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SZAKVIZSGA DOLGOZAT 

 

A szóbeli vizsgára, azt megelőzően a Terápiamenedzsment (21-30.) kérdésekből 

választott témakör feldolgozása önállóan, vagy max 2 fős munkacsoportokban lehetséges.    

A szakvizsgán a szóbeli a kérdések (1-20)  megválaszolása után a második felében ennek 

a munkának a rövid ( 10p) szakmai bemutatása és az eredmények értékelése történik.  

 

 

 Szakvizsga-dolgozat fő fejezetei  

I. Terápia menedzsment kérdései az egyes kiválasztott kórképekben 

II. Gyógyszerészi gondozás kérdései és lehetőségei 

III. Önálló kutatási témafeldogozással  

IV. Gazdasági pénzügyi szempontok:  

- beteg-költségelemzés, mennyibe kerül az alap és a beteg által 

választott kiegészítő terápia, milyen alternatívák lehetségesek  

 

 Formailag 

o Kb. 20-25 oldal ( Plusz címlap plusz ábrák, táblázatok ahogy szükséges)  

o Assay vagy értékelés jellegű, önálló munka  

o Tagolt, átlátható szerkezet, referenciák és háttéranyagok bemutatása mellett 

o A végén egy összefoglalással, kiemelve a gyakorlat szempontjait  

o Tartalomjegyzék, mellékletek, ill referencia lista szükséges részei 

o A szakvizsgán a „terápiamenedzsment” téma a dolgozat rövid szóbeli 

bemutatásával (10 perc) és diszkussziójával (5 perc) történik   

o Ha ketten írják akkor mindkettőjüknek önálló prezentáció szükséges (lehetőleg 

különböző személyes tartalommal)  - feltűntetve /nyilatkozva, hogy mely 

részek kidolgozásában vett részt.  (pl. egy kutatási eredményt ketten dolgoznak 

fel és interpretáltak, de bizonyos részeket az egyikük, míg másokat a társa 

prezentálja)  

 

 Határidő 

o Leadás (elektronikusan, pdf-ben ) 2019 március 1.  

o A vizsgára - nyomtatott verzióban 1 pld (szabad formátum kötve, vagy 

spirálozva, vagy borítóba befűzve).     

 

 Konzultáció – első (draft ) változat leadása emailben  

o 2018. november 15. – 2019. február 5.   választott konzulenshez történt 

előzetes bejelentkezés alapján 

o A konzulenseket a szakgyógyszerész jelölt választja ki a kar kijelölt oktatói 

közül. (Dr. Bácskay Ildikó, Dr. Vecsernyés Miklós, Prof.Dr. Halmos Gábor, 

Dr. Tóth E. Béla, Dr. Horváth László, Dr. Ujhelyi Zoltán)  
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 A dolgozat javasolt fejezetei és azokban kifejtendő  témakörök:   

 

o Terápiamenedzsment 

 Terápiamenedzsment 21-30 kérdésekből – szabadon választható   

 Az egyes betegségcsoportokon belül 1- max. 2  kiválasztott betegség 

kezelése, gyógyszerelése (röviden!) 

 Standard terápia és az alternatív komponensek bemutatása (kiemelve a 

gyógyszerrel kapcsolatos hordozott kockázatok, interakciók kérdéseit)   

 Javasolt/ alkalmazott terápia az egyes kórképekben 

 

 

o Gyógyszerészi gondozás 

 Betegek  gyakorlati terápiás kérdései 

 Betegbiztonság kérdései,  a szerzett kockázatok csökkentését célzó 

eszközök és lehetőségek 

 Betegségmegelőzés vs. egészségállapot megőrzés kérdései  

 

 

o Önálló kutatás vagy önállóan végzett felmérés 

 Betegségmegelőzés vagy a terápiás területhez kapcsolódó 

állapotfelmérés  a választott betegségcsoportban, mint önálló kutatási 

téma. Ezen belül – gyógyszerhasználati szokások, - adherencia, - 

betegségmegelőzés, vagy terápiás területhez kapcsolódó 

állapotfelmérés stb., 

 VAGY - Kutatási terület irodalmi feldolgozása: az elmúlt 5-max 10 év 

klinikai és/vagy gyógyszerészi kérdései közül kiválasztott terápiás 

terület bemutatása, publikációk alapján, kiemelve a  

gyógyszerbiztonság, gyógyszerhasználati szokások, adherencia,  

betegségmegelőzés kérdéseit, 

 vagy a terápiás területen belül a betegek állapotot felmérő publikációk, 

elsősorban „review” cikkek alapján.(Nb: de nem a „copy-paste” lenne a 

cél. )  

 az alkalmazott módszertan  illetve irodalmi kutatás bemutatása és az 

eredmények összefoglalása 

 a gyakorlati terápiás szempontok és következtetések összefoglalása    

 

o Gazdasági/pénzügyi elemzés 

 Havi / éves gyógyszerfelírás költségeinek bemutatása, választható vagy 

alternatív kezelési lehetőségek  

 A beteg rendszeres és extra kiadásainak vizsgálata - Standard terápia és 

alternatíve komponesek költségei havi/éves összesítésben  

 VK támogatott terápia költségei, és a választható OTC és Étrend-

kiegészítő egyéb komponesnek havi- éves költségei  
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 A gyógyszertár által nyújtott szolgáltatások ráfordításai és lehetséges  

                         eredményei 

 

o Összefoglalás 

 A fentiek alapján a dolgozatban megtárgyalt kérdések rövid 

összefoglalása és értékelése a terápia, a gondozás, és beteg költségei 

figyelembevétele mellett.   

 

 

A választható témakörök a főcsoporton belül egy jól körülhatárolt terápiás csoportot 

érdemes kiválasztani 

 

 Terápiamenedzsment témakörök  

 

21. Terápia menedzsment kérdései: légúti megbetegések vontakozásában  

22. Terápia menedzsment kérdései:  kardiovaszkuláris megbetegedések, magas vérnyomás 

23. Terápia menedzsment kérdései: neurodegeneratív megbetegedések 

24. Terápia menedzsment kérdései: GI traktus megbetegedései 

25. Terápia menedzsment kérdései: Szorongások, hangulatzavarok befolyásolásának 

lehetőségei, antipsychoticumok 

26. Terápia menedzsment kérdései: Rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, 

köszvény kezelési lehetőségei 

27. Terápia menedzsment kérdései: Obestitas, diabetes mellitus különböző típusainak 

kezelési lehetőségei 

28. Terápia menedzsment kérdései: Fogamzásgátlók, hormonpótló kezelés 

29. Terápia menedzsment kérdései: Szemészeti vonatkozású készítmények 

30. Terápia menedzsment kérdései: Bőrgyógyászati készítmények 

 


