendelés 

Az elrendelő világosan kommunikálja a fogadó felé. A fogadó fél a szóbeli rendelést az azonnali 
ellátást igénylő esetek kivételével írásban rögzíti az ápolási dokumentációban a gyógyszer nevét 
dózist, elrendelt mennyiséget, adagolás gyakoriságát, beadás módját, indikációját elrendelő nevét és 
időpontját és visszaolvassa a rendelést tevő számára, melyet utólag aláír. Azonnali ellátás esetén a 
szóban elrendelt és beadott gyógyszerek csomagolását megőrizzük addig, míg dokumentálása nem 
történik meg. Az orvos a műszak átadásig dokumentálja a lázlapon a gyógyszerelrendelést. 
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Szabályzat Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-8. 

Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata 

dokumentum kódja: SEO-04 

Készítette: 

Ellenőri/ 

6.5. Gyógyszerek selejtezése 

A lejárt gyógyszereket vagy a lejárati időn belül elváltozást mutató készitményekeUkülönitiük és 
az mtezet. g y o „ A . ^^^^^^^ e l l e n o ^ r a " ^ ^ ^ 

apolo. Az ujraeleszteshez használt gyógyszerek ellenőrzése hetente történik, illetve minden h í z S 
utan a hianyzo gyógyszereket, eszközöket pótolni kell, melyet a főnővér ellenőriz és do W n ^ a z 
erre rendszeresített formanyomtatványon. uoKumentai az 

6.6. Teendők Gyógyszereléssel kapcsolatos nem várt események esetén 

j^ lenStTel l t^^^^^ ' gyógyszerelést végző ápolónak a tévesztés felismerése után azonnal 

A. Főmunkaidőben: 

B. Ügyeleti időben: 

Kezelő orvosnak 
Főnővérnek 

Ügyeletes orvosnak 
másnap reggel a Főnővérnek 

A gyógyszerelési hibát az osztályvezető ápolónak legkésőbb másnapig jelentenie kell a Rendkívüli 
esemenyek- gyogyszereléssel kapcsolatos nem várt események ^lentési lapján az S 
igazgatosagon (Bővebben lásd MB-07-01 eljárásleirást). ^ 

1. A gyógyszerelést végző ápoló a tévedés felismerése után értékeli a beteg állapotát. 

2. Azonnali j elentést tesz a tévedésről 

3. Szükség esetén előkészül az ellenintézkedésre 

4. Orvos utasítására végrehajtja az ellenintézkedést, a tévedés szövődményeinek kivédése érdekében 

5. Az ápoló az ápolási dokumentációban, az orvos az orvosi dokumentációban dokumentálja a 
tévesztést. 

6. Orvos utasítása szerint továbbra is megfigyeli a beteget, ill. a beteg állapotától függően végrehajtja 
az orvosi utasításokat. & J J 

6.6.1. Mellékhatások jelentése 

Jelentendő: nem várt mellékhatások, azaz azok, melyek a gyógyszer alkalmazási előirattában 
betegtájékoztatójában nem szerepel. Abban az esetben is nem vártnak számit a mellékhatás ha a 
mellekhatás jellege, intenzitása eltér a kisérőiratokban részletezettől. 

Továbbá jelentendők a súlyos mellékhatások is. Súlyosnak az a mellékhatás számit amely 
következtében a beteg meghalt, életveszélyben volt, egészsége maradandóan károsodott,'kórházi 
ellatásra szorult, vagy születési rendellenesség alakult ki a gyógyszer alkalmazása során. 
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Szabályzat Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-3. 

Készítette: 

Sebészeti osztály gyógyszerelési szabályzata E l l e n ő i ^ ^ 

J ó v á ^ g ^ : dokumentum kódja: SEO-04 valtozat szama: 01 
! < 

A 

E l l e n ő i ^ ^ 

J ó v á ^ g ^ : 

Jelentést az észlelő orvosnak kell megtennie az OGYÉI on-line felületén keresztül: 

https://www.ogyei.gov.hu/MELLEKHATAS BEJELENTESZ 

vagy 

szintén az oldalról letölthető bejelentő lapon, mely elküldhető e-mailben az alábbi címre: 
adr.box@.ogvei.gov.hu vagy postai úton a 1372 Budapest, Pf. 450. levelezési címre. 

