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Tisztelt Elnök Asszony!
Köszönjük ezúton is, hogy december 14-én röviden tudtunk beszélni. Ennek során felmerült
a kórházi, klinikai szakgyógyszerészi 18 f!s pályazati keretszám látható
„sz"kösségét” is. Az akkor röviden elmondottakat írásban is összefoglaljuk a továbbiakban,
csatlakozva dr Hankó Zoltán MGYK elnök úrnak ez ügyben írt leveléhez.
A Than Károly ösztöndíj elmúlt évi tapasztalatai szerint, valamint az idén !sszel pótlólagosan
kiírt három kórházi, klinikai rezidensi hely kapcsán megfigyelhet! volt a jelent!s
túljelentkezés.
Ez már önmagában is igazolja, hogy (1.) az intézmények részér!l igény van felkészült
fiatal gyógyszerészekre, (2.) a pályázat révén a fiatal gyógyszerészek szívesen és korábbi
éveknél számottev!en nagyobb számban mennének kórházakba, klinikákra dolgozni (és
maradnának itthon).
A kórházi, klinikai szakterület iránti érdekl!dés várhatóan tovább növekedik az idén elindult
bérrendezésnek is köszönhet!en. Ez mindenképpen kedvez!, hiszen hazánkban 0,5
gyógyszerész jut 100 kórházi ágyra, míg az európai átlagérték 100 ágyanként kb. 1,5 f!, míg
a klinikai gyógyszerészetet a kórházi betegellátás fontos, a gyógyszer- és betegbiztonság
miatt a klinikai gyógyszerészetet a kórházi ellátás nélkülözhetetlen részének tekint! Egyesült
Királyságban 4,35 gyógyszerész/100 ágy az arányszám. Hazánk európai átlaghoz történ!
felzárkoztatása minimális és megvalósítható célként jelölhet! ki. A gyógyszeresterápia
szakmailag megalapozottabb és költséghatékonyabb „menedzselése” kórházaink, klinikánk
elé is gyorsan növekv! elvárást támaszt.
A fentiekben foglaltak alapján, a Magyar Gyógyszerész Kamarával teljes egyetértésben
kezdeményezzük a kórházi, klinikai szakgyógyszerészi keretszám megemelését, lehet!ség
szerint tíz f!vel. Az emelt keretszám biztosíthatná, hogy a kórházi, klinikai gyógyszerészet
területén megindult kedvez! folyamatok tovább folytatódjanak, garantálva ezzel a
betegellátás biztonságát, a gyógyszerbiztonságot és költségtakarékosságot.
Ezúton is szeretném Elnök Asszonynak és kollégáinak megköszönni az idei év során
mutatott odaadó és hasznos együttm"ködését, segítségét!
Pécs, 2015. december 19.
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