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perálja a kontrasztanyagot, és a szekrénybôl kivéve, 
majd az injektorra helyezve a teljes diagnosztikai 
folyamat alatt biztosítsa a kontrasztanyag testhômér-
sékleten tartását. A melegítôpalástban egy hôkapcsoló 
található, ami +/- 1 fokos tûréssel tartja melegen a 
kontrasztanyagot.

– Tapasztalataik szerint milyen elônyök származ-
nak a rendszer használatából?

– Az a legfontosabb elôny, hogy sokkal jobban 
érzi magát a vizsgálat alatt a beteg, és jóval kisebb 
az esetleges szövôdmények kialakulásának veszélye. 
Azokban az intézményekben, ahol nagy hangsúlyt 
fektetnek a betegbiztonságára, elôbb-utóbb be kell 
vezessék az ellenôrzött kontrasztanyag menedzsmen-
tet, ami azon túl, hogy javítja a beteg komfortérzetét, 
szignifi kánsan képes csökkenteni a természetesen 
meglévô kontrasztanyag mellékhatási arányt is.

– Ha már itt tartunk, Önök milyen eseményeket 
jelentenek mellékhatásként?

– Amennyiben egy kis bôrpír keletkezik, ami per-
cek alatt elmúlik, azt nem tekintjük mellékhatásnak. 
Ám ha a kontrasztanyag felhasználás eredményeként 
bármilyen jelentôsebb beavatkozásra vagy gyógy-
szeres kezelésre van szükség, illetve ha a beteget a 
beavatkozást követôen 20 percnél hosszabb ideig kell 

megfi gyelni, minden esetben jelentjük a mellékhatást, 
az OGYI erre rendszeresített felületén. Mi valljuk azt, 
hogy minden jelentésünkkel a gyártó céget segítjük, 
annak érdekében, hogy a jövôben minél biztonságo-
sabb kontrasztanyagot használhassunk.

– Valóban csökkenti a kontrasztanyagok mellék-
hatásait a melegítés?

– Fontosnak tartjuk, hogy a diagnosztikai folyamat 
minél több elemét kontroll alatt tarthassuk. Ez egy-
aránt szakmai igényesség és üzleti érdek. E fi lozófi a 
része az is, hogy nem adunk be kézzel kontrasztanya-
got, hiszen injektorral sokkal szebb és jobban ellen-
ôrzött vizsgálatot lehet végezni. A radiográfus számá-
ra biztonságérzetet ad, ha a diagnosztikai folyamat 
ezen apró részlete is jól szabályozott. Mert nem árt 
tudni: a kontrasztanyagok kiszállítása a gyártóhelytôl 
a felhasználó intézmény raktáráig hômérsékletében 
ellenôrzött környezetben történik. Mi fontosnak tartjuk 
azt is, hogy a raktárunkból pontosan ellenôrzött körül-
mények között kerüljön be a kontrasztanyag a beteg 
véráramába.

– Mindennek megvan az ára. Ez a technológia 
mennyire költséges?

– A melegítô szekrény fogyasztása 350 watt, az in-
fúziós pumpamelegítô teljesítménye 30 watt. A havi 

áramfogyasztás egy deci 
kontrasztanyag költ-
ségének felel meg. A 
technológia egyszeri, 
nem túlságosan jelen-
tôs beruházást igényelt, 
szervizköltség nem terhel 
bennünket. Bár elsôre 
apróságnak tûnik ez a 
fejlesztés, mi minden 
erônkkel azon dolgo-
zunk, hogy a diagnosz-
tikai folyamat minden 
elemét megvizsgáljuk, 
és kitaláljuk, hogyan 
lehetne jobbá tenni a 
betegélményt és a diag-
nosztikai minôséget. A 
folyamat végén ugyanis 
a beteg áll – ezt annak 
minden részletében fi -
gyelembe kell venni.