6.7. A beteg által behozott gyógyszerek kezelése 

A kórház biztosítja a betegek kezelése alatt használatos gyógyszereket. 

Ha a beteg ragaszkodik az általa behozott gyógyhatású készítmények, étrend kiegészítők, vitaminok 
szedéséhez, a behozott készítményeket átvesszük, és abból gyógyszerelünk a betegnek, orvosi 
utasításnak megfelelően, tárolásuk külön történik, a beteg nevével, TAJ számával ellátva, tárolási 
hőmérsékletnek megfelelően. A betegnek távozásakor a megmaradt gyógyszert átadjuk (lásd 3. sz. 
melléklet). 

A betegnél talált gyógyszerkészítményeket, melyeket kezelése során nem alkalmazunk, a 
hozzátartozókkal haza küldjük. A hozzátartozó hiányában a betegtől elkérjük és távozáskor 
visszaadjuk. 

6.8. Klinikai gyógyszervizsgálatban alkalmazott készítményekre vonatkozó szabályok 

Klinikai gyógyszervizsgálatot a Sebészeti osztály jelenleg nem végez. 

VII. Mellékletek és formanyomtatványok 

1- sz. melléklet: Hűtőszekrény ellenőrző napló ( év) 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saját 
felügyelete alatt 
3. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról 
4. sz. melléklet: Gyógyszerelés ellenőrző lista 
5. sz. melléklet: Sebészeti osztály minimális gyógyszerlista 
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SEO-04-01 1. számú melléklet 

Hűtőszekrény ellenőrző napló ( év) 
(referencia érték: 2''C-8°C) 

Hűtőszekrény azonosítója: 
Hónap: 

Nap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Mért 
érték 
(°C) 

Aláírás Megjegyzés 

Szervezeti egység: Sebészeti osztály 
Hónap: 

Nap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Mért 
értékfC) 

Aláírás MegjegyzN, 

Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-3 



SEO-04-01 2. melléklet 

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saiát 
felügyelet alatt 

Alulírott TAJ szám: 
Születési hely/idő: saját elhatározásomból azt 
kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi 
készítményeket (továbbiakban: készítmény) is szedhessem: 

Készítmény neve Gyártó Felhasználhatósági idő 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Továbbá fentiekben megadott készítményeket saját felügyeletem alatt tarthassam és 
szedhessem, melyekkel a kezelésem sikerét nem veszélyeztetem, alkalmazását a kezelő 
orvosommal is egyeztettem. Kijelentem, hogy a nálam maradt készítményeket nem adom oda 
vagy kínálom fel betegtárasaimnak. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját 
felelősségemre szedem. A felügyeletem alatt tartott és szedett készítmények alkalmazásáért az 
Almási Balogh Pál Kórházat felelősség nem terheli. A készítmények szedéséből eredő vagy 
arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle kártérítési 
igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok. 

Kelt: 

Beteg olvasható neve Kezelő orvos olvasható neve 
vagy pecsétlenyomata 

Beteg aláírása Kezelő orvos aláírás 

Almási Balogh Pál Kórház - 3600 Ózd, Béke utca 1-3 Sebészeti osztály 

Hivatkozás: Kórházi - Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: A kórházba beteg által bevitt, vagy 
behozott gyógyszerek fekvőbeteg-ellátás során történő felhasználásának kérdéséről 



SEO-04-01 3. melléklet 

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról 

Alulírott TAJ szám: 
Szíiletési hely/idő: saját elhatározásomból azt 
kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi 
készítményeket (továbbiakban: készítmény) ís szedhessem: 

Készítmény neve Gyártó Felhasználhatósági idő 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Saját biztonságom érdekében az általam behozott készítményeket át kfyáncm adni az ellátó 
személyzetnek az ellátás idejére. Továbbá nyilatkozom, hogy az átadás pillanatáig a 
készítmények tárolása, szállítása tekintetében mindenben a készítmények tájékoztatójában 
foglaltaknak megfelelően jártam el. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját 
felelősségemre szedem, mindezek során történt mulasztásokért, és az ebből eredő nem 
kívánatos eseményekért a kórház nem vállal felelősséget. A készítmények szedéséből eredő 
vagy arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle 
kártérítési igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok. 

Kelt: 

Beteg olvasható neve Kezelő orvos olvasható neve 
vagy pecsétlenyomata 

Beteg aláírása Kezelő orvos aláírás 

Kijelentem, hogy az átadott készítményeket visszakaptam. 

