
Gyógyszerbiztonság és 
gyógyszerminőség 

Az alábbiakban hasznos tudnivalókat olvashat a gyógyszer-mellékhatás vagy minőségi 
észrevétel bejelentésének folyamatáról és fontosságáról. 

Mit jelent a gyógyszerbiztonság (farmakovigilancia)? 

A gyógyszerbiztonság vagy más nevén farmakovigilancia feladatkörébe azok a 
tevékenységek tartoznak, amelyek a biztonságosabb gyógyszeralkalmazást szolgálják. 
Ebben különösen nagy felelőssége van a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak 
(ezek többnyire gyógyszercégek) illetve a helyi és nemzetközi hatóságoknak, de fontos 
szerepet töltenek be az egészségügyi dolgozók, patikusok és a betegek is abban, hogy 
gyógyszereinket minél biztonságosabb módon tudjuk használni. 
Szinte kivétel nélkül minden gyógyszernek vannak mellékhatásai. Sokaknak közülünk 
van ismert gyógyszerallergiája, de a készítmények egyéb módokon is okozhatnak 
nemkívánatos hatásokat. Ez leginkább abból adódik, hogy a gyógyszer a hatását nem 
csak a kívánt ponton, hanem egyéb szervekben is kifejti, így okozva kellemetlen, vagy 
néha akár veszélyes mellékhatásokat. 
A forgalomban levő gyógyszerek olyan készítmények, amik fejlesztésük során számos 
olyan vizsgálaton mentek keresztül, amelyeknek célja a gyógyszer hatásosságának és 
egyben biztonságos alkalmazhatóságának bizonyítása volt. A forgalomba kerülés után 
azonban rövid idő alatt egy jóval nagyobb populációhoz jutnak el a készítmények, mint 
a vizsgálati periódusban, így fény derülhet olyan ritkán előforduló hatásokra vagy 
mellékhatásokra is, amik a kisebb számú vizsgálati csoportokban nem jelentkeztek, 
illetve előfordulhat, hogy a korábban ritkán észlelt mellékhatások gyakoribbnak 
mutatkoznak. 

Miért szükséges bejelenteni a mellékhatásokat? 

A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultjait, valamint az 
egészségügyi dolgozókat világszerte, így Magyarországon is törvényi előírások 
kötelezik arra, hogy a termékek teljes életciklusa alatt aktívan figyeljék az esetleges 
mellékhatásokat, nemkívánatos hatásokat. (2005. évi XCV. törvény, 18. §). 
Mindemellett saját érdekünk is az, hogy odafigyeljünk termékeinkre, és az összes 
rendelkezésünkre álló információ segítségével minél hatékonyabb és biztonságosabb 
gyógyszeralkalmazást tegyünk lehetővé az Önök számára. 

  



Hogyan lehet mellékhatást és minőségi észrevételt 

bejelenteni? 

Ha nemkívánatos eseményt, mellékhatást tapasztal gyógyszereink szedése során, vagy 
tudomást szerez ilyen eseményről, kérjük, töltse ki a honlapunkon található rövid 
Mellékhatás bejelentés űrlapunkat, majd továbbítsa felénk az „Elküld” gombra kattintva. 
Amennyiben más módon kíván velünk kapcsolatba lépni, üzenetét juttassa el hozzánk 
az alábbi módok valamelyikén: 
E-mailben: safety.phhubu@novartis.com 
Faxon: (1) 430-2899 
 
Mellékhatás bejelentéssel vagy minőségi észrevétellel kapcsolatosan kérjük, keresse 
cégünket az alábbi elérhetőségeken: 
Telefon: (1) 430 2890 

Mi történik a bejelentett mellékhatásokkal és 
információkkal? 

Gyógyszerszedés a terhesség vagy a szoptatás ideje 
alattA terhesség vagy szoptatás alatti gyógyszerszedés megítélése nagy felelősség 

és további gyógyszerbiztonsági problémákat vet fel: hatással lehet-e a szer a magzatra, 

csecsemőre, és ha igen, milyen jellegű hatás ez, károsítja-e a készítmény a fejlődő 

szervezetet? 

Mivel várandós vagy szoptató nőkön nem végeznek gyógyszerkísérleteket, így csak 

nagyon kevés készítményről vannak megbízható információink azzal kapcsolatban, 

biztonságos-e alkalmazása terhesség vagy szoptatás folyamán. 

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor elengedhetetlen valamely gyógyszer szedése, 

természetesen a kismama és a magzat vagy csecsemő folyamatos, szoros orvosi 

ellenőrzése mellett, vagy előfordul, hogy valamely gyógyszer szedése közben derül ki a 

terhesség, így felmerül a magzati gyógyszer-expozíció lehetősége. Ilyen esetekben azt 

tanácsoljuk, forduljanak kezelőorvosukhoz, mindenképp beszéljék meg vele a további 

teendőket és a terápia folytatásának szükségességét. 

 

Kérdés esetén forduljanak orvosi kérdések megválaszolásáért felelős 

munkatársunkhoz, vagy gyógyszerbiztonsági szakértőnkhöz az alábbi elérhetőségeken:  

Telefon: +36 1 430 2890 

E-mail: safety.phhubu@novartis.com 

 

Nagyra értékeljük, ha kérdéseik mellett megosztják velünk tapasztalataikat a terhesség 

vagy szoptatás alatti gyógyszerszedésről (saját vagy betegeik példájával) akkor is, ha 

nem tapasztaltak semmilyen kellemetlen hatást, mellékhatást. Az így ilyen információk 

is nagyban hozzájárulnak tapasztalataink bővítéséhez. 
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