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A hatálybalépés időpontja: 2012. július 15. 
 
A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007(IX. 19.) EüM rendelet (továbbiakban R.) 23.§ (4) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerész 
(Gyógyszerészeti) Tagozat és Tanács egyetértésében az alábbi módszertani levelet adjuk ki e rendelet 
29§ (3) bekezdés szerinti tevékenység végzésére: ”Intézeti gyógyszertár gyógyszert más egészségügyi 
intézmény és egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részére a gyógyszerek 
készítésére, minőségére vonatkozó előírások megtartásával adhat át.”  
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az OGYI-P-62-1998  sz. módszertani levél. 
 
A GYEMSZI - Országos Gyógyszerészeti Intézet és az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi, 
klinikai gyógyszerészet (gyógyszerészeti) tagozat és tanács a gyógyszerbiztonság fejlesztése 
érdekében adja ki szakmai iránymutatását, az intézeti gyógyszertárakban előállított, illetve használt 
(emberi felhasználásra szánt) gyógyszerkészítmények más felhasználók (nem a fenntartó 
gyógyintézet) részére történő átadásának egységes szakmai gyakorlata kialakítása érdekében. 
Az iránymutatásban meghatározásra kerül az átadás-átvételre kerülő gyógyszerkészítmények köre, 
azok minőségi kérdései és az átadó intézeti gyógyszertár, valamint az átvevő egészségügyi intézet 
feladata. Elsősorban az átadás-átvétel gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos kérdéseit tárgyalja, s nem tér 
ki a tevékenység jogi, közgazdasági és pénzügyi kérdéseire. 
 

Bevezetés 
 

A „gyógyszerbiztonság” röviden úgy foglalható össze, hogy minden szempontból olyan 
gyógyszer készül, amire szükség van, sem azonossága (pl. gyógyszercsere), sem előírt 
minősége nem változik a készítés, tárolás, a felhasználási helyre való szállítás közben és a 
felhasználási helyén (a betegnek való beadáskor) minden szükséges információ a 
gyógyszerrel együtt torzítatlanul rendelkezésre áll. A gyógyszerbiztonság nem abszolút 
fogalom, az előzőekben elmondottak valószínűségét írja le. Egyes tényezők növelik, mások 
csökkentik. A szabályozásnak arra kell törekednie, hogy ne engedje meg a 
gyógyszerbiztonság olyan mértékű csökkenését, ami nem zárja ki a súlyos és nem csökkenti 
elfogadható mértékre a kisebb hibák valószínűségét, ugyanakkor ne emeljen nehezen 
leküzdhető akadályokat a gyógyszerellátás egyes lépései elé. 
 
1. Alapelvek 
 
1.1 Az intézeti gyógyszertárak személyi ellátottsága, szervezete, felszereltsége és kialakítása annak 
figyelembe vételével történik, hogy az ott előállított gyógyszereket alapvetően a saját fenntartó 
intézetben ápolt és kezelt betegek ellátására használják fel. 
1.2 Kizárólag gyógyszerellátási érdekből, indokolt esetekben, más gyógyító intézet 
gyógyszerellátásának biztosítása céljából, az alább részletezett szakmai szabályok betartása 
mellett az intézeti gyógyszertárban előállított, és az intézeti gyógyszertár készletében lévő egyéb 
gyógyszerkészítmények egy része más gyógyító intézetnek átadható. 
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2. Az átadás-átvételre kerülő, illetve át nem adható gyógyszerkészítmények 
 
2.1. Az átadható készítmények köre kiterjed: 
a.) magisztrális készítményekre és a Szabványos Vénymintákban (Formulae Normales, 
FoNo), továbbá OGYI-G előiratokban rögzítettek szerint előállított készítményekre, 
valamint a kiszerelt alapanyagokra 
b.) infúziós készítményekre és steril oldatokra 
c.) parenterális tápláló keverékekre 
d.) citosztatikus keverékinfúziókra 
e.) speciális, ritkán előforduló kórképek sürgős kezelésére használt gyógyszerek intézetek 
közötti átadására (pl.NovoSeven, Faktor készítmények /nem szállítható beteg azonnali faktor 
ellátása nem centrumban); (a hűtőlánc folyamatos meglétét igazolni kell) 
f.) gyógyszerhiány esetén Intézetek egymás közötti gyógyszer átadására, kisegítésére 
g.) egyedi import készítményekre 
h.) adott intézetben forgalmi adatok alapján igazoltan fel nem használt adományok 
továbbadására más intézeti gyógyszertárnak 
i.) kiszerelt , unit-dose és/vagy daily dose átadására 
j.) egyik intézményből a másikba szállított beteggel a pontos orvosi dokumentációk, 
kezeléssel összefüggő információk mellett legalább egy napra elegendő gyógyszerek 
átadására 
k.) hűtve tárolandó készítményeket kizárólag abban az esetben lehet átadni, ha a hűtőlánc a 
felhasználás helyéig végig biztosítható 
2.2 Nem lehet átadni az alábbi készítményeket: 
a.) kábítószereket 
b.) klinikai vizsgálat készítményeit (meghatározott intézménnyel, meghatározott 
vizsgálatvezetővel kötött szerződés alapján megy a vizsgálat). 
 
