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Az OGYÉI bemutatása
A kormányrendelettel új szervezetként megalakult OGYÉI olyan országos hatáskörű intézmény, amely hatósági
ellenőrzési joggal rendelkezik Magyarországon
• a gyógyszerek engedélyezése,
• alapanyag és gyógyszer hatóanyag gyártásának ellenőrzése,
• gyógyszer nagykereskedelmi forgalmazása,
• gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása,
• gyógyszer felhasználás biztonsága
• tekintetében.

Emellett az OGYÉI független értékelő szakértői munkával közreműködik az OEP felé
• a gyógyszer,
• a gyógyászati segédeszköz
• és az orvosi technológiák
• finanszírozásának befogadásához szükséges igazgatási eljárásban;

„Notified Body”-ként regisztrálja a Magyarországon forgalmazott kórházi eszközöket és technológiákat

Jogszabályi alapon notifikálja a
• speciális gyógyászati célra szánt tápszereket és
• gluténmentes élelmiszereket és az anyatej helyettesítő tápszereket,

illetve egyes további feladatok tekintetében egészségügyi államigazgatási szervként jár el.



Az OGYÉI jövőképe

A  társadalom egészségmegőrzésében és a 
betegbiztonságban kulcsszerepet játszó, nemzetközi 

színtéren elismert, kiemelkedő szakmai tudása és 
innovációja révén értékteremtő szervezet.

A tervezett fejlesztések e jövőkép megvalósításához járulnak hozzá.



Tervezett (informatikai tartalmú)fejlesztések

EFOP 1.9.6 - Elektronikus egészségügyi 
ágazati fejlesztések

• A legfőbb cél, hogy a lakossági e-egészségügyi
szolgáltatások minél szélesebb körben
elérhetőek és hasznosíthatóak legyenek a
mindennapokban az állampolgárok számára, a
minél gyorsabb, hatékonyabb és specializáltabb
ellátás biztosítása érdekében. További cél, hogy
naprakész, megbízható és védett információ
álljon rendelkezésre az egészségügyi szektor
szereplői (mind egészségügyön belüliek, mind a
lakosság) számára az e-egészségügy
fejlesztésével.

• Az OGYÉI konzorciumi partnerként vesz részt a
projektben

EFOP 1.8.10. - Komplex egészségvédelem 
és szemléletfejlesztés a táplálkozás és 

gyógyszerfogyasztás területén

• A projekt általános célja a szolgáltatói
szemléletű egészségvédelmi működés
megalapozása, melyek alapvetően erősítik a
fogyasztók táplálkozással, gyógyszerekkel
kapcsolatos ismeretekhez való hozzáférési
lehetőségeit, valamint egészséggel kapcsolatos
ismereteiket

• Az OGYÉI lesz a nevesített kiemelt projektgazda



Az e-health projekt keretében tervezett 
fejlesztéseink



Gyógyszerforgalmazó helyek felhasználóbarát adatbázisának 
fejlesztése és térinformatikai megjelenítése

Olyan hiteles adatbázis és térinformatikai rendszer kialakítása és működtetése a cél, melyben a
teljes lakosság megbízható, hiteles forrásból jut az egyes gyógyszerellátó helyekkel (gyógyszertár,

gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazó hely) kapcsolatos minden, számukra szükséges adatokhoz
mint pl.: nyitvatartás, ügyelet, készenlét, megközelíthetőség, térkép, tömegközlekedés, parkolás, GPS
koordináták, stb

Közvetlen célcsoport a teljes magyar lakosság

akik felhasználóbarát formában, akár mobiltelefonról is elérhető információkhoz juthatnak az adatbázis
használatával, mely azonnal biztosítani fogja számukra a gyógyszerhez való hozzájutás legoptimálisabb és
legrövidebb (térben, időben) útját.