Kelt: 

Beteg aláírása Átadó aláírása 

Almási Balogh Pál Kórház - 3600 Ózd, Béke utca 1-3 Sebészeti osztály 
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4. melléklet 

Gyógyszerelés ellenőrző lista 
Ellenőrzés helye, részleg: Sebészeti osztály 
Ellenőrzést végezte: 
Ellenőrzés dátuma: 

Kérdés 
Gyógyszereket az előírt 
tárolási hőmérsékleten 
tárolják? 
Gyógyszerhűtők hőmérséklet 
napi monitorozása 
megtörténik? 
Gyógyszerek tárolása 
megfelelő? Idegenektől 
elzárt? 
Tárolt gyógyszerek lejárata 
megfelelő? 
Felbontott gyógyszereket 
hogyan tárolják? 

Hasonló nevű gyógyszereket 
nem tárolják egymás mellett. 
Kábítószer kezeléshez 
kapcsolódó megbízó levelek 
aktuálisak? Rendelkezésre 
állnak? 
Kábítószerhez csak a 
megbízott személyek 
férhetnek hozzá? 
Kábítószeres nyilvántartást 
naprakészen vezetik? 
Szóbeli elrendelés 
dokumentálása megfelelő? 
(gyógyszer név, dózis, 
elrendelt mennyiség, 
adagolás gyakorisága, beadás 
módja, indikációja, elrendelő 
neve, rendelést fogadó neve, 
elrendelés időpontja. 
Gyógyszerallergia megléte 
vagy hiánya a 
betegdokumentációban fel 
van tüntetve? 
Gyógyszerkiírás formátuma 
megfelelő (név, dózis, 
mennyiség, adagolási mód, 
beadás módja,) ? 

Válasz 
Igen Nem 

Igen Nem 

Megjegyzés 

Igen Nem 

Igen Nem 

dobozában 
„csak" levélben 

tisztázatlan felezett 
gyógyszerek 

117 

Igen Nem 

Igen Nem 

Igen Nem 

Igen Nem 

Igen Nem 

Igen Nem 

Igen Nem 

Almási Balogh Pál Kórház - 3600 Ózd Béke utca 1-3 



SEO-04-01 4. melléklet 

Gyógyszer elrendelés 
olvasható? 

Igen Nem 

Gyógyszeres terápia 
indikálását végző orvos 
személye azonosítható? 
Aláírása megtalálható? 

Igen Nem 

Minden gyógyszer külön 
sorban, név, dózis/erősség, 
beadás módja egy sorban? 

Igen Nem 

A terápia kezdete és vége 
egyértelműen nyomon 
követhető? 

Igen Nem 

Gyógyszer előkészítés 
megfelelő 
(gyógyszerellenőrzés 
megtörténik kivételnél, 
adagolásnál, visszatételnél)? 

Igen Nem 

Gyógyszerelés időpontja a 
betegdokumentációban 
nyomon követhető? 

Igen Nem 

— í 

A nem ismert 
mellékhatásokat jelentik? 

Igen Nem 

Gyógyszertévesztést 
jelentik? 

Igen Nem 

Az alkalmazott rövidítések 
az intézeti rövidítés listának 
megfelelő? 

Igen Nem 

Egyéb megjegyzés: 

Almási Balogh Pál Kórház - 3600 Ózd Béke utca 1-3 



SEO-04-01 5. sz. melléklet 

SEBÉSZETI OSZTÁLYON HASZNÁLT GYÓGYSZER ALAPT JSTA 

PEPTIKUS FEKÉLY GYÓGYSZRRF.T: Pantoparzol 20 mg, 40 mg 

HÁNYÁS CSILLAPÍTÓK: Ondansetron in jP i r idoxin inj. 

GÖRCSOLDÓK. PROPULSÍV SZEREK: 
Atropin sulf. Inj. 0,1% 
Cerucal inj, tabletta. 
Domperidon tabletta. 
Espumisan kapsz, csepp 
No-spa inj, tabletta. 
Papaverin inj. 
Stigmosan inj. 

