
bérköltség 
(bruttó Ft/óra)

számított 
bérköltség

4 273 Ft          -  Ft          

2 342 Ft          -  Ft          

1 575 Ft          -  Ft          

1 743 Ft          -  Ft          

1 407 Ft          -  Ft          

bérköltség 
(bruttó Ft/óra)

számított 
bérköltség

4 273 Ft          -  Ft          

2 342 Ft          -  Ft          

1 575 Ft          -  Ft          

1 743 Ft          -  Ft          

1 407 Ft          -  Ft          

bérköltség 
(bruttó Ft/óra)

számított 
bérköltség

4 273 Ft          -  Ft          

2 342 Ft          -  Ft          

1 575 Ft          -  Ft          

1 743 Ft          -  Ft          

1 407 Ft          -  Ft          

egyéb költség 
összesen:

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

2. Abban az esetben amikor már minden FMD érintett gyógyszeren lesz 
kód, akkor mennyi további munkaórára lesz szükség? Kérjük becsülje meg!
Az FMD-hez kötődően a jövőben  intézeti gyógyszertárral munkaviszonyban 
felvenni kívánt munkatársak száma és várható FMD munkaterhelése 
(összes munkaóra/nap)

4. Van közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egység?

Szakasszisztens

Asszisztens

szám

felelet-választás

szám

3. Hány  telephelyre érkezik közvetlenül (nagykereskedőtől, gyártótól)  
gyógyszer? (Kivéve közvetlen lakossági egység)

Szakgyógyszerész (mint betanító)

Rutinszerűen 
mikortól indult az 

FMD rendszer 

alkalmazása az Ön 
intézményében?

ÉSZREVÉTELEK és 
kapcsolódó 
információk

pl. egyéb, az Ön egységében az FMD bevezetésével és a működtetésével kapcsolatban jelentkező többlet 
költségek (tétel és pénzösszeg megjelölésével):

9. Új számítógép/laptop  (kivéve közvetlen lakossági betegellátási egység) - 
amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült 
összeggel számoljon!

(becsült költség bruttó 250eFt/db)

10. Új monitor  (kivéve közvetlen lakossági betegellátási egység) - 
amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült 
összeggel számoljon!

(becsült költség bruttó kb 60eFt/db)

(év/hó/nap)

1. Az FMD ellenőrzéshez kapcsolódó, a korábbihoz képest plusz 
munkavégzéssel töltött idő a kollégákra vonatkozóan jelenleg . 

(munkavégzéssel töltött idő naponta)

Szakgyógyszerész
Gyógyszerész

Rezidens gyógyszerész
Szakasszisztens

Asszisztens

óra/nap

Szakgyógyszerész
Gyógyszerész

Rezidens gyógyszerész

óra/nap
(össz munkaóra, nem 

fejenként)

8. Egy munkatárs FMD specifikus képzésének becsült kezdeti betanítási 
ideje. (óra)

6. Ágyszám

Az egyedi gyógyszerazonosítás költségkihatásának vizsgálata a kórházi gyógyszerellátásban

Kitöltés időpontja: 

Kitöltő neve:
Intézmény neve:

                                                                              -   Ft 

-  Ft                                                                          

-  Ft                                                                          

összesen (Ft/hó)

-  Ft                                                                          

összesen (Ft/hó)

összesen (Ft/hó)

 FMD Intézeti gyógyszertár költséghatásait vizsgáló adatgyűjtő lap.  Kérjük, hogy a fehér hűtterű cellákba írjon!

Intézményi adatok

Infrastruktúra és informatikai fejlesztés
2019. február 9-ig (illetve intézményükben a rendszer indulásáig) megvalósított fejlesztések

5. Hány telephelyen végeznek szerializációt? (a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátást biztosító egység kivételével)

7. Szerződés alapján ellátott intézmények száma?

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

idő
(óra)

szám

szám

Aktív ágyak
Krónikus ágyak

Igen

Nem

Gyógyszerész (mint betanító)
Rezidens gyógyszerész (mint betanító)

Szakasszisztens (mint betanuló)
Asszisztens (mint betanuló)
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száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

m
2 költség 

összesen

db
költség 

összesen

egyéb költség 
összesen:

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

száma költség 
összesen

m
2 költség 

összesen

db
költség 

összesen

egyéb költség 
összesen:

