51. EAHP Küldöttgyűlés (General Assembly, GA)
2021. június 11-12.
Virtuális küldöttgyűlés
Beszámoló
Június 11. péntek
1. Köszöntés, bevezető, kimentések
Izland meghatalmazott útján vesz részt a GA-n.
Petr Horak (PH) bemutatta az új küldötteket és ismertette a közgyűlés technikai menetét.
2. Napirend, napirendi pontok sorrendje, napirend összefoglaló és sürgős ügyek bejelentése
(Szavazás)
A közgyűlés résztvevői egyhangúlag elfogadták az előzetesen kiadott napirendet.
Egyptian Foundation of Clinical Pharmacy társult tagságra adott be kérelmet.
3. 2020-as GA jegyzőkönyvének elfogadása (Szavazás)
Egyhangú igen szavazat.
4. Elnöki beszámoló: az EAHP Elnökség tevékenysége, projektek és egyéb feladatok
áttekintése, amelyen dolgoztak
Petr Horak (PH) elmondta, hogy a COVID járvány miatt egy rendkívüli év van az EAHP mögött,
ennek ellenére ugyanolyan aktivitással folyt a munka, mint korábban. A tervezett feladatokat
sikerült végrehajtani, de legfontosabb az volt, hogy az EAHP életben tartsák. PH köszönetet
mondott az elnökség valamennyi tagjának, és a hivatal alkalmazottainak az elmúlt évben végzett
munkáért, illetve mindenkinek, aki tett az EAHP sikeréért, hiszen stabilan áll és folytatódik
növekedése.
- Legfontosabb tevékenységek:
• Gyógyszerhiányok;
• AMR és vakcinálás;
• egyenlő hozzáférés a gyógyszerekhez;
• digitális egészségügy;
• FMD; aktív részvétel az EU gyógyszerészeti stratégiájában,
• COVID-19-hez kapcsolódó témák;
• EMA;
• állásfoglalások (position papers) –száma nő;
• Statement Implementation;
• SAT – már közel 380 önértékelés;
• SILCC (utazási korlátozások miatt jelenleg szünetel);
• CTF – egyre több ország regisztrálja magát az elismert foglalkozások között;
• ECPhA;
• SIGs;
• nemzetközi tagság;
- Képzések (Academy Seminar – nem volt; Synergy Masterclass – nem volt; Synergy
Certification Courses – Toulouse-ban (FR) és Ioannina-ban (GR) rendeztek; távoktatás; virtuális
találkozók); kongresszus- vitrtuális; Education Executive Committee
- Kapcsolatépítés nonprofit szervezetekkel PGEU, ESOP, ESCP – együttműködési megállapodást
írtak alá; ECPhA- hoz kapcsolódó együttműködések, FIP-pel újra felvették a kapcsolatot; EPHA
tagja lett; folyamatosan kapcsolatot tartottak nemzetközi gyógyszerészeti szervetekkel
- Statues-t sikeresen benyújtották a belga hatóságoknak.
- COVID-19 tudástár létrehozása a weboldalon; COVID-19 kérdőíves felmérés.

Az elnökség összetétele és a választás: Az elnökség 2020 januárja óta nem találkozott
személyesen.
PH javasolja, hogy 10 tagot válaszunk az elnökségbe. Aida Batista egy évre pályázik, mert ezzel
meglesz a 10 éves maximális elnökségben tölthető ideje.
- Education Executive Committee megalkulásának előkészítése
- Változások az elnökségben:
- 3 elnökségi tag ciklusát tavaly hosszabbította meg a GA, és kooptálta a 2 új jelöltet.
- Steffen Amann nem folytatja munkáját. Süle András ettől a GA-tól az EAHP elnökeként
folytatja munkáját és Tjalling van der Schors mandátuma még nem járt le, ezért idén attól
függően, hogy hány fős elnökséget szavaz meg a GA maximum 8 fő elnökségi tagra lehet
szavazni.
- Az iroda a belga hatóságok döntése alapján home office-ból dolgozik.
5. Ügyvezető igazgató (MD) beszámolója
Jennie De Greef (JG) beszámolt a hivatal tevékenységéről, amely sok nehézségbe ütközött a
COVID-19 pandémia miatt. Az on-line kongresszust 3 hónap alatt szervezték meg. Két személlyel
kevesebben voltak. Csökkentették a kiadásokat.
6. Javaslat az SOP-k aktualizálására (Szavazás szombaton)
PH beszámolt arról, hogy a tavalyi évben, a küldöttgyűlés által megfogalmazott és elfogadott
módosítások jogász segítségével bekerültek az EAHP itt említett alapdokumentumaiba.
6.1 Etikai Kódex (Code of Conduct)
Főbb változások:
Darija Kuruc Poje javasolja vegyük ki, ami nem célja az EAHP-nak. A kapcsolatoknál a
szponzorokat részletesebben kell leírni JG válaszolta, hogy ezek a szerződésben vannak rögzítve.
6.2 Küldöttgyűlés (GA) szervezése
Az idén is on-line lehtett megszervezni a GA-t, aminek az előkészítése home offivc-ból történt.
6.3 Állásfoglalások (Position papers) a GA-tól függetlenül
Havard Kirkevard kérdezte,hogy mit jelent a GA-tól független. Stephanie Kohl (SK) és PH
válaszolt, hogy a belga törvények szerint nem minden igényel GA szintű jóváhagyást, lehet online szavazásra is bocsátani vagy elnökségi hatáskörbe utalni.