HASHAJTÓK: 
Glicerin kúp 3 g 
Stadalax tabletta. 
Laevolac oldat 
Keserüsó 
Ricinusolaj 

HASMENÉSGÁTLÓK. BÉLFERTŐZÉS GYÓGYSZEREI: 
Carbo activatus 125 mg tabletta. 
Cralex kapsz. 
Enterobene tabletta. 

ANTIDIABETIKUS TERÁPIA: 

VITAMINOK: 

Glulenorm 
Glimepirid . tabletta. 
Velmetia tabletta. 
Eucreas . tabletta. 
Diaprel MR tabletta.. 
Insulinok - Novo - Humulin, Achopid, Insulatord 
Mercformin tabl., Meforal tabletta., 
Adimet 

Vitamin El inj., tabletta. 
Vitamin B6 inj, . tabletta. 
Vitamin C inj. 2 ml, 5 ml 

ÁSVÁNYI ANYAGOK: 
Calcimusc inj. 
Kaldyum Ret. 600 mg kapsz 
Kálium chlor. 10% inj. 

Almási Balogh Pál Kórház 
3600 Ózd, Béke utca 1-3 



SEO-04-01 5. sz. melléklet 

ANTITHROMBIKUS SZEREK: 
Aspirin protect tabletta.. 
Clexane inj. 
Trombex tabletta. 
Heparibene Na inj. 
Fraxiparine inj. 
Syncumar mite tabletta. 
Warfarin tabl, Marfarin tabletta. 

VÉRZÉS ÉS VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI SZEREK: 
Dycinone inj .tabletta. 
Konakion inj. 

CARDIOVASCULARIS SZEREK: 
Szívre ható szerek: Adexor MR tabl, Preductal MR tabl., Moduxin tabletta. 

Cordarone inj., tabletta. 
Digoxin tabletta. 
Digimerck tabletta. 
Nitroderm TTS 5-10 tapasz, Nitromint TTS tapasz 
Nitromint ret. tabl., Nitromint spray 
Olicard ret. kapsz. 
Rythmonorm filmtabl. 

CARDIAALIS STIMULÁNSOK: 

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK: 

Dopamin inj. 
Dobutamin inj. 
Tonogen inj. 

Doxazozin tabletta.. 
Ebrantyl kapsz. 
Minipress tabletta, ret. kapsz. 
Tenaxum . tabletta. 

DIURETIKUMOK: 
Amilozid B tabletta 
Brinaldix tabletta. 
Gurosemid inj., tabletta.. 
Hypothiazid tabletta. 
Spiron tabletta. 

PERIFERIAS ERTAGITOK: 

VASOPROTECTIV SZEREK: 

Chinotal inj. 
Trental inj. 

Doxium tabletta. 
BÉTA-RECEPTOR BLOKKOLÓK: 
Betaloc 10 mg, 50 mg . tabletta. 
Betaloc ZOK 50 mg tabletta. 

Almási Balogh Pál Kórház 
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SEO-04-01 
1. számú melléklet 

Bisoprolol 2,5 mg tabl, 5 mg 
Carvedilol tabl, Talliton , tabletta. 
Huma-pronol tabletta. 
Nebivolol tabl., Nebilet tabletta. 

CALCIUM-CSATORNA BLOKKOT .ÓK-
Amlodipin tabl., Normodipin tabletta. 
Cordaflex filmtabletta. 
Isoptin SP tabletta. 

ACE-OATr.ÓK. Verapamildrg,in, 

Aceomel tabl., Tensiomin tabletta. 
Lisonorm tabletta. 
Coverex tabl., Vidotin komb tabletta. 
Coercard tabl, Vidonorm tabletta. 
Ednyt tabl., Enalapril tabletta. 
Tritace tabletta. 

ANGIOTENSTN IL ANTAGONT.STÁF-
Valsartan tabletta. 
Portiron tabletta. 

LIPID SZINT CSÖKKENTŐK-
Atorvastatin tabletta. 
Rosuvastatin tabletta. 

BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZJTMÉNVFT^-
Betadin kenőcs 
Candibene krém 
Neogranormon kenőcs 
Tetran kenőcs * 

UROGENITÁLIS RENDSZER ÉS NEMI HORMONOK KÉSZfTMFMVFT-
Klion hüv. kúp 

SZISZTÉMÁS KORTIKOSZTEROIDOK: 
Diprophos inj. 
Medrol tabletta. 
Metilprednisolon inj., Solu-Medrol inj, 40-125 mg 

SZISZTÉMÁS FERTŐZÉS EEEENI SZEREK-
Szisztémás antibiotikumok: 

Aktil tabletta. Co-Amoxicillin tabl. Augmentin tabletta. 
Duomox . tabletta. 
Penicilin inj., 
Ampicillin inj. 
Sumetrol tabl., szirup 
Zinnat tbl, Xorimax . tabletta. 