Az Astromedic Hírlevél nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). Hírlevelünk 
címzettjei gyógyszerek, illetve gyógyászati segédeszközök rendelésére, használatának betanítására vagy forgalmazására jogosult, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezô személy-
ként jogosultak a kizárólag szakembereknek szóló tartalmak megismerésére.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Fôigazgató-helyettes asszony, 
Magyarországon 2012-ben 1,1 millió 
CT-vizsgálatot (beavatkozást) jelentet-
tek le, ebbôl kb. 650 ezret kontraszt-
anyaggal; 360 ezer MR-vizsgálatot 
finanszírozott az egészségbiztosító, 
ebbôl kb. 90 ezer kontrasztanyagosat. 
Ehhez képest hány esetben jelentettek 
mellékhatást?

– 2012-ben kontrasztanyagokkal ösz-
szefüggésben mindössze 8 mellékhatást 
jelentettek, melybôl három volt súlyos al-
lergiás reakció, a többit nem súlyosnak 
ítélte a bejelentô. Ez elenyészônek tûnik 
az elvégzett vizsgálatok mennyiségéhez 
képest. Ezekbôl a számokból azonban 
nem lehet és nem is szabad össze-
függést és mellékhatás gyakoriságot 
számolni, hiszen a bejelentések száma 
nagymértékben függ a szakmabeliek 
és a betegek, hozzátartozók jelentési hajlandóságától, 
nem mutatja a mellékhatások valódi gyakoriságát.

– Minden mellékhatást jelentenek? Minden mel-
lékhatást jelenteni kellene?

– A gyógyszertörvény elôírja, hogy a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszert 
alkalmazó orvos, illetve a kiszolgáltatást végzô gyógy-
szerész köteles az általa észlelt vagy tudomására jutott 
mellékhatást haladéktalanul a GYEMSZI OGYI-nak 
bejelenteni.

– Különösen fontos a nem várt és a súlyos mellék-
hatások bejelentése?

– Nem vártnak nevezzük azokat a mellékhatásokat, 
melyek nem szerepelnek a gyógyszer alkalmazási elô-
írásában vagy az észlelt mellékhatás intenzitása vagy 
jellege – például lefolyásában vagy kimenetelében – 
eltér a kísérôiratban már leírttól. Súlyosnak minôsítjük a 
mellékhatást, amelynek következtében a beteg meghal, 
életveszélyes állapotba kerül, kórházi ellátásra szorul, 
egészsége maradandóan károsodik, vagy születési 
rendellenesség alakul ki a gyógyszer alkalmazásával 
összefüggésben. A nem várt mellékhatások bejelentése 
a gyógyszerek kockázatainak jobb megismerése szem-
pontjából fontos, a súlyos mellékhatások bejelentése 
pedig – akár ismert, akár addig nem ismert mellék-
hatásról van is szó – nagyban hozzájárul a mielôbbi 
kockázatcsökkentô hatósági intézkedések megtételére.

– Azon kívül, hogy kötelesség, miért fontos a mel-
lékhatás-bejelentés komolyan vétele?

– A mellékhatások egy része már a 
klinikai vizsgálatok során megfigyelhe-
tô, de a sokkal ritkábban megjelenôk 
csak a forgalomba hozatal után, a 
szélesebb körû alkalmazás során vál-
nak ismertté. A gyógyszerhasználattal 
kapcsolatos mellékhatások bejelentése 
az egyik fontos eszköze annak, hogy 
az egészségügyi hatóságok minél 
több információt szerezzenek az adott 
gyógyszer lehetséges kockázatairól, 
és szükség esetén olyan intézkedése-
ket hozzanak, amelyek segítségével 
ezek a kockázatok csökkenthetôk vagy 
a mellékhatások akár megelôzhetôek 
legyenek.

– Mennyire bonyolult a bejelentési 
folyamat?

