Jegyzőkönyv
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
vezetősége, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Tagozat
& Tanács tagjai valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi
Klinikai Területi Szervezete vezetősége év végi közös összevont egyeztető
megbeszéléséről
Időpont:
Helyszín:

2019. december 19. (csütörtök) 11:00
SE Hőgyes tömb Zalai terem

Napirend:
1. Köszöntő
2. ESZK Kórházi Klinikai Tagozat & Tanács és a KGYSZ
beszámolója
(Előterjesztő: Prof. Botz Lajos)
3. Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi
Szervezet beszámolója
(Előterjesztők: Dr. Hümpfner Rózsa)
4. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - Kórházi
Gyógyszerészeti Szervezet – várható hazai és nemzetközi
események és célkitűzések:
 2020 – CPH XVI. (Előterjesztő: Prof. Soós Gyöngyvér)
 EAHP aktualitások (Előterjesztők: Dr. Kis Szölgyémi
Mónika, Dr. Horváth László)
5. Egyebek
Jelenlévők: jegyzőkönyv szerint, 23 fő (csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Napirendek részletezése, határozatok:
1. Köszöntő
Higyisán Ilona
- köszöntötte a jelenlévőket és beszámolt arról az örömteli tényről, hogy 2019.
évtől milyen új pozíciókat töltenek be kórházi gyógyszerész kollégák: Szűcs
Attila az Országos Onkológiai Intézet főgyógyszerésze az OGYÉI főigazgatóhelyettese lett, prof Botz Lajost a Pécsi Tudományegyetem főgyógyszerészét
pedig a PTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánjának választották.
Kinevezésükhöz ismételten gratulálunk! Egyúttal arról is megemlékezett, hogy
Hankó Balázs a Semmelweis Egyetem főgyógyszerésze továbbra is a SE
stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese, Süle András a Péterfy Sándor Utcai
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Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ főgyógyszerésze pedig az Európai
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (EAHP) elnökségi tagja és gazdasági
vezetője. Mindnyájuknak további sikeres és eredményes munkát kívánunk!
megköszönte az EAHP kapcsolattartók munkáját (Kis Szölgyémi Mónika,
Horváth László) és a nemzetközi szervezet működése kapcsán kérte, hogy Süle
András ne csak a MGYK KKTSZ elnökségi ülésein számoljon be az EAHP
aktualitásairól, hanem a KGYSZ – mint EAHP tag- és delegáló szervezet –
részére is. Erről további egyeztetés fog történni, de pl. a KGYSZ honlapon a
rendszeres beszámolók közzétételének feltételei adottak.
megköszönte a Kórházi Gyógyszerészek XXII. Kongresszusa (Balatonfüred,
2019. május 24-26.) kapcsán nyújtott munkáját a Szervező Bizottság és a
Tudományos Bizottság tagjainak.
felidézte, hogy a XXVI. Magyarországi Egészségügyi Napokon (Siófok - 2019.
október 9–11.) a Kórházi Gyógyszergazdálkodás blokkban 5 kórházi
gyógyszerész adott elő a több mint 50 fős hallgatóságnak. Az előadások a
KGYSZ honapján is elérhetők: https://www.mgyt-kgysz.hu/eloadasok/xxviegve-napok-2019
a Szegedi Szakmai Napokon (2019. október 18-19.) a Bodó Gabriella vezette
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Központi Gyógyszertár
bemutatkozására és a III. Főgyógyszerészi értekezletre került sor, ahol 180-200
fő érdeklődött a rendezvény iránt. Az előadások a KGYSZ honapján is
elérhetők: https://www.mgyt-kgysz.hu/eloadasok/szegedi-szakmai-napok-2019
Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tanács
elnökeként kitért arra, hogy 2019-ben megkezdődött a módszertani levelek
aktualizálása és várhatóan 2020. I. félévében a frissített módszertani levelek
publikálva lesznek.
2.

ESZK Kórházi Klinikai Tagozat & Tanács és a KGYSZ beszámolója
(Előterjesztő: Prof. Botz Lajos)

