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SOMOGY MEGYEI KAPOSI MÓR OKTATÓ KÓRHÁZ 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„Gyógyszeradagoló berendezés beszerzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban” 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház a 2017-ben elnyert 200 millió forint vissza nem 
térítendő Európai Uniós támogatásból beszerzett egy betegszintű automata gyógyszeradagoló 
berendezést, mellyel tovább fejlesztette és növelte az ellátottak biztonságát. 

2018. október 31. napján lezárult az EFOP-2.2.18-17-2017-00034 azonosító számú projekt megvalósítása. 
A fejlesztés keretében nyílt uniós közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre került egy automata, 
betegszintű gyógyszerelést lehetővé tévő gyógyszeradagoló rendszer és megtörtént a szükséges 
medikai és gazdálkodási szoftverek összekapcsolása is a kórház kaposvári, központi telephelyén. 

A berendezés első körben a központi telephely ágyainak 80%-án, mintegy 690 ágyon - majd 
folyamatosan bevonva a rendszerbe a külső telephelyeket is, a Marcali és Mosdósi telephelyek 
hosszabb ápolási idejű ágyain ellátott betegek számára is - automatikusan állítja össze és címkézi meg 
a személyre szóló gyógyszeradagokat. Az automata a jelenlegi kiépítésében 280 féle szilárd gyógyszert 
képes automatikusan adagolni és csomagolni, ugyanakkor képes a nem tabletta formájú készítmények (pl. 
injekciók, infúziók) személyre szóló feliratozására is. 

Az elkészült gyógyszercsomagok több lépcsős, részben automatizált, részben pedig szakemberek által 
végzett utóellenőrzésével garantálható a legmagasabb fokú betegbiztonság és a nem kívánt 
események (pl.: gyógyszerelési hibák) számának minimalizálása. Az ellenőrzés részét képezi, hogy az 
elrendelt gyógyszerek összevetésre kerülnek a beteg rendszeresen szedett gyógyszereivel, valamint az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben elérhető gyógyszerelési adataival, annak érdekében, hogy 
a nem kívánt gyógyszer kölcsönhatások is kiszűrhetők legyenek. 

A gyógyszeradagoló berendezés bevezetésével egyidejűleg megújításra kerültek a gyógyszerelési 
folyamatok is, melyektől együttesen a nem kívánt események bekövetkeztének minimalizálását és a 
gyógyszergazdálkodás hatékonyságának a javulását várja az intézmény. Egyúttal jelentősen javultak az 
Intézeti Gyógyszertár munkatársainak munkafeltételei is. 

A 2018. október 31-ig megvalósult projekt szorosan kapcsolódik a 2016-ban sikeresen lezárult - a Somogy 
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház legjelentősebb infrastrukturális fejlesztését, a Pólus-beruházást is 
magába foglaló - Európai Uniós nagyprojekthez. 
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