– A GYEMSZI OGYI régóta fogadja a 
mellékhatás bejelentéseket postai úton, 

faxon és e-mailben. Tavaly novemberben indítottuk 
el a honlapunkon az online mellékhatás-bejelentést, 
remélve, hogy használatával tovább csökken az admi-
nisztratív teher. A hagyományos bejelentési lehetôsé-
gekkel szemben az online ûrlapok (http://www.ogyi.
hu/on_line_mellekhatas_jelentes_egeszsegugyi_szak-
embereknek/) jóval egyszerûbben és gyorsabban 
tölthetôk ki. A betegeknek külön mellékhatás-jelentô 
felület (http://www.ogyi.hu/on_line_mellekhatas_jelen-
tes_betegeknek/) áll a rendelkezésükre, amely egész-
ségügyi ismeretek nélkül is könnyen használható.

– Radiológus és radiográfus egyaránt jelenthet 
mellékhatást vagy a felelôs munkahelyi vezetônek 
kell ezt megtennie?

– Magyarországon, akárcsak egész Európában bárki 
jelenthet be a hatóságoknak és a forgalomba hoza-
tali engedély jogosultjainak mellékhatást, így orvosok, 
gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozók, betegek 
és hozzátartozók egyaránt. Minden bejelentett eset 
szakmai értékelésre kerül, amely során vizsgáljuk a 
gyógyszer és mellékhatás közötti ok-okozati össze-
függést. Ha betegtôl érkezik a jelentés, az összefüggés 
megállapítását segíti, ha orvos is elmondja a vélemé-
nyét, további információt szolgáltat a kórelôzményrôl, 
a beteg aktuális állapotáról, alapbetegségérôl, az 
együtt szedett gyógyszerekrôl. Ezért Intézetünk arra 
ösztönzi a bejelentôket, hogy amennyiben gyógyszer 
mellékhatást tapasztalnak, konzultáljanak a kezelô-
orvossal vagy az osztályos orvossal, hogy a mellékha-

– Igazgató úr, miért fontos testhômérsékleten tar-
tani a kontrasztanyagot?

– A nagy mennyiségû, hideg kontrasztanyag beadá-
sa jelentôs szövôdményveszéllyel jár. Nem mindenki 
tudja, hogy a röntgen kontrasztanyagokat nem szabad 
a CT mellett, sugárzásban tárolni, hiszen még a szórt 
sugárzás is befolyásolja a kontrasztanyag stabilitását. 
A kontrasztanyagraktár jellemzôen hûvös helyiség, 
ahonnan felhasználás elôtt szabad csak a proto-
koll szerint 36 fokra felmelegített kontrasztanyagot a 
CT-laborba bevinni. Apró, de jellemzô hiba az is, hogy 
a kontrasztanyagot túlmelegítik 37 fokra, ami szintén 
kellemetlen, túlságosan meleg a szervezet számára.

– A modern injektorokat már ellátták kontraszt-
anyag melegítô rendszerrel.

– Valóban, a legtöbb dugattyús kontrasztanyag fecs-
kendô rendelkezik kontrasztanyag melegítô palásttal. 
Vannak hatékonyabb és kevésbé hatékony rendszerek, 
ám ezek nem alkalmasak arra, hogy a szobahômér-
sékleten felszívott kontrasztanyagot felmelegítsék test-
hômérsékletre. Ezek csak arra megfelelôek, hogy ha a 
felszívott kontrasztanyag testhômérsékletû, megtartsák 
annak hômérsékletét.

– Önök milyen megoldást találtak?
– Létezik egy Sidam márkájú kontrasztanyag me-

legítô rendszer. A rendszer szerves részét képezi egy 
melegítôszekrény, ami úgy néz ki, mint egy nagyobb 
mikrohullámú sütô, és több napra elegendô kontraszt-
anyagot lehet benne elhelyezni. A rendszer lelke egy 
az injektorra felszerelhetô, a palackot melegen tartó 
palást, amelybe 200 és 500 ml-es palackot lehet be-
helyezni. A rendszer feladata, hogy 36 fokon tem-

Hatás és mellékhatás –  
kontrasztanyagokról ôszintén
A kontrasztanyagok mellékhatásainak jelentési folyamatáról  
dr. Kôszeginé dr. Szalai Hildával, a GYEMSZI OGYI fôigazgató-helyettesével  
beszélgetett a radiologia.hu.