Rapid Alert System fejlesztése

A fejlesztés célja a betegek biztonságát veszélyeztető gyógyszerminőségi kifogásokról
figyelmeztető a nemzetközi gyorsriasztási rendszerhez (Rapid Alert) illeszkedő
integrált hazai alarm rendszer kiépítése, mely lehetővé teszi, hogy a releváns végponti
felhasználók (a gyógyszerellátási láncban engedélyköteles tevékenységet végző gazdasági

társaságok, egészségügyi szolgáltatók, szakemberek, állampolgárok) is haladéktalanul
elérhetőek és értesíthetők legyenek gyógyszerbiztonságot veszélyeztető (minőségi

kifogás, gyógyszerhamisítás) ügyekben

Segítségével az állampolgárok rapid módon értesülhetnek az egészséget veszélyeztető
készítményekről; a kialakított adatbázisok jelentősen csökkentik a hatóság reakció idejét; a
kritikus értesítések haladéktalanul elérik a beavatkozásra képes szereplőket, illetve megteremti
a hatóság és az ellátási lánc engedélyköteles tevékenységet folytató (pl. gyártás, kis- és
nagykereskedelem) ügyfelek egyszerűbb és gyorsabb kommunikációját, különösen azon
esetekben, amikor a késedelem biztonsági és/vagy gazdasági kockázattal jár.



A patikaellenőrzések gyakorlatának megújítása webes gyógyszertári 
önellenőrzési és adattárház rendszer, valamint az e-jegyzőkönyv és e-

határozat fejlesztésével

A fejlesztés célja a biztonságos gyógyszerellátás érdekében a patika ellenőrzések
gyakorlatának megújítása:

• egy olyan webes alapú irányított, jól struktúrált, gyógyszertári önellenőrző és
nyilatkozattevő rendszer kialakítása és működtetése, melynek során a gyógyszertárak EESZT-
ben biztosított ügyfélkapun keresztül saját maguk végzik el az ellenőrzést a megadott
szempont rendszer szerint és nyilatkozatot tesznek az adott gyógyszertár esetében a
releváns jogi és szakmai szabályok betartásáról, illetve a szükséges feltételek (személyi,
tárgyi és építészeti) meglétéről, annak esetleges hiányosságáról

• egy olyan új digitalizált ellenőrzési eljárás, gyakorlat és módszer kifejlesztése – mely az
azonnali e-jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg megteremti az elektronikusan felvett
jegyzőkönyvre alapozott e-határozat, végzés azonnali, „kigenerálását”, elkészítését is. Így
bizonyos jogszabályi nem megfelelőségek esetében azonnal nyilvánvalóvá váljon a
helyszínen tapasztalt hiányosság(ok) jogi relevanciája, az esetleg helyszíni intézkedések (pl.
patika bezárás) a rendszerben azonnal jelzést ad a felhasználók részére.



Elektronikus, on-line elérhető Formulae Normales
VIII. létrehozása

A fejlesztés célja a Szabványos Vényminta Gyűjtemény (FoNo) új, VIII. kiadásának
létrehozása, és korszerű, elektronikus formátumban való publikálása valamennyi
egészségügyi szakemberhez, orvosokhoz, gyógyszerészekhez, valamint a lakossághoz

A FoNo a magisztrális gyógyszerkészítés példatára, mely útmutatóul szolgál az orvosok és
gyógyszerészek számára más, hasonló összetételű magisztrális gyógyszerek rendelése és
készítése során.

A fejlesztés fő célcsoportjait a gyakorló orvosok, nővérek, védőnők és a közforgalmú
illetve kórházi gyógyszertárban dolgozó gyakorló gyógyszerészek és gyógyszertári
asszisztensek (továbbiakban egészségügyi szakemberek), valamint a lakosság képezik.