ÉSZREVÉTELEK és 
kapcsolódó 
információk

ÉSZREVÉTELEK és 
kapcsolódó 
információk

11. A szerializációval kapcsolatban felmerülő bármilyen szoftver fejlesztési 
költség.
(kérjük alább nevesítse)

kérjük ide írjon:

12. Saját forrásból vásárolt FMD kompatibilis új kézi vonalkód leolvasó 
beszerzése. (kivéve közvetlen lakossági betegellátási egység) - amennyiben 
a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült összeggel 
számoljon!

kézi leolvasó - vezetékes
kézi leolvasó - vezeték nélküli

rögzített, nagy látószögű
(becsült költség bruttó: 100eFt/db rögzített nagy látószögű;  50eFt/db kézi lolvasó 
vezetékes, 75eFt vezeték nélküli )

15. A szerializációs feladatok végzéséhez kialakított helyiség/terület 
bútorbeszerzése(i)  
magyarázat, leírás (gondolunk itt asztalra, egyedi kialakítású patikai bútorra, stb):

pl. egyéb, az Ön egységében az FMD bevezetésével és a működtetésével kapcsolatban jelentkező többlet 
költségek (tétel és pénzösszeg megjelölésével):

(becsült költség bruttó: 100eFt/db rögzített nagy látószögű;  50eFt/db kézi lolvasó 
vezetékes, 75eFt vezeték nélküli )

22. A szerializációs feladatok végzéséhez kialakított helyiség/terület 
további bútorbeszerzése(i)  

                                                                              -   Ft 

                                                                              -   Ft 

16. További új számítógép/laptopok  (kivéve közvetlen lakossági 
betegellátási egység) - amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az 
általunk becsült összeggel számoljon!

(becsült költség bruttó 250eFt)

17. További új monitor - Kivéve közforgalom (kivéve közvetlen lakossági 
begetellátási egység) - amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az 
általunk becsült összeggel számoljon!

(becsült költség bruttó kb 60eFt)

18. A szerializációval kapcsolatban fermerülő további/tervezett bármilyen 
szoftver fejlesztési költség. (kérjük alább nevesítse)
kérjük ide írjon:

kézi leolvasó - vezetékes
kézi leolvasó - vezeték nélküli

rögzített, nagy látószögű

magyarázat, leírás (gondolunk itt asztalra, egyedi kialakítású patikai bútorra, stb.):

pl. egyéb, az Ön egységében az FMD bevezetésével és a működtetésével kapcsolatban jelentkező 
többlet költségek (tétel és pénzösszeg megjelölésével):

19. További saját forrásból vásárolt FMD kompatibilis új kézi vonalkód 
leolvasó beszerzése. (kivéve közvetlen lakossági begetellátási egység) 
amennyiben a költségről nincs adata kérjük, hogy az általunk becsült 
összeggel számoljon!

2019. február 9.  utáni   (illetve intézményükben a rendszer indulását követően), további beruházások és fejlesztések (terveznek továbbit a stabilizációs időszak 
után?)

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

13. Saját forrásból vásárolt tükörágyas olvasó
Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

14. Szerializációs feladatok végzéséhez szükséges helyiség kialakítása (m2
)

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

21. A szerializációhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges további 
helyiség kialakítása (m2

)

20. Saját forrásból vásárolt tükörágyas olvasó
Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

-  Ft                                                                                                                                

-  Ft                                                                                                                                

Kérjük összesített költséget írjon!

Kérjük összesített költséget írjon!
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egyéb, pl:

bérköltség 
(bruttó Ft/óra)

számított 
bérköltség

4 273 Ft          -  Ft          

2 342 Ft          -  Ft          

1 575 Ft          -  Ft          

1 743 Ft          -  Ft          

1 407 Ft          -  Ft          

1 345 Ft          -  Ft          

27. FMD-érintett dobozszám havonta? (azon gyógyszeres dobozok száma, 
amelyek deaktiválása kötelező)

Külön keretes gyógyszerek

munka-óra/nap

szám
(db)

május
június
július

szám
(db)

augusztus

február
március

Kontingens engedéllyel beszerzett gyógyszerek esetén

„HBCs-ben finanszírozott” gyógyszerek esetén

augusztus

február
március
április

28. FMD-érintett tételek szelektálására, kicsomagolására, mozgatására 
fordított idő?

Szakgyógyszerész
Gyógyszerész

Rezidens gyógyszerész
Szakasszisztens

Asszisztens

Egyéb munkatárs

Tételes finanszírozású gyógyszerek esetén

Orvosi minta, illetve gyógyszeradomány esetén

március
április
május
június
július

augusztus

31. Milyen számban fordult elő hamisítás gyanújára utaló jelzés  -  kód= 
NMVS_NC_PCK_19 (A doboz tulajdonságát már beállították)? Amennyiben 
ismert/vezetik?