Számít-e a kontrasztanyag hômérséklete?
Új kontrasztanyag-menedzsment rendszert helyezett üzembe a budapesti  
Raditec Kft. A tapasztalatokról Janny Géza operatív igazgatót kérdeztük.

Dr. Kôszeginé dr. Szalai Hilda

tás-bejelentésbe minden fontos, az eset szempontjából 
releváns információ rögzítésre kerüljön, valamint az 
eset orvosi megerôsítést is kapjon. Minél pontosabb, 
részletesebb és szakszerûbben megfogalmazott a 
mellékhatás-bejelentés, annál jobb minôségû adatokat 
szolgáltat a gyanúsított gyógyszer és a feltételezett mel-
lékhatás közötti ok-okozati összefüggés megítéléséhez.

– Kapnak valamilyen visszajelzést a bejelentôk, 
hogy mi volt az ok és a hiba?

– Egyetlen mellékhatás-jelentésbôl ritkán vonható le 
megbízható következtetés a gyanúsított gyógyszer és 
a feltételezett mellékhatás között fennálló ok-okozati 
viszonyra vonatkozóan. Megbízhatóbb a következtetés, 
ha többször is jelentenek egy adott mellékhatást egy 
gyógyszerrel kapcsolatban. Ezért az Európai Unióban 
a súlyos mellékhatás-jelentéseket központi mellékha-
tás-adatbázisban gyûjtik, ahová a GYEMSZI OGYI is 
továbbítja a Magyarországon bejelentett eseteket. Ebbe 
a központi adatbázisba nemcsak az Unió területérôl, 
de azon kívülrôl is érkeznek mellékhatás-bejelentések. 
A bejelentett esetek száma napjainkban már meg-
haladja a 6 milliót. Ebben az adatbázisban, melyet az 
Európai Gyógyszerügynökség gondoz, statisztikai mód-
szerekkel azonosítható, ha egy bizonyos tünetet, beteg-
séget halmozottan jelentenek egy adott gyógyszer al-
kalmazásával kapcsolatban. Az azonosított eseteket ezt 
követôen egyenként is elemzik. Ha valószínûsíthetô az 
összefüggés a mellékhatás és a gyógyszer között, azaz 

új mellékhatás derült ki, akkor a hatóságok intézkedé-
seket hoznak a gyógyszer további biztonságos alkal-
mazásának biztosítása érdekében. Egyéni visszajelzést 
a bejelentôknek a szokásos köszöneten túl elsôsorban 
akkor adunk, ha a bejelentés kivizsgáláshoz további 
információra van szükség. Amennyiben a mellékhatás 
egy bizonyos gyártási tételhez köthetô, felvetôdik a mi-
nôségi hiba lehetôsége, amelyet Intézetünk haladékta-
lanul kivizsgál és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
például felfüggeszti vagy kivonja az érintett gyártási 
tételeket. Ennek eredményérôl minden esetben tájékoz-
tatjuk a bejelentôt.

– Hogyan látja: a röntgen- és MR-kontrasztanya-
gok területén milyen célokat kell kitûzni és megvaló-
sítani farmakovigilancia tekintetében?

– Nincs lényeges különbség a diagnosztikus célra 
használt röntgen- és MR-kontrasztanyagok és az egyéb 
gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése 
között. Minden egészségügyi szakemberben tudatosíta-
nunk kell, hogy a gyógyszerhasználat biztonságossága 
annál jobban szavatolható, minél több információval 
rendelkezünk a várható mellékhatásokról, azok gyako-
riságáról és súlyosságáról, s így minél jobban felkészül-
hetünk megelôzésükre.

