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Tartós hatású antipszichotikum injekcióval történő terápia járvány idején 
 

A Magyar Pszichiátriai Társaság szakmai ajánlása 
 
A koronavírus járvány miatt eszkalálódó ellátási problémák idején a kezdeti intézkedések – csak 
sürgős ellátás biztosítása – túlhaladottá váltak. Számos orvosi szakmában – kardiológia, 
belgyógyászat, onkológia etc – és természetesen a pszichiátriában is már nyilvánvaló, hogy gondozási 
események több hónapra nem elhalaszthatók elkerülhetetlenül bekövetkező súlyos konzekvenciák, 
a stabil állapotok hullámszerű dekompenzálódása nélkül. A gondozásban lévő, tartós hatású 
készítménnyel (LAI) kezelt pszichotikus betegek ellátása prototípusa ennek a képletnek. A 
veszélyhelyzetben élő betegek azzal szembesülnek, hogy a LAI beadásához utazni szükséges, és 
számos gondozó limitált kapacitással üzemel. Egy ezzel kapcsolatos kérdésre a Magyar Pszichiátriai 
Társaság (MPT) elnöksége kezdeményezte ennek a szakmai ajánlásnak az összeállítását és 
közzétételét. 
Jogosan merül fel az igény, hogy a háziorvosi rendelőben kapják meg a betegek azt a LAI-t, amit a 
pszichiáter javasolt és írt fel. A jelen körülmények között ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy mind a 
betegek érdekét, a visszaesés kivédésének prioritását és a hatályos jogszabályokat, irányelveket, 
szakmai szabályokat is tiszteletben tartsuk. A fő cél természetesen az, hogy a betegek ne maradjanak 
ellátatlanul, ez felel meg a salus aegroti suprema lex alapvető elvének. 
 
A téma két okból is releváns: 

- a LAI kezelés mellett kompenzált betegek esetében a szakirodalmi adatok alapján a 
leghatékonyabb a visszaesés kivédésében, ami a jelen egészségügyi viszonyok között 
létfontosságú 

- a LAI kezelés kiváló módja a fizikális távolságtartásnak, különösen a hosszabb 
intervallumonként adható LAI-k esetén 

 
Az MPT a könnyebb eligazodás érdekében, valamennyi fenti szempont figyelembevételével a 
következő ajánlást állította össze: 

- a beteg ellátásának érdeke felülírja a gyógyszeralkalmazás ADMINISZTRATÍV szabályait; 
- a szakmai szabályok nem sérülhetnek; 
- hasonlóan sérthetetlen az adott LAI alkalmazási előirata, attól eltérni nem lehet (dózis, 

előkészítés, beadás módja etc); az alkalmazási előiratok megtekinthetők például a 
https://www.pharmindex-online.hu/ oldalon, részletesebb információkkal pedig az adott szer 



területi képviselői, vagy online elérhetőségei szolgálnak;  
(https://www.janssen.com/hungary/contact_us; https://www.lilly.hu/hu/kapcsolat; 
https://www.lundbeck.com/global; https://www.richter.hu;  

- Magyarországon minden kompetens egészségügyi dolgozó a szakmai szabályoknak 
megfelelően, orvosi indikáció alapján beadhatja a LAI-t; 

- a kezelésben lévő beteg saját kezdeményezése alapján telefonon beszélhet orvosával; 
- a telefonos "tanácsadás" (OENO kód: 96003) során kivételes esetektől eltekintve fel lehet 

mérni a LAI beadásával kapcsolatos kérdéseket – ennek a jelen veszélyhelyzetben releváns 
részleteit a rovat másik cikkében olvashatják; 

- a LAI beadását nyomon követhetően dokumentálni kell. 
 
Röviden a lényeg: az orvos, illetve szakmai felügyelete mellett az egészségügyi dolgozó a szakmai és 
alkalmazási szabályok respektálása mellett beadhatja a betegnek a LAI-t. A pszichiáter természetesen 
a közös érdek alapján konzultációs lehetőséget biztosít, szakmai tanácsokat ad a gördülékeny, 
biztonságos és jogszerű működés érdekében. 
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