3. Átvevő gyógyintézetek és átadó gyógyszertárak 
 
3.1 Azoknak a fekvőbeteg-gyógyintézeteknek, amelyek 
- intézeti gyógyszertárral nem rendelkeznek, 
- intézeti gyógyszertárral rendelkeznek, de ott gyógyszerkészítő tevékenység nem folyik, 
- intézeti gyógyszertárral rendelkeznek, de ott az adott gyógyszert nem tudják – a felhasználás 
idejére – elkészíteni, beszerezni 
- nem tudják biztosítani a 41/2007 (IX. 19) EüM rendelet 23§ (2) bekezdés ba)bb)bc)bd) pontjaiban 
felsorolt szakfeladatok személyi és tárgyi feltételeit; 
Az intézeti gyógyszertárak sürgős szükség esetén segíthetik ki egymást, ellátási érdekből a 2. pont 
e;f;g;h; pontban felsorolt készítményekkel. 
3.2 Azok az átadó közforgalmú gyógyszertárak, amelyek kapacitása lehetővé teszi átvevő 
intézetek magisztrális vagy galenusi gyógyszerkészítménnyel való kisegítését, igény 
esetén ezt – steril oldatok kivételével – megtehetik. Erre a tevékenységre – a jelen 
irányelv átadó gyógyszertárakra (azaz az átadó intézeti és közforgalmú 
gyógyszertárakra egységesen) vonatkozó követelményein túl – az általános szakmai irányelvek 
vonatkoznak. 
3.3 Gyógyszergyártási és –nagykereskedelmi engedély hiányában az átadó és átvevő 
gyógyszertár az ellátás szempontjából ésszerű távolságra legyen egymástól.  
3.4 Az átadó gyógyszertár és az átvevő intézet  a rendszeresen előforduló átadás-átvétel feltételeit 
szerződésben rögzíti. A szerződés tényét az illetékes tisztifőgyógyszerésznek be kell jelenteni, 
megnevezve az átadásra és átvételre kerülő termékek körét. 
 
4. Az átadó gyógyszertár feladatai 
 
4.1 Az átadó intézeti gyógyszertár vezetőjének felelőssége, hogy az átadás-átvétel során a 
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vonatkozó jogszabályokat és a jelen irányelvben rögzített szakmai szabályokat betartsák, a rendszeres 
igény, átadás-átvétel tényét az illetékes tisztifőgyógyszerésznek bejelentse. 
4.2 Az átadó intézeti gyógyszertár az átadás-átvétel tényét a gyógyszertár minőségbiztosítási 
rendszerében szabályozott módon 2 példányos átadás-átvételi könyvvel dokumentálja. Ennek - 
minimálisan – tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az átadó intézeti gyógyszertár megnevezése és elérhetősége (esetleg kapcsolattartó személy), 
- az átvevő intézet megnevezése, 
- az igénylés kelte, 
- a kiadás kelte, 
- a gyógyszerkészítmény(ek) neve, mennyisége, lejárati ideje, 
- a gyógyszerkészítmény(ek) speciális („szobahőmérsékleten”-től eltérő) tárolási körülményei, 
- a gyógyszerkészítmény(ek) előállítási száma (laboratóriumi napló száma), 
- a gyógyszerkészítmény(ek) (minőségét is igazoló) vizsgálati száma, a vizsgálat lényeges adatai, 
- aláírás. 
4.3 A készítmény minősítését a Gyógyszerkönyv vagy a vonatkozó OGYI irányelv szerint 
kell elvégezni. A kvantitatív hatóanyag-tartalomra vonatkozó vizsgálatok eredményét 
mindig számszerűen kell szerepeltetni. Igény esetén az átadó köteles valamennyi 
vizsgálati eredmény közlésére. 
4.4 Az átadó köteles a gyógyszerkészítmény minden csomagolási egységén feltüntetni 
annak (egyértelműen azonosító) nevét, az előállítást azonosító számot, valamint a 
lejárati időt. A csomagolást (címkét vagy mellékelt figyelmeztetést) úgy kell 
elkészíteni, hogy az a szakmai követelményeket maradéktalanul kielégítse, így 
szükség esetén ki kell térnie az adagolásra vagy alkalmazásra (pl. „i.v. nem adható” stb.). 
 