Az eredeti beszélgetés a radiologia.hu képalkotó 
diagnosztikai portálon jelent meg. Köszönjük a  
radiologia.hu másodközlési engedélyét.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Fôigazgató-helyettes asszony, 
Magyarországon 2012-ben 1,1 millió 
CT-vizsgálatot (beavatkozást) jelentet-
tek le, ebbôl kb. 650 ezret kontraszt-
anyaggal; 360 ezer MR-vizsgálatot 
finanszírozott az egészségbiztosító, 
ebbôl kb. 90 ezer kontrasztanyagosat. 
Ehhez képest hány esetben jelentettek 
mellékhatást?

– 2012-ben kontrasztanyagokkal ösz-
szefüggésben mindössze 8 mellékhatást 
jelentettek, melybôl három volt súlyos al-
lergiás reakció, a többit nem súlyosnak 
ítélte a bejelentô. Ez elenyészônek tûnik 
az elvégzett vizsgálatok mennyiségéhez 
képest. Ezekbôl a számokból azonban 
nem lehet és nem is szabad össze-
függést és mellékhatás gyakoriságot 
számolni, hiszen a bejelentések száma 
nagymértékben függ a szakmabeliek 
és a betegek, hozzátartozók jelentési hajlandóságától, 
nem mutatja a mellékhatások valódi gyakoriságát.

– Minden mellékhatást jelentenek? Minden mel-
lékhatást jelenteni kellene?

– A gyógyszertörvény elôírja, hogy a forgalomba 
hozatali engedély jogosultja, valamint a gyógyszert 
alkalmazó orvos, illetve a kiszolgáltatást végzô gyógy-
szerész köteles az általa észlelt vagy tudomására jutott 
mellékhatást haladéktalanul a GYEMSZI OGYI-nak 
bejelenteni.

– Különösen fontos a nem várt és a súlyos mellék-
hatások bejelentése?

– Nem vártnak nevezzük azokat a mellékhatásokat, 
melyek nem szerepelnek a gyógyszer alkalmazási elô-
írásában vagy az észlelt mellékhatás intenzitása vagy 
jellege – például lefolyásában vagy kimenetelében – 
eltér a kísérôiratban már leírttól. Súlyosnak minôsítjük a 
mellékhatást, amelynek következtében a beteg meghal, 
életveszélyes állapotba kerül, kórházi ellátásra szorul, 
egészsége maradandóan károsodik, vagy születési 
rendellenesség alakul ki a gyógyszer alkalmazásával 
összefüggésben. A nem várt mellékhatások bejelentése 
a gyógyszerek kockázatainak jobb megismerése szem-
pontjából fontos, a súlyos mellékhatások bejelentése 
pedig – akár ismert, akár addig nem ismert mellék-
hatásról van is szó – nagyban hozzájárul a mielôbbi 
kockázatcsökkentô hatósági intézkedések megtételére.

– Azon kívül, hogy kötelesség, miért fontos a mel-
lékhatás-bejelentés komolyan vétele?

– A mellékhatások egy része már a 
klinikai vizsgálatok során megfigyelhe-
tô, de a sokkal ritkábban megjelenôk 
csak a forgalomba hozatal után, a 
szélesebb körû alkalmazás során vál-
nak ismertté. A gyógyszerhasználattal 
kapcsolatos mellékhatások bejelentése 
az egyik fontos eszköze annak, hogy 
az egészségügyi hatóságok minél 
több információt szerezzenek az adott 
gyógyszer lehetséges kockázatairól, 
és szükség esetén olyan intézkedése-
ket hozzanak, amelyek segítségével 
ezek a kockázatok csökkenthetôk vagy 
a mellékhatások akár megelôzhetôek 
legyenek.

– Mennyire bonyolult a bejelentési 
folyamat?