EFOP 1.8.10. - Komplex 
egészségvédelem és 

szemléletfejlesztés a táplálkozás és 
gyógyszerfogyasztás területén

(nevesítés előtt)



Beavatkozási célterületeink
– élelmiszerbiztonság és táplálkozás egészségügy (étrendkiegészítők)

– gyógyszerbiztonság

– gyógyszerhamisítást megelőző biztonsági elemek

– e-cigaretta

– orvostechnikai eszközök

Az egyesített gyógyszerészeti és élelmezés- táplálkozástudományi szakmai területek folyamatai, tevékenységei
között jelentős azonosságok vannak. A szakmai területek átfedései lehetőséget kínálnak:

• az étrendkiegészítők minőségbiztosításának növelésében,

• a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem hatékonyságának javításában,

• a táplálkozás és gyógyszerelés összefüggéseinek tudományos leírásában

• ezen keresztül a betegséges kezelésének és a táplálkozás összefüggéseinek gyakorlati iránymutatásának
fejlesztésében,

• az egészség szemlélet fejlesztésében

A tervezett fejlesztések szolgáltatói szemléletű egészségvédelmi működést alapoznak meg, melyek
alapvetően erősítik a fogyasztók táplálkozással, gyógyszerekkel kapcsolatos ismeretekhez való
hozzáférési lehetőségeit, valamint egészséggel kapcsolatos ismereteiket.



Részcélok
• az egységes, harmonizált, felhasználóbarát információ megosztás révén az egészségtudatos beteg és

fogyasztói magatartás megerősítése mind az étrend kiegészítők, mind a gyógyszerek, mind az élelmiszerek
esetében

• a szakmai döntéshozatal és tanácsadás betegbiztonsági szempontokból való megerősítése

• a rendelkezésre álló információk automatizált frissítése, amely naprakész ismeretek átadását hozhatja
létre, ezzel nagymértékben növeli a gyógyszerfogyasztáshoz és étrendkiegészítők használatához
kapcsolódó közbizalmat

• a hiteles, naprakész információk mennyiségének jelentős bővítése valamint a hozzáférés jelentős
bővítése

• táplálkozási szokások alakítása, az időskori táplálkozás szakmai ismereteinek bővítése, az ismeretek
életmódi tanácsadásba való illesztése

• a dohányzási szokások pontosabb feltérképezése alapján célzott beavatkozási lehetőségek megállapításán
keresztül a dohányzási szokások befolyásolása a dohányzás mértékének csökkentése

• az intézet szakmai és tudományos tevékenységének jelentős megerősítése, publikációk, oktatási anyagok
készítése, szakmai fejlesztési lehetőségek kibővítése

• a belső folyamatok és a folyamatokat támogató infrastruktúra fejlesztése, mely lehetővé teszi az
automatikus frissítések rendszerét



Eredménytermékek 1.

• élelmiszerbiztonság, táplálkozás-egészségügy területén:

– létrehozunk egy online étrendkiegészítő és hatóanyag adatbázist mind ipari/szakmai,
mind lakossági felhasználói felülettel

– tökéletesítjük a kialakított minősítési rendszerünk, összekapcsoljuk a létrehozandó
adatbázissal

– más, már ezzel foglalkozó kutató centrumokkal karöltve a fogyasztói szokások
felmérése, kutatása alapján hozunk létre táplálkozási ajánlásokat, fogyasztói kosarakat
kiemelten a 60 év feletti lakosok részére, ehhez kapcsolódva

– a szív és érrendszeri megbetegedésekre és az onkológiai megbetegedésekre
koncentrálva, a népegészségügyi program tervezett kliensutakhoz kapcsolódva
létrehozzuk időskori táplálkozás tudományi ismeretek alapján az idősek helyes
táplálkozását támogató információs felületeket és motivációs közösségi programokat

– kibővített módszertannal elvégezzük a NETA hatásvizsgálatot, ami az időbeni
hatásvizsgálati trend elemzéseket tudja megalapozni, nemzetközi szintű modellt
alakíthat ki a népegészségügyi programok értékelése kapcsán



Eredménytermékek 2.

• Gyógyszerbiztonság területén:

– gyógyszer és gyógyszerinterakciós, valamint mellékhatás adatbázist hozunk létre,
megteremtjük az adatbázis folyamatos frissítésének alapjait

– a fenti adatbázis online elérhetőségét biztosítjuk orvosok és patikusok számára, ezentúl
egy jól kereshető mellékhatás adatbázist hozunk létre, mely a tünetek irányából képes a
lehetséges kiváltó gyógyszerekre mutatni, segítve ezzel az esetlegesen mellékhatásokat
elszenvedő betegeket, gondviselőiket

– bővítjük és könnyítjük a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos információk megosztását a
lakosság felé

– gyógyszerek külső csomagolását értékelő szoftvert fejlesztünk ki, melynek segítségével
az egyes készítmények összetéveszthetőségét lehet kizárni

– gyógyszerhamisítást megelőző biztonsági elemek kapcsán széleskörű tájékoztatást
nyújtunk a gyógyszerészeken keresztül és közvetlenül a lakosságnak



Eredménytermékek 3.

• egyéb elemek:

– Orvostechnikai/gyógyászati segédeszköz adatbázist hozunk létre és
biztosítjuk ennek szakmai és laikus ügyfeleink számára a használható,
informatív elérhetőséget

– egészségnevelés és dohányzás leszoktatás kapcsán biztosítjuk a
megfelelő ismereteket a laikusok számára az e-cigaretta használatáról és
adatbázist hozunk létre az elérhető termékekről, valamint kutatjuk a
dohányzási szokásokat, hogy az e-cigaretta valós társadalmi hatását fel
mérhessük, és a jövőben ennek megfelelően alakíthassuk ki a szabályokat



Vállalások
• Elvégzünk 3 kutatást, felmérést

– fogyasztói kosár vizsgálata
– kibővített NETA hatásvizsgálat
– e-cigaretta használathoz kapcsolódó felmérés

• 9 témában készítünk tájékoztató kiadványt
– étrendkiegészítők és tápszerek online adatbázisához

kapcsolódóan
– időskorú lakosság részére elkészülő receptgyűjtemény

és táplálkozási ajánlás
– időskorúak gondozásával foglalkozó, közétkeztetésben

dolgozó szakemberek részére készülő
receptgyűjtemény és táplálkozási ajánlás

– a mellékhatásbejelentő rendszer használatára
vonatkozó, lakosság részére készülő tájékoztató

– a gyógyszerinterakciós adatbázis és a
mellékhatásbejelentő rendszer használatáról szóló
tájékoztató a szakemberek számára

– a klinikai kutatások adatbázisához és használatához, a
betegek jogait és lehetőségeit ismertető tájékoztató
anyag

– elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló
elektronikus eszközök használatához kapcsolódó
lakossági tájékoztató

– elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló
elektronikus eszközök használatához kapcsolódó
szakmai tájékoztató

– a gyógyászati segédeszköz adatbázisban szereplő
információkról szóló tájékoztató

• Elkészül 7 db szakmai módszertani
dokumentum

• 2 db szakpolitikai döntéshozatalt támogató
javaslatcsomagot dolgozunk ki
– fogyasztói kosár vizsgálat eredményeit

összefoglaló és javaslattevő csomag
– NETA hatásvizsgálat eredményét összefoglaló

ajánlás

• Kifejlesztünk 7 db adatbázist
– étrendkiegészítők és tápszerek online adatbázisa
– gyógyszerinterakciós adatbázis
– mellékhatás bejelentés adatbázisa
– klinikai kutatások adatbázisa
– véglegminta adatbázis
– e-cigaretta adatbázis
– Orvostechnikai/gyógyászati segédeszköz adatbázis

• Fejlesztjük az étrendkiegészítők és tápszerek
minősítési rendszerét

• 1000 fő egészségügyben dolgozó szakember
akkreditált/minősített képzését biztosítjuk



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