5. Az átvevő intézet feladatai 
 
5.1 Az átvevő intézeti gyógyszertár vezetője, illetve a megbízott gyógyszerért felelős szakember (a 
továbbiakban: átvevő) felelőssége, hogy az átadás-átvétel során a vonatkozó 
jogszabályokat és a jelen irányelvben rögzített szakmai szabályokat betartsák, s a 
rendszeres igényt, illetve az átadás-átvétel tényét az illetékes tisztifőgyógyszerésznek bejelentsék. 
5.2 Az átvevő az általa igényelt gyógyszerkészítmény átvételét az átadás-átvételi könyv 
másolati példánya alapján végzi, amit szignójával igazol. A dózisonként kiszerelt készítményeket 
organoleptikus, szúrópróbaszerű vizsgálattal ellenőrzi. 
5.3 Az átvevő olyan dokumentációt vezet, amely biztosítja, hogy a csomagolási 
egységeken feltüntetett adatok alapján az adott előállítású tétel útja az intézeten belül 
nyomon követhető legyen. 
5.4 Ha az átvett gyógyszerkészítményt átcsomagolja s ennek során az átvett csomagolást 
felbontja, az átvevő a gyógyszerért – a végzett munkafolyamat jellegéből 
értelemszerűen következő mértékben – felelősséggel tartozik. A gyógyszerkészítmény 
főbb azonosító adatait (név, előállítás-azonosító szám, lejárati idő, speciális eltartás) 
minden új csomagolási egységen fel kell tüntetni. 
 
6. Steril gyógyszerkészítményekre vonatkozó speciális követelmények 
 
Ezen követelmények alkalmazását az indokolja, hogy ezen készítmények alkalmazásakor a 
gyógyszerbiztonságot veszélyeztető kisebb hibák elkövetése is azonnali, súlyos 
egészségkárosodásokat okozhat. 
6.1 Steril készítmények előállításakor a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) 
vonatkozó követelményeit teljesíteni kell függetlenül attól, hogy a készítmény átadásra vagy saját 
felhasználásra kerül.  
(EudraLex Volume 4, Annex 1, Manufacture of Sterile Medicinal Products 2008.) 

6.2 Az átadó intézeti gyógyszertár csak teljes vizsgálattal ellenőrzött steril készítményt 
adhat ki. 
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7. Citosztatikus keverékinfúziók átadása-átvétele 
 
- Az átadó és az átvevő intézeti gyógyszertárnak, ill. kórháznak a citosztatikumok területén 
egységes alaplistával és azonos adatstruktúrájú minőségbiztosítási rendszerbe foglalt 
dokumentációval kell rendelkeznie. 
- Ennek megfelelően a két gyógyszertárnak, ill. intézménynek közös minőségbiztosítási elvek 
alapján az OGYI-P-64 Módszertani levél szerinti egységes citosztatikus keverékinfúzió rendelés 
szükséges, és folyamatos internet elérhetőséget kell biztosítaniuk. 
- Biztosítani kell, hogy az átadás-átvétel a szakszemélyzet között, tételesen történjen meg. 
- A szerződésben a logisztikai háttér biztosítását is rögzíteni kell. 
- A két intézménynek az ellátás szempontjából ésszerű távolságra kell lennie egymástól. 
- A citosztatikus keverékinfúziókat zárható, keményfalú és vízhatlan konténerben, ládában 
vagy táskában egyéb gyógyszerektől elkülönítetten kell szállítani. 
- A szállításhoz olyan egészségügyi személyzetet kell biztosítani, aki a citosztatikumok 
kezelésére, szállítására megfelelő munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást kapott, ill. 
folyamatosan kap. 
 