– A GYEMSZI OGYI régóta fogadja a 
mellékhatás bejelentéseket postai úton, 

faxon és e-mailben. Tavaly novemberben indítottuk 
el a honlapunkon az online mellékhatás-bejelentést, 
remélve, hogy használatával tovább csökken az admi-
nisztratív teher. A hagyományos bejelentési lehetôsé-
gekkel szemben az online ûrlapok (http://www.ogyi.
hu/on_line_mellekhatas_jelentes_egeszsegugyi_szak-
embereknek/) jóval egyszerûbben és gyorsabban 
tölthetôk ki. A betegeknek külön mellékhatás-jelentô 
felület (http://www.ogyi.hu/on_line_mellekhatas_jelen-
tes_betegeknek/) áll a rendelkezésükre, amely egész-
ségügyi ismeretek nélkül is könnyen használható.

– Radiológus és radiográfus egyaránt jelenthet 
mellékhatást vagy a felelôs munkahelyi vezetônek 
kell ezt megtennie?

– Magyarországon, akárcsak egész Európában bárki 
jelenthet be a hatóságoknak és a forgalomba hoza-
tali engedély jogosultjainak mellékhatást, így orvosok, 
gyógyszerészek, egészségügyi szakdolgozók, betegek 
és hozzátartozók egyaránt. Minden bejelentett eset 
szakmai értékelésre kerül, amely során vizsgáljuk a 
gyógyszer és mellékhatás közötti ok-okozati össze-
függést. Ha betegtôl érkezik a jelentés, az összefüggés 
megállapítását segíti, ha orvos is elmondja a vélemé-
nyét, további információt szolgáltat a kórelôzményrôl, 
a beteg aktuális állapotáról, alapbetegségérôl, az 
együtt szedett gyógyszerekrôl. Ezért Intézetünk arra 
ösztönzi a bejelentôket, hogy amennyiben gyógyszer 
mellékhatást tapasztalnak, konzultáljanak a kezelô-
orvossal vagy az osztályos orvossal, hogy a mellékha-

– Igazgató úr, miért fontos testhômérsékleten tar-
tani a kontrasztanyagot?

– A nagy mennyiségû, hideg kontrasztanyag beadá-
sa jelentôs szövôdményveszéllyel jár. Nem mindenki 
tudja, hogy a röntgen kontrasztanyagokat nem szabad 
a CT mellett, sugárzásban tárolni, hiszen még a szórt 
sugárzás is befolyásolja a kontrasztanyag stabilitását. 
A kontrasztanyagraktár jellemzôen hûvös helyiség, 
ahonnan felhasználás elôtt szabad csak a proto-
koll szerint 36 fokra felmelegített kontrasztanyagot a 
CT-laborba bevinni. Apró, de jellemzô hiba az is, hogy 
a kontrasztanyagot túlmelegítik 37 fokra, ami szintén 
kellemetlen, túlságosan meleg a szervezet számára.

– A modern injektorokat már ellátták kontraszt-
anyag melegítô rendszerrel.

– Valóban, a legtöbb dugattyús kontrasztanyag fecs-
kendô rendelkezik kontrasztanyag melegítô palásttal. 
Vannak hatékonyabb és kevésbé hatékony rendszerek, 
ám ezek nem alkalmasak arra, hogy a szobahômér-
sékleten felszívott kontrasztanyagot felmelegítsék test-
hômérsékletre. Ezek csak arra megfelelôek, hogy ha a 
felszívott kontrasztanyag testhômérsékletû, megtartsák 
annak hômérsékletét.

– Önök milyen megoldást találtak?
– Létezik egy Sidam márkájú kontrasztanyag me-

legítô rendszer. A rendszer szerves részét képezi egy 
melegítôszekrény, ami úgy néz ki, mint egy nagyobb 
mikrohullámú sütô, és több napra elegendô kontraszt-
anyagot lehet benne elhelyezni. A rendszer lelke egy 
az injektorra felszerelhetô, a palackot melegen tartó 
palást, amelybe 200 és 500 ml-es palackot lehet be-
helyezni. A rendszer feladata, hogy 36 fokon tem-

Hatás és mellékhatás –  
kontrasztanyagokról ôszintén
A kontrasztanyagok mellékhatásainak jelentési folyamatáról  
dr. Kôszeginé dr. Szalai Hildával, a GYEMSZI OGYI fôigazgató-helyettesével  
beszélgetett a radiologia.hu.