Almási Balogh Pál Kórház 
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VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER GYÓGYSZER 
Izületi és izomfájdalmak lokális készítményei: 

Fastum gél 
Köszvény elleni szerek: 

Milurit. tabletta. 
Izomrelaxánsok: 

Mydeton filmtabletta. 

Gvulladásgátlók és reuma ellenes készítmények: 
Aflamin tabletta, Fortedol tabletta. 
Apranax tabletta.. 
Xilox granulatum 

HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK: 
Lidocaininj. l%-2% 

KÖZPONTI IDEGRENDSZER GYÓGYSZEREI: 
Fáidalomcsillapítók: 

Fortedol tabletta. 
Dolargan inj. 
Dolforin TTS tapasz, Matrifen TTS tapasz 
Morphium HCL inj. 
Algopyrin inj. 
Panalgorin tabl. Algopyrin tabletta. 
Benuron tabl, Paramax Rapid tabletta. 
Tramadol tabl, Contramal inj. Tramalgid tabletta. 

Antiepilepticumok: 

Psycholepticumok: 

Pszichostimulansok: 

Szédülés elleni szerek: 

Epanutin inj. 
Tegretol tabl., CR tabletta. 

Haloperidol inj. tabletta 
Tiager tbl. 

Cavinton inj., tabletta. 
Nootropil inj. 

Betagen tabletta 

Anxiolvticumok: 

Altatók: 

Frontin tabl., Alprazolam tabl, Xanax tabletta. 
Medazepam Q tabletta. 
Seduxen inj, tabletta. 

Dormicum tabletta, inj. 

PARAZIAELLENES SZEREK: 

TÉGZÖRENDSZEP GYÓGYSZEREI: 
Klion tabletta. 

Almási Balogh Pál Kórház 
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Asztma-ellenes szerek: 

5. sz. melléklet 
í 

Diaphyllin ven. inj, tabletta. 
Euphyllong inj, Euphyllong kapsz, Retafillin tabletta. 
Köhögés és meghűlés gyógyszerei: 
Amrobene tahi, szirup 
Paxirasol inj. 

SZISZTÉMÁS ANTIHTSTAMINOK: 
Suprastin inj. 

EGYÉB SZEREK: 
Aqua dest. inj 
Paracetamo infúzió 
Neodolpass infúzió 
Kálium chloratum inj. 7,45%, 10% 
Natr. Chloratum inj. 0,9%, 10% 

TÁPSZEREK: 
Nutridrink oldat 200 ml, Fresubin oldat 200 ml 

ALAPINFÚZIÓK BIZTOSÍTÁSA 
INFÚZIÓK: 

Ringer 
Ringer laktát 
Salsol A 100 ml 
Nace 0,9% 1000 ml 
Glukóz 5%, 10%, 40% 
Mannisol A, B 
Aminoven 
Voluren 6%, Isoles 6% 
Kabiven inf. 

SZAKMAI KONZIITTÁGIÓ ALAPJÁN SZAKORVOSSAL F n n p v n c c A T 
RENDELHETŐ KESZITMÉNYEK- J-uuKVUbbAL 

Augmentin inj., Aktil inj. 
Avelox tabl, inf. 
Brulamycin inj. 
Ceftriaxon inj. Lendacin inj. 
Ciprofloxaein tabl, inf. 
Clindamycin inj. Klimicin kapsz 
Controloc inj. 
Gentamycin inj. 
Levofiaxacin inj, tabl 
Metronidazol inf , Klion inf. 
Zinacef inj. 
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INTENZÍV ÉS SljRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN HASZNÁLATOS SZEREK: 
Betaloc inj. 
Dopamin inj. 
Dobutamin inj. 
Ebrantyl inj. 
Ephedrin inj. 
Nitro-Phol inj. 
Rivotril inj. 
Tetanol PUR inj. 

Készítette: Soós Zoltánné 
Szakmavezető ápoló 

Almási Balogh Pál Kórház 
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