6.4. SOP elfogadási folyamat
Hivatal, GA, Board működésének részletes leírása.
6.5 Belső ellenőrzés (IA) folyamata (SOP) és ellenőrző lista belső ellenőrök részére
Declan O’Sullivan javaslatára az idén az IA-ra SOP-t és egy ellenőrző listát küldtek az
auditoroknak. Ebben az évben a utazási korlátozások miatt a benne foglaltakat csak korlátozottan
lehetett teljesíteni.
7. Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása (European Statements of Hospital
Pharmacy) – javasolt magyarázó kiegészítések
2019-ben kérték a munkacsoportot, hogy nézzék át szükséges-e módosítani. A COVID-19
pandémia egy új néző pontot adott az Állásfoglalásnak és a kórházi gyógyszerészek fontosság is
belekerült a dokumentumba. A kórházi gyógyszerészek fontosságát emelik ki az IT használata
mellett is. A feloldásban és a keverésben fontos szerepük véna a formulációs ismereteik miatt. A
„Right patients”- nek van egy olyan jelentése is, hogy a gyógyszer genetikailag is a megfelelő
betegnek készüljön/kerüljön beadásra. A kórházi gyógyszerész kompetenciája / megosztott
felelősége kiterjedhet arra is, ha a betegnek dokumentáltan nincs allergiája.
8. Oktatás
8.1 Kongresszus

2021 nehéz év volt, csupán pár hónap állt rendelkezésre a kongresszus megszervezésére. Több
sponzor áthozta a támogatást a göteborgi kongresszusról.
JG: 2022, Bécsben lenne március 23-25.
Bordeaux, Spanyolország, Portugália lennének a későbbi lehetséges kongresszusi helyszínek.
8.2 Synergy Masterclass
2022-ig várnak a pandémia miatt.
Sponzort keresnek egy „Masterclass on oncology”-ra.
8.3 Synergy Certification Courses
A 3. novemberben lesz Görögországban. Ezt kétnyelvű kurzusként hirdetik azok kedvéért, akik nem
értenek olyan szinten angolul, hogy rész tudjonak venni más EAHP-s rendezvényen. A görög
kollégáknak ingyenesen szervezik.
8.4 Akkreditációs projekt/ECPhA
ECPhA (European Council for Pharmacy Accreditation) – nem létezik Európában
gyógyszerészkonferenciákat akkreditáló szervezet, ennek létrehozását kezdeményezte az EAHP
Edinburghban. Azonnal elkezdték a munkát, a weboldal és a CPE platform fejlesztése még
jelenleg is folyik.
PGEU( nem csatlakozik), ESCP(csatlakozik) és EIPG (nem csatlakozik) szervezetek több
egyeztetés történt. Az ECPhA pilot programjának a synergy certification courses-t szereznék
ősszel.
8.5 Special Interest Groups (SIGs)
Az EAHP új kezdeményezése. Ezek a munkacsoportok egy speciális szakterületre fókuszálva
dolgoznának, az adott területben jártas külsős szakértők bevonásával. Az ipar igényeire
fókuszálna. Az első sponzor Amgen, de csak minimális befolyással. Ez egy alternatív bevételi
forrás lenne az EAHP-nak.
9. Irányelvek és érdekképviselet
9.1 Jövőbeli EU-s szabályozás és a felmerülő kérdések – virtuális küldöttgyűlés szombaton
tárgyalta
Stephanie Kohl tájékoztatta a küldötteket az Európai Egészségügyi Unióval és az EU
gyógyszerészeti stratégiájával kapcsolatos valamennyi folyamatban lévő uniós szintű
tevékenységről. Kitért az EU4Health programra és az EAHP-nek a COVID-19 világjárvánnyal
kapcsolatos munkájára, többek között a forrásközpontra, a COVID-19 vakcinákról szóló
véleményre és a COVID-19 felmérésre. A veszélyes gyógyszerekkel foglalkozó csoportosulás
munkáját illetően Stephanie Kohl megosztotta a küldöttekkel, hogy ősszel két felmérést indítanak
- egyet a szövetségek, egyet pedig az egyes kórházi gyógyszerészek számára. Előadását az EAHPnek az EMA-val folytatott munkájáról szóló rövid tájékoztatóval zárta. Darija Kuruc Poje
(Horvátország) kérdésére Stephanie Kohl tisztázta, hogy a SIG felmérések valószínűleg
szeptemberben indulnak. Az elnököket és a küldötteket az indulás előtt tájékoztatni fogják.
9.2 Hozzáférés a gyógyszerekhez – virtuális küldöttgyűlés szombaton tárgyalta
Despoina Makridaki előadásában kitért a beszerzésre, beleértve az EAHP szeptemberben
esedékes megbeszélését a hatóságokkal, az orvostechnikai eszközökre, különösen az új
orvostechnikai eszközrendelethez kapcsolódóan, valamint az egészségügyi technológiai
értékelésekre (HTA). A veszélyes gyógyszerek és a rák tekintetében felvetette a rákkeltő
anyagokról és mutagénekről szóló irányelvet, az Európai Bizottság munkahelyi biztonsággal
kapcsolatos munkáját és az európai rákellenes tervet. Előadását a fertőző betegségek területével,
az EAHP-nek a védőoltási koalícióban való részvételével és a klinikai vizsgálatokról szóló
rendelettel zárta.
9.3 Gyógyszerhiány/COST – virtuális küldöttgyűlés szombaton tárgyalta
Piera Polidori a COVID-19 felmérés eredményeiről beszélt, amely a világjárvány