Prof. Botz Lajos megköszönte a KGYSZ Vezetőségének és az ESZK Kórházi Klinikai
Tagozat & Tanács tagjainak az egész éves munkáját. Szintén kitért a 4 módszertani
levél kapcsán folyó munkára, a jelenlévő OGYÉI főigazgató-helyettes urat kérte, hogy a
hatósággal közös munka továbbra is folytatódjon, ennek akadálya nincsen.
Megemlítette, hogy a fejlett terápiás készítmények kapcsán időszerű és sürgető lenne
egy hatósági állásfoglalás, hiszen világszerte mintegy 2600 klinikai vizsgálat zajlik
jelenleg ilyen készítményekkel és a hazai centrumokat is egyre gyakrabban keresik meg
ilyen kérésekkel. Pozitívum, hogy a rezidensi helyek emelése folyamatban van, illetve
az orvosi területeken be nem töltött helyekre is lehet (és kell) pályázni. Kitért arra is,
hogy az automatizálás egyre jobban begyűrűzik a kórházak gyógyszerellátás
folyamataiba (pl. expediáló automaták, osztályos gyógyszerkiadó automaták).
3. Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi Klinikai Területi Szervezet
beszámolója
(Előterjesztők: Dr. Hümpfner Rózsa)
Süle András MGYK KKTSZ elnök távollétében Hümpfner Rózsa alelnök tartotta meg a
beszámolót. Mivel idén volt a tisztújító választás, ezért bemutatta, hogy az előző
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ciklusban a KKTSZ Elnöksége milyen célokat tűzött ki és ért el, és az új ciklusban
milyen feladatok elé néznek. A kompetenciabővítés, a létszámnövelés, a bérrendezés és
a közösségépítés voltak a fókuszban, az előző ciklus alatt 361 főről 522 főre nőtt a
tagság. Céljuk a kórházi-klinikai szakképzések egységesítése és a SE-vel közösen a
budapesti képzés fejlesztésében aktívan részt vállaltak. A társkapcsolatok (ÁEEK) révén
az FMD bevezetése kapcsán segítették a szkennerek beszerzését. Az Elnökség
kommunikációs szakértőt is alkalmaz Dr. Koncz Mária személyében. A cselekvési
program új eleme a fekvő- és járóbeteg gyógyszertárak összekötése, melynek célja hogy
a klinikai gyógyszerészi szolgálatot követően a betegeket a lakóhely szerinti
gyógyszertárba gondozzák tovább. A célkitűzések között szerepel a bér, létszám és
oktatási célok folytatása, és annak elősegítése, hogy a kórházi gyógyszerészet egy
primer véleményformáló hivatás legyen. Új cél a kórházi gyógyszerészet céljaiba
bekapcsolódó kórházi szakdolgozók integrálása a kamarai programokba és az EESZT
felkészítése a klinikai gyógyszerészi szerepkörre, a jogosultságok kidolgozása. Az
MGYK Országos Elnökségének tisztújítása kapcsán hozzászólásban elhangzott, hogy a
régebbi gyakorlathoz képest a kórházi gyógyszerészek már nem delegálhatnak
közvetlenül elnökségi tagot, ami nagyon sajnálatos. Ennek ellenére örvendetes, hogy
Fittler Andrást és Gyimesi Nórát beválasztották az elnökségbe, de hogy nekik, vagy
más elnökségi tagnak alapszabályban delegált feladata-e a kórházi gyógyszerészek
képviselete, az vita tárgya maradt.
4. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság - Kórházi Gyógyszerészeti
Szervezet – várható hazai és nemzetközi események és célkitűzések:
• 2020 – CPH XVI. (Előterjesztő: Prof. Soós Gyöngyvér)
• EAHP aktualitások (Előterjesztők: Dr. Kis Szölgyémi Mónika, Dr.
Horváth László)
Prof. Soós Gyöngyvér a CPH Tudományos Bizottság tagjaként ismertette a rendezvény
szervezésének aktualitásait. Kiemelte, hogy a gyógyszertechnológusok és a Debreceni
Egyetem képviselete igen aktív. Kórházi gyógyszerészethez várhatóan 4 szekció fog
kapcsolódni: kapcsolati lehetőségek a közforgalom és a kórház között,
minőségbiztosítás, technológia-értékelés, klinikai vizsgálatok.
Kis Szölgyémi Mónika beszámolt arról, hogy az EAHP 2 alapdokumentuma továbbra is
a CTF (Common Training Framework) és az Állásfoglalások (European Statements of
Hospital Pharmacy). Az Állásfoglalások aktualizálása folyik, de érdemi tartalmi
változtatás nem lesz, csak további kiegészítés, magyarázat társul még hozzá. A SAT
(Self- Assesment Tool), az EAHP önértékelő alkalmazása is erre alapul. Javasolt, hogy
ezt évente egyszer minden tag töltse ki. Kétféle kitöltési mód van: nem hivatalos
(bárki), illetve a hivatalos (minden intézeti gyógyszertárból egy fő). A KGYSZ
honlapjáról is elérhető: https://www.mgyt-kgysz.hu/az-unio-hirei/eahp-hirek. A 2020.
évi EAHP Kongresszus első 12 posztere között van magyar szerzős előadás, első
szerzője: Fittler András (PTE). Gyógyszerhiányokkal kapcsolatos újabb felmérés indult
(immár 4. alkalommal), melyet az EAHP koordinál. Ezúton is kérjük a kollégákat, hogy
töltsék ki a kérdőívet. Az FMD kapcsán telekonferencia zajlott, 3 részletben, minden
tagország részvételével. Érdekesség, hogy pl. Belgiumban szeptemberben véget ért a
stabilizációs időszak. Aggregáció kapcsán a németeknél van mozgolódás, de EU-s
szintű megoldás nincsen. Elhangzott problémaként, hogy itthon a közforgalmú
gyógyszertári szoftverek automatikusan küldik a riasztásokat az OGYÉI-nek, míg a
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kórházi szoftverekben ilyen funkció nincsen, ennek hiányában a riasztásokat szűrést és
értékelést követően kell manuálisan küldeniük az intézeti gyógyszertáraknak az
OGYÉI-nek. A kórházi szoftverek OGYÉI akkreditációja hiányzik.
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. Prof. Botz Lajos elnök úr Áldott Békés
Karácsonyi Ünnepeket és Örömteli, Sikeres Új Esztendőt kívánva megköszönte a
megjelentek részvételét az ülésen, majd bezárta azt.
Kmf.
Csatolva: Jelenléti ív

Dr. Botz Lajos s.k.
elnök, hitelesítő

Dr. Csontos Diána s.k.
titkár, jegyzőkönyvvezető
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