Számít-e a kontrasztanyag hômérséklete?
Új kontrasztanyag-menedzsment rendszert helyezett üzembe a budapesti  
Raditec Kft. A tapasztalatokról Janny Géza operatív igazgatót kérdeztük.

Dr. Kôszeginé dr. Szalai Hilda

tás-bejelentésbe minden fontos, az eset szempontjából 
releváns információ rögzítésre kerüljön, valamint az 
eset orvosi megerôsítést is kapjon. Minél pontosabb, 
részletesebb és szakszerûbben megfogalmazott a 
mellékhatás-bejelentés, annál jobb minôségû adatokat 
szolgáltat a gyanúsított gyógyszer és a feltételezett mel-
lékhatás közötti ok-okozati összefüggés megítéléséhez.

– Kapnak valamilyen visszajelzést a bejelentôk, 
hogy mi volt az ok és a hiba?

– Egyetlen mellékhatás-jelentésbôl ritkán vonható le 
megbízható következtetés a gyanúsított gyógyszer és 
a feltételezett mellékhatás között fennálló ok-okozati 
viszonyra vonatkozóan. Megbízhatóbb a következtetés, 
ha többször is jelentenek egy adott mellékhatást egy 
gyógyszerrel kapcsolatban. Ezért az Európai Unióban 
a súlyos mellékhatás-jelentéseket központi mellékha-
tás-adatbázisban gyûjtik, ahová a GYEMSZI OGYI is 
továbbítja a Magyarországon bejelentett eseteket. Ebbe 
a központi adatbázisba nemcsak az Unió területérôl, 
de azon kívülrôl is érkeznek mellékhatás-bejelentések. 
A bejelentett esetek száma napjainkban már meg-
haladja a 6 milliót. Ebben az adatbázisban, melyet az 
Európai Gyógyszerügynökség gondoz, statisztikai mód-
szerekkel azonosítható, ha egy bizonyos tünetet, beteg-
séget halmozottan jelentenek egy adott gyógyszer al-
kalmazásával kapcsolatban. Az azonosított eseteket ezt 
követôen egyenként is elemzik. Ha valószínûsíthetô az 
összefüggés a mellékhatás és a gyógyszer között, azaz 

új mellékhatás derült ki, akkor a hatóságok intézkedé-
seket hoznak a gyógyszer további biztonságos alkal-
mazásának biztosítása érdekében. Egyéni visszajelzést 
a bejelentôknek a szokásos köszöneten túl elsôsorban 
akkor adunk, ha a bejelentés kivizsgáláshoz további 
információra van szükség. Amennyiben a mellékhatás 
egy bizonyos gyártási tételhez köthetô, felvetôdik a mi-
nôségi hiba lehetôsége, amelyet Intézetünk haladékta-
lanul kivizsgál és megteszi a szükséges intézkedéseket, 
például felfüggeszti vagy kivonja az érintett gyártási 
tételeket. Ennek eredményérôl minden esetben tájékoz-
tatjuk a bejelentôt.

– Hogyan látja: a röntgen- és MR-kontrasztanya-
gok területén milyen célokat kell kitûzni és megvaló-
sítani farmakovigilancia tekintetében?

– Nincs lényeges különbség a diagnosztikus célra 
használt röntgen- és MR-kontrasztanyagok és az egyéb 
gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése 
között. Minden egészségügyi szakemberben tudatosíta-
nunk kell, hogy a gyógyszerhasználat biztonságossága 
annál jobban szavatolható, minél több információval 
rendelkezünk a várható mellékhatásokról, azok gyako-
riságáról és súlyosságáról, s így minél jobban felkészül-
hetünk megelôzésükre.

