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OGYÉI kronológia 

• 1962-től Országos Gyógyszerészeti Intézet 
• 2011-től Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI-OGYI)  
www.gyemszi.hu, www.ogyi.hu  

• 2015. március 1-jétől  
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
https://ogyei.gov.hu/nyitooldal/  

http://www.gyemszi.hu/
http://www.ogyi.hu/
https://ogyei.gov.hu/nyitooldal/


OGYÉI 

• 2017. január 1-jétől Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
Új szervezeti felépítés 

• Törzskönyvezési és Módszertani 
Főigazgatóság 

• Élelmezés- és táplálkozástudományi Főigazgatóság 

• Ellenőrzési és Technológiai Főigazgatóság 

• Gazdasági Főigazgatóság 



OGYÉI 

• (OGYI) Gyógyszerészeti hatóság 
- gyógyszerek forgalomba hozatalának 
engedélyezése, gyógyszerfelügyelet 

• (OÉTI) Élelmiszerek, táplálékkiegészítőkkel, 
kozmetikumokkal kapcsolatos szakmai-
módszertani, tudományos, kutatási, képzési, 
szakmai felügyeleti és szakértői feladatok 

• Tisztigyógyszerészi hálózat: gyógyszertárak 
felügyelete, stb. 



OGYEI.GOV.HU 

Kiknek szól? 

• Lakosság (betegek, hozzátartozók) 

• Orvosok, gyógyszerészek 

• Gyógyszeripari szereplők 











Lakosságtól érkező kérdések 
1. Hol kaphatok tájékoztatást a gyógyszerek árával kapcsolatban? 
2. Hogyan találom meg a honlapon a gyógyszerek alkalmazási előírásait, 
betegtájékoztatóit és címkeszövegeit? 
3. Mit kell tennem, ha külföldre utazom, és a saját gyógyszereimet szeretném magammal 
vinni? 
4. Mit tegyek, ha egy bizonyos gyógyszerkészítménnyel kapcsolatban mellékhatást 
szeretnék bejelenteni? 
5. Mit tegyek, ha egy bizonyos gyógyszerkészítménnyel kapcsolatban konkrét panaszom, 
minőségi kifogásom van? 
6. A gyógyszereket a lejárati idő után mennyi ideig lehet még felhasználni? 
7. A törzskönyvből törlésre került készítmények mennyi ideig vannak még forgalomban? 
8. Milyen gyakran frissülnek az adatbázisok, listák? 
9. Az étrend-kiegészítő készítményeket melyik hatóság engedélyezi Magyarországon? 
10. Tápszerek engedélyezést melyik hatóság végzi? 
11. Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban melyik hatóság tud információt adni? 
12. Interneten keresztül gyógyszer megvásárolható? 
 









 
Magyarországon  
kb. 17000 
készítmény 
rendelkezik 
forgalomba 
hozatali 
engedéllyel 
 
19000 törölt 
készítmény 



SPC: 
ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 
 
PIL:  
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 





















































Mellékhatások 
• Nemkívánatos esemény 

Az egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen 
változás, amely nem szükségszerűen következik az 
alkalmazott kezelésből. 

 

• Nemkívánatos hatás (= mellékhatás) 

A készítmény bármely adagjának alkalmazása mellett 
bekövetkező minden kedvezőtlen és nem kívánt 
reakció, amely (feltételezett) összefüggésben áll a 
készítménnyel. 



Milyen mellékhatásokat kell 
bejelenteni? 

• Feltételezhető az összefüggés a gyógyszer 
alkalmazása és a mellékhatás kialakulása között 

• Elsősorban a nem várt (a betegtájékoztatóban nem 
szereplő) és a súlyos mellékhatás jelentéseket 

• Ha a már felsorolt mellékhatás intenzitása vagy 
jellege eltér a kísérőiratokban részletezettől (pl. 
súlyosabb lefolyású vagy eltérő kimenetelű), abban 
az esetben is nem vártnak számít, tehát jelentendő 



A betegtájékoztatóban felsorolt 
mellékhatások 

• A betegtájékoztatóban az összes mellékhatás fel van 
sorolva, amit a klinikai vizsgálatok során és az 
engedélyezést követően a gyógyszerrel 
összefüggésbe hozhatónak értékeltek. 

• Nem azt jelenti, hogy ha valaki beszedi a gyógyszert, 
akkor az mind jelentkezik! 



Ki tud segíteni a mellékhatás 
kezelésében? 

• A kezelőorvoshoz, gyógyszerészhez kell fordulni, 
sürgős esetben mentőt hívni minél hamarabb! 

 

• Az OGYI-nak nincs gyógyító, egészségügyi tanácsadó 
tevékenysége! 















Fokozott felügyelet alatt álló 
gyógyszerek 

Új hatóanyag, biológiai készítmény 
 
• Aclinidium, Umeclidinium – COPD 

kezelésére 
• Ceplene – hisztamin – akut mieloid 

leukémia kezelésére (kombinációban) 
 

 
 
 

















„TAKE HOME MESSAGE” 

 

GYÓGYSZEREKKEL KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓ*: OGYEI.GOV.HU 
 

 

 
*(kivéve ár) 

 

 



          Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 