8. Parenterális tápláló keverékek átadása-átvétele 
 
- Az átadó és az átvevő intézeti gyógyszertárnak, ill. kórháznak a parenterális tápláló keverékek 
területén azonos adatstruktúrájú minőségbiztosítási rendszerbe foglalt 
dokumentációval kell rendelkeznie. 
- Ennek megfelelően a két gyógyszertárnak, ill. intézménynek közös minőségbiztosítási elvek 
alapján egységes rendelési gyakorlat szükséges, és folyamatos internet elérhetőséget kell biztosítaniuk. 
- Biztosítani kell, hogy az átvétel-átadás a szakszemélyzet között, tételesen történjen meg. 
- A szerződésben a logisztikai háttér biztosítását is rögzíteni kell. 
- A két intézménynek az ellátás szempontjából ésszerű távolságra kell lennie egymástól. 
- A szállítás zárható, keményfalú konténerben, ládában vagy táskában történjen. 
 
9. Egyedi kórházi kiszerelésű gyógyszerek („unit dose” és/vagy „daily dose”) átadása 
 
Az egyedi kiszerelések csomagolásával szemben külön módszertani levélben kialakított 
szakmai követelményeket, valamint kórházi „unit-dose” vagy/és „daily-dose” intézeti 
gyógyszertárakban kialakított kiszerelő helyekre (szaktevékenység) vonatkozó követelményeit 
maradéktalanul teljesítő intézeti gyógyszertár adhat át ilyen gyógyszereket, ill. kórházi, klinikai 
gyógyszerészt főállásban foglalkoztató intézmény fogadhat be ilyen készítményeket. 
Az átadó és az átvevő intézeti gyógyszertárnak, ill. kórháznak a gyógyszerek területén 
egységes alaplistával és egyforma adatokat tartalmazó minőségbiztosítási rendszerbe foglalt 
dokumentációval kell rendelkeznie. 
- Ennek megfelelően a két gyógyszertárnak, ill intézménynek közös minőségbiztosítási elvek 
alapján az OGYI-P-69 Módszertani levél szerinti azonos adatstruktúrájú rendelőlappal és 
számítógépes programmal, továbbá folyamatos internet elérhetőséggel kell rendelkezniük. 
Az expediálás során a kiadás tényét rögzíteni valamint dokumentálni kell, és a dokumentációt a 
gyógyszerrel együtt átadni. 
-Biztosítani kell, hogy az átadás-átvétel a szakszemélyzet között történjen meg. 
-Meg kell határozni azon cikkcsoportok körét, melyet bevonnak a unit dose/ daily dose 
Rendszerbe. 
- A szerződésben a logisztikai háttér biztosítását is rögzíteni kell. 
-A két intézménynek az ellátás szempontjából ésszerű távolságra kell lennie egymástól. 
-A szállítás zárható táskában, ládában vagy dobozban történjen. 
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10. Az átadás-átvétel felügyelete 
 
10.1 Az illetékes tisztifőgyógyszerész a gyógyszertár ellenőrzése során a más intézménynek 
átadott készítményekkel kapcsolatos tevékenységet is ellenőrzi 
10.2 Az átadás-átvételre került gyógyszerekre (mint minden gyógyszerre) vonatkozó, 
betegtől, orvostól vagy gyógyszerésztől származó minden panaszt (minőségi hiba 
vagy mellékhatás gyanúja) minden esetben a GYEMSZI-OGYI-nak kell jelenteni, és a területileg 
illetékes 
tisztifőgyógyszerészt a bejelentésről tájékoztatni kell. Ezzel egyidejűleg a készítmény 
alkalmazását fel kell függeszteni. A bejelentés mellékhatás esetén annak az orvosnak 
vagy gyógyszerésznek, minőségi hiba esetén annak a gyógyszerésznek a kötelessége, 
aki a panaszról először szerez tudomást. A mellékhatás bejelentését más irányelv 
részletezi. A minőségi hiba gyanúja esetén „előállítónak” az átadó gyógyszertár 
minősül, a bejelentés további részleteivel  külön szabályzás foglalkozik. A GYEMSZI-OGYI a 
kivizsgálás eredményétől függően dönt a gyógyszerkészítmény gyógyászati 
felhasználhatóságáról, s erről a bejelentőt, az előállítót és a területileg illetékes 
tisztifőgyógyszerész(eke)t értesíti. 
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