szöveges magyarázat:

április
május
június
július

augusztus

július

25. Milyen típusú gyógyszerkészítmények esetén végeznek 
dekativációs/verifikációs műveletet?

felelet-választás
(x-el jelölje)

hazai, TK/CTK-val rendelkező gyógyszerkészítmények esetén
Egyedi import engedéllyel beszerzett gyógyszerek esetén

26. Az intézeti gyógyszertárba beérkező dobozok (kiszerelési egységek) 
száma összesen az alábbi időszakban havi bontásban?

február

doboz szám

23. Az ellenőrzést és deaktiválást a gyógyszer-ellátási folyamat mely 
pontján és hány lépésben végzik?

felelet-választás

Egy lépésben a raktározást megelőzően
Két lépésben: először verifikálás majd később deaktiválás

24. A deaktivált és deaktiválásra váró termékeket elkülönítetten, külön 
helyiségben kerülnek tárolásra? 

igen

nem

felelet-választás
(x-el jelölje)

felelet-választás
(x-el jelölje)

március
április
május
június

30. Milyen számban fordult elő hamisítás gyanújára utaló jelzés -  kód= 
NMVS_NC_PCK_22 (A doboz már inaktív)?  Amennyiben ismert/vezetik?

Hematológiai és hepatológiai külön keretes gyógyszerek esetén

Szerializációs feladatok

(TK - törzskönyvezett, CTK - centrálisan törzskönyvezett)

esetek száma:

-  Ft                                                                          

összesen (Ft/hó)

Vizsgálati gyógyszerek esetén

Ritka betegségek gyógyszerei esetén

Egyedi méltányossági engedély alapján finanszírozott gyógyszerek esetén

29. Volt-e már valós fals pozitív jelzés az Ön intézményében?
igen

nem

február

doboz szám
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4 273 Ft          -  Ft          

2 342 Ft          -  Ft          

1 575 Ft          -  Ft          

egyéb költség 
összesen:

doboz/ms

szám

40. Átlagos válaszadási idő jelenleg  (ms) - amennyiben mérésre került

óra

felelet-választás

február

május
június
július

Szakgyógyszerész 

március
április

Gyógyszerész 
Rezidens gyógyszerész 

érintett 
tételek 
száma

becsült költség 
(összesen)

34. Hamisítás gyanújára utaló jelzéssel kapcsolatos tevékenység egyéb 
becsült költsége (pl. : csomagolóanyag). Amennyiben ilyen nem volt, kérjük 
írjon "0"-t az első oszlopba.

gyógyszerszállítás
csomagolóanyag

munkafolyamat megnevezése

33. Hamisítás gyanújára utaló jelzéssel kapcsolatos tevékenység becsült 
munkaideje (óra/eset)

augusztus

35. Tapasztalt-e árnövekedést az FMD-érintett készítmények esetén?

bérköltség 
(bruttó Ft/óra)

számított 
bérköltség

igen

nem

igen

nem

37. Az FMD bevezetése kiváltott-e hiány helyzetet az Önök intézményben?

38. Csomagolási méretek változása miatt szükséges volt-e/lesz-e a 
raktározási kapacitásokat növelni?

igen

nem

 39. FMD-ben érintett gyógyszert adnak-e át havonta más egészségügyi 
intézménynek?

felelet-választás

felelet-választás

felelet-választás

igen

nem

pl. egyéb, az Ön egységében az FMD bevezetésével és a működtetésével kapcsolatban jelentkező többlet 
költségek (tétel és pénzösszeg megjelölésével):

41. Offline hiba* (rendszerrel való online kapcsolatteremtés hiánya) 
gyakorisága (havi átlag)

32. Kapott-e visszajelzést a HUMVO-tól a rendszer működéséről?
igen

nem

felelet-választás

igen

nem

felelet-választás36. Tapasztalt-e gyógyszer-hiány jelenséget az FMD-érintett készítmények 
esetén?

                                                                              -   Ft 

Egyéb adatgyűjtés (opcionális)

-  Ft                                                                          

*offline frequency (ie, how often the system failed to connect to the medicine 

verification database)

-  Ft                                                                                                                                

összesen (Ft/hó)

ÉSZREVÉTELEK és 
kapcsolódó 
információk
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wage cost 

(gross EUR / 

hour)

 calculated 

wage costs 

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

wage cost 

(gross EUR / 

hour)

 calculated 

wage costs 

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

wage cost 

(gross EUR / 

hour)

 calculated 

wage costs 

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

total other 

costs:

number total cost

Infrastructure and IT development

Developments implemented by February 9, 2019 (or until the start date of the system in their institution)

9. New computer / laptop (excluding community pharmacy unit) - if you do 

not have information about the cost, please use the amount we have 

estimated!

(estimated cost gross EUR 753.0 / piece)

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

8. Estimated training time for FMD-specific work of staff members. (hour)
time

(working hours)
 total (EUR / month) 

Specialist pharmacist (as an instructor)

-  €                                                                           

Pharmacist (as an instructor)

Resident pharmacist (as an instructor)

Pharmaceutical technician

Technician

COMMENTS and 

related information
                                                                               -   € 

4. Do you have community pharmacy unint?
single choice

(mark your answer with an "x")

Yes

No

number

6. Number of beds number

Active beds

Chronic beds

number

Detailed cost evaluation of serialization in a representative sample of Hungarian hospital

 Data collection form.  Please fill out the missing information!

Name of the Hospital 

Pharmacy:

Dataprovider name:

When did you start 

to use the FMD 

system in your 

institution? (starting 

date) day/month/year

Date of completion 

of the form

Institutional data

1. What is the current daily working time related to FMD? working hours / day  total (EUR / month) 

Specialist pharmacist

-  €                                                                           

Pharmacist

Resident pharmacist

Pharmaceutical technician

Technician

3. What is the number of sites of reception of drug products from the 

wholesalers?

5. On how many sites do you perform the serialization in your institution at 

the time of the completion of the questionnaire? (excluding units providing 

direct pharmacy supply to general public, e.g.: community pharmacy unit)

7. With how many institution (e.g.: smaller hospitals) do you have contract 

to supply medicines?

2. Estimate how much more daily workload of FMD staff will be required in 

the future?
working hours / day  total (EUR / month) 

Specialist pharmacist

-  €                                                                           

Pharmacist

Resident pharmacist

Pharmaceutical technician

Technician

number
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number total cost

number total cost

number total cost

number total cost

m
2 total cost

number 

of items
total cost

total other 

costs:

number total cost

number total cost

number total cost

number total cost

number total cost

m
2 total cost

number 

of items
total cost

total other 

costs:

handheld code reader - wired

handheld code reader - wireless 

fixed, wide angle code reader 

(estimated gross cost: fixed, wide angle code reader EUR 301.2 / piece; handheld 

code reader - wired EUR 150.6 / piece; handheld code reader - wireless EUR 225.9 / 

piece)

15. Procurement of furniture(s) for the new premises for serialization

explanation, description (for example table, custom-designed pharmacy furniture, etc.):

COMMENTS and 

related information
                                                                               -   € 

After February 9, 2019  (or in their institution after the start of the system), further investments and developments in stabilization period

-  €                                                                                                                                 

13. High performance single-/multi-plane scanners purchased from your 

own source

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

14. Building of new premises for serialization (m
2
)

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

10. New monitor (excluding community pharmacy unit) - if you do not have 

information about the cost, please use the amount we have estimated!

(estimated cost gross EUR 180.7 / piece)

11. Any software development costs associated with serialization.

(Please specify below!)

please write here:

12. New, FMD compatible code scanner purchased from your own source 

(excluding community pharmacy unit) - if you do not have information 

about the cost, please use the amount we have estimated!

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

20. High performance single-/multi-plane scanners purchased from your 

own source

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

16. Further new computer / laptop (excluding community pharmacy unit) - 

if you do not have information about the cost, please use the amount we 

have estimated!

