
MIT JELENT A TERV BETARTÁSA?

Akciócsoport A1: Kezelési terv betartása az időseknél
Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére

A betartás annak a mértéke, hogy a személy viselkedése mennyire felel meg az egészségügyi ellátó 
szakemberrel megállapodott javaslatoknak. Ez magában foglalja:

gyógyszerezést fizikai aktivitást étrendet egészségügyi szakemberek
felkeresése
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MIÉRT DOLGOZUNK A BETARTATÁSÉRT?…

…EGY IDŐSÖDŐ TÁRSADALOMBAN?

A betegek csupán 
50%-a szedi a gyógyszereket 
az előírások szerint

Közel 200 ezer az idő 
előtti halálozások száma 
évente Európában, amely 
a kezelési terv be nem 
tartásának tudható be.

"A kezelési tervek betartásának hatékonyságának fokozását célzó intézkedéseknek sokkal 
 nagyobb hatása lehet a lakosság egészségére mint a specifikus kezelések terén tett bármilyen 
 javító intézkedéseknek"

A multimorbiditás, a többféle betegség egyidejű jelenléte, az idős lakosságnak 
több mint felét érinti

A többféle gyógyszer párhuzamos szedése egy vagy több tünetre gyakori az időseknél: 
a 65 év felettiek 40%-át érinti és hetente 5-9 a túlszedett gyógyszerek száma

A 65 év feletti lakos-
ság aránya növekszik 
az OECD országokban.

 

28,4%

18,2%

28.4%

18.2%

2013 2060

Eu
ro

st
at

50% 200,000

W
H

O
 re

po
rt

 o
n 

ad
he

re
nc

e 
to

 lo
ng

-t
er

m
 th

er
ap

ie
s

Co
st

in
g 

st
at

em
en

t: 
M

ed
ic

in
es

 a
dh

er
en

ce
, N

IC
E

CSAK KÖZEL

Egészségtudatosság hiánya: az egyén 
állapotának és az állapota jelentőségének 
meg nem értése, egészség hitek

A be nem tartást több tényező indokolhatja:

MIÉRT NEM TARTJÁK BE A BETEGEK A KEZELÉSI TERVEKET?

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás 
(pl. a gyógyszer költsége, földrajzi elérhetőség)

Félreértések: a felírási utasítással 
kapcsolatban

Feledékenység

Összetett kezelés (sokféle gyógyszer különféle 
időkben történő szedése) vagy elővigyázatos-
sági szigorítások (pl. alkohol vagy sajt tiltása)

A tünetek csökkenése, változó megjelenése 
vagy eltűnése

Mellékhatások (valós vagy elképzelt)
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MI TÖRTÉNIK, HA A BETEG NEM TARTJA MAGÁT A KEZELÉSI TERVHEZ?

Következmények 
a beteg számára:

Potenciális károsodás vagy alacsony 
klinikai kedvező hatás

A további felírásokból 
fakadó kockázat

Rezisztencia kialakulása 
a terápiával szemben 
(pl. antibiotikumok)

!
Következmények az egész-
ségügyi ellátó rendszerben:

Első ellátási szolgáltatás költsége

A kiadott de fel nem használt 
gyógyszerek költsége

Az egészségügyi szolgáltatások 
fokozott használata a tünetek 
erősödése esetén

!
Megnövekedett ellátási költségek az 
alábbi tételek eredményeként:

https://webgate.ec.europa.eu/eipaha/

• Egészségtudatosság és 
életvezetési javaslatok (IKT 
eszközök is) a gyógyszerek, fizikai 
aktivitás és táplálkozás területén

• Gyógyszerezési áttekintők 
a felírások megfelelésének 
megítéléséhez 

• Web-alapú szociális platformok
• Információs és tanácsadási 
 kampányok

HOGY JAVÍTHATUNK A KEZELÉSI TERVEK BETARTÁSÁN AZ IDŐSEKNÉL?

KardiológusHáziorvos Ortopédus

Többféle gyógyszer felírás, fizikai 
aktivitás és táplálkozási tanács

PROBLÉMÁK
AZ EIP�AHA ÁLTAL 
ELVÉGZETT MUNKA 

The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) supports public 
and private actors across the EU to improve adherence to medical plans through a multidisciplinary 
approach that impacts upon each step of the patient’s journey through the healthcare system.

• A rendszer nagyüzemi 
 jelleggel működik

•
 
A recepteket nem 
keresztellenőrzik

 

• Elektronikus recept
• Egészségügyi szakemberek közötti 
 digitalis együttműködési platformok 

 

• Integrált ellátási módszerek 
• Döntéstámogatási eszközök 

a gyógyszer felírásokhoz 
(pl. útmutatók, gyógyszer kiadási 
protokolok, kockázat értékelés)

• Elektronikus beteg egészségügyi 
 nyilvántartások

•
 
Képzési programok egészségügyi 
szakembereknek

• A beteg félreérti az egészségügyi 
 problémát vagy a felírási 
 utasításokat

  
 

Idős személy 
többféle tünettel

Különféle egészségügyi szakemberekhez fordulás
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Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére
Az Európai innovációs partnerség az egészségben töltött, aktív időskor elősegítésére (EIP-AHA) 2012-ben jött létre EU, nemzeti és regionális szintű érdekeltek, a témában 
különféle szakpolitikai területeken működő állami és magán szektor szereplők összefogására. Együtt tudást és tapasztalatot osztanak meg a közös érdekek mentén, valamint 
köteleződnek el tevékenységekben és projektekben, hogy az idősödő lakosság szükségleteit kielégítő innovatív megoldásokat találjanak.
Az EIP-AHA keretében a kezelési tervek betartatása akciócsoport azon dolgozik, hogy az idősek életminősége és az egészségügyi állapota javuljon. Ennek érdekében felhívják 
a figyelmet a kezelési tervek betegek általi betartásának fontosságára, erősítve a betegek szerepét, amelynek révén javulhat az egészségügyi ellátó rendszerek hatékonysága.

A kezelési terv betartása magában foglalja:*

MEGFELELŐSÉGET ELINDÍTÁST VÉGREHAJTÁST FENNTARTÁST

a megfelelő kezelés 
előírását a betegnek 

a recept kitöltését 
a kórházban

a gyógyszerek felírás 
szerinti szedését

a kezelés folytatását 
annak teljes időtartama 

alatt

Kórház Gyógyszertár

A gyógyszerek felírásának 
problematikája

A beteg kiváltja a felírt gyógyszereket 
a kórházban vagy patikában

A betegnek segítségre van szüksége, ha kérdése 
van a gyógyszerszedéssel kapcsolatban
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• A beteg elfelejti bevenni 
a gyógyszereket

• A beteg gyógyszerezése 
bonyolult

• A beteg félreérti a gyógyszerezési 
előírásokat

• A betegnél káros gyógyszer 
 mellékhatások lépnek föl.

• Több tudásra és tapasztalatra 
van szükség a kezelési terv 
betartásához, különösen 
a többféle gyógyszert szedő 
betegeknél

• 

 Elektronikus eszközök és 
 értesítési rendszerek
 Idősbarát gyógyszerek és 
 csomagolás (pl. személyre 
 szabott adagolást támogató 
 rendszerek)
 Egészségügyi szakemberek 
 számára a kezelések betartását 
 monitorozó platformok

 

Gyógyszerezési áttekintés 
és -egyeztetési protokolok

 Gyógyszer mellékhatás 
 figyelő eszközök

Indikátorok/algoritmusok 
a megfelelő felíráshoz, kezelési 
terv betartás méréshez és többféle 
gyógyszer együttes alkalmazásához

 

Tudományos tanulmányok 
a kezelési tervek betartásához 
kapcsolódó témákban

 

Adattárak
Költséghatékonyság és 
beavatkozás elemzések

A leghatékonyabb beavatkozá-
sokat kell alkalmazni