Az eredeti beszélgetés a radiologia.hu képalkotó 
diagnosztikai portálon jelent meg. Köszönjük a  
radiologia.hu másodközlési engedélyét.
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perálja a kontrasztanyagot, és a szekrénybôl kivéve, 
majd az injektorra helyezve a teljes diagnosztikai 
folyamat alatt biztosítsa a kontrasztanyag testhômér-
sékleten tartását. A melegítôpalástban egy hôkapcsoló 
található, ami +/- 1 fokos tûréssel tartja melegen a 
kontrasztanyagot.

– Tapasztalataik szerint milyen elônyök származ-
nak a rendszer használatából?

– Az a legfontosabb elôny, hogy sokkal jobban 
érzi magát a vizsgálat alatt a beteg, és jóval kisebb 
az esetleges szövôdmények kialakulásának veszélye. 
Azokban az intézményekben, ahol nagy hangsúlyt 
fektetnek a betegbiztonságára, elôbb-utóbb be kell 
vezessék az ellenôrzött kontrasztanyag menedzsmen-
tet, ami azon túl, hogy javítja a beteg komfortérzetét, 
szignifi kánsan képes csökkenteni a természetesen 
meglévô kontrasztanyag mellékhatási arányt is.

– Ha már itt tartunk, Önök milyen eseményeket 
jelentenek mellékhatásként?

– Amennyiben egy kis bôrpír keletkezik, ami per-
cek alatt elmúlik, azt nem tekintjük mellékhatásnak. 
Ám ha a kontrasztanyag felhasználás eredményeként 
bármilyen jelentôsebb beavatkozásra vagy gyógy-
szeres kezelésre van szükség, illetve ha a beteget a 
beavatkozást követôen 20 percnél hosszabb ideig kell 

megfi gyelni, minden esetben jelentjük a mellékhatást, 
az OGYI erre rendszeresített felületén. Mi valljuk azt, 
hogy minden jelentésünkkel a gyártó céget segítjük, 
annak érdekében, hogy a jövôben minél biztonságo-
sabb kontrasztanyagot használhassunk.

– Valóban csökkenti a kontrasztanyagok mellék-
hatásait a melegítés?

– Fontosnak tartjuk, hogy a diagnosztikai folyamat 
minél több elemét kontroll alatt tarthassuk. Ez egy-
aránt szakmai igényesség és üzleti érdek. E fi lozófi a 
része az is, hogy nem adunk be kézzel kontrasztanya-
got, hiszen injektorral sokkal szebb és jobban ellen-
ôrzött vizsgálatot lehet végezni. A radiográfus számá-
ra biztonságérzetet ad, ha a diagnosztikai folyamat 
ezen apró részlete is jól szabályozott. Mert nem árt 
tudni: a kontrasztanyagok kiszállítása a gyártóhelytôl 
a felhasználó intézmény raktáráig hômérsékletében 
ellenôrzött környezetben történik. Mi fontosnak tartjuk 
azt is, hogy a raktárunkból pontosan ellenôrzött körül-
mények között kerüljön be a kontrasztanyag a beteg 
véráramába.

– Mindennek megvan az ára. Ez a technológia 
mennyire költséges?

– A melegítô szekrény fogyasztása 350 watt, az in-
fúziós pumpamelegítô teljesítménye 30 watt. A havi 

áramfogyasztás egy deci 
kontrasztanyag költ-
ségének felel meg. A 
technológia egyszeri, 
nem túlságosan jelen-
tôs beruházást igényelt, 
szervizköltség nem terhel 
bennünket. Bár elsôre 
apróságnak tûnik ez a 
fejlesztés, mi minden 
erônkkel azon dolgo-
zunk, hogy a diagnosz-
tikai folyamat minden 
elemét megvizsgáljuk, 
és kitaláljuk, hogyan 
lehetne jobbá tenni a 
betegélményt és a diag-
nosztikai minôséget. A 
folyamat végén ugyanis 
a beteg áll – ezt annak 
minden részletében fi -
gyelembe kell venni.
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