(estimated cost gross EUR 753.0 / piece)

17. Further new monitor (excluding community pharmacy unit) - if you do 

not have information about the cost, please use the amount we have 

estimated!

(estimated cost gross EUR 180.7 / piece)

18. Any software development costs associated with serialization.

(Please specify below!)

please write here:

19. Further new, FMD compatible code scanner purchased from your own 

source (excluding community pharmacy unit) - if you do not have 

information about the cost, please use the amount we have estimated!

handheld code reader - wired

handheld code reader - wireless 

fixed, wide angle code reader 

(estimated gross cost: fixed, wide angle code reader EUR 301.2 / piece; handheld 

code reader - wired EUR 150.6 / piece; handheld code reader - wireless EUR 225.9 / 

piece)

21. Building of further new premises for serialization (m
2
)

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

Please write the total cost!

-  €                                                                                                                                 

22. Further procurement of furniture(s) for the new premises for 

serialization 

explanation, description (for example table, custom-designed pharmacy furniture, etc.):

COMMENTS and 

related information
                                                                               -   € 
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Other, e.g.

wage cost 

(gross EUR / 

hour)

calculated 

wage costs

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

-  €            

April

May 

June 

July 

August

31. How many suspected counterfeits have occurred - code = 

NMVS_NC_PCK_19 – Property is already set on pack? If known or recorded! number

February 

March 

29. Have you ever experienced a real false positive signal in your 

institution?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

Number of cases:

30. How many suspected counterfeits have occurred - code = 

NMVS_NC_PCK_22 – Pack is already inactive? If known or recorded! number

February 

March 

28. Estimate how much more daily workload of the FMD staff is required 

on selection, unpacking, and handling FMD items
working hours / day total (EUR / month)

specialist pharmacist

-  €                                                                           

pharmacist

resident pharmacist

pharmaceutical technician

technician

other staff

April

May 

June 

July 

August

27. FMD-affected medicine boxes number per month (number of medicine 

boxes that must be deactivated)
number of boxes

February 

March 

April

May 

June 

July 

August

Itemized reimbursement drug

Orphan drugs

Heaptology and haematology drugs with separate budget

Individually financed drugs

Drug samples, Drug donations

26. Total number of medicine boxes received in the hospital pharmacy by 

month
number of boxes

February 

March 

24. Do you store deactivated drugs and drugs thats waiting for deactivation 

separately?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

25. Which of the following drugs are deactivated in your institution? multiple choice

Nationally Authorised Product/Centrally Authorised Product

Individual import drugs

Drugs with quota or contingent authorization

Investigational drug – authorized
Drug products financed by DRGs (drug related groups)

Serialization tasks

23. In how many steps do you execute the serialization?
single choice

(mark your answer with an "x")

Serialization in one-step, before storage

In two steps: first verification and then deactivation

Text explanation:

April

May 

June 

July 

August
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-  €            

-  €            

-  €            

total other 

costs:

*offline frequency (ie, how often the system failed to connect to the medicine verification database)

                                                                               -   € 

Other data (optional)

box/ms

41. Frequency of offline errors * (lack of online connection to the system) 

monthly average
number

40. Current average response time of the verification system (ms) - if you 

measured

February 

March 

April

May 

June 

July 

August

Yes

No

38. Due to changes in packaging sizes, was it necessary / will it be necessary 

to increase storage capacities?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

 39. Were there any FMD-affected drugs transfers to another hospital 

pharmacies?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

COMMENTS and 

related information

Packaging material

Name of procedure

35. Have you experienced any price increase in case of FMD-affected 

products?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

36. Have you experienced any drug shortages related to FMD-affected 

products?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No

37. Has the introduction of FMD created a drug shortage situation in your 

institution?

single choice
(mark your answer with an "x")

33. Estimated working time related to the handling of suspicios or 

counterfeit products (hours / case)

time
(hour)

wage cost 

(gross EUR / 

hour)

calculated 

wage costs
total (EUR / month)

Specialist pharmacist

-  €                                                                           Pharmacist

Resident pharmacist

34. Estimated cost of extra work related to he handling of suspicios or 

counterfeit products. If there was not any, please write "0" in the first 

column.

the number 

of items 

involved

estimated cost 

(total)

Drug delivery

-  €                                                                                                                                 

32. Have you received any feedback from NMVO on the operation of the 

system?

single choice
(mark your answer with an "x")

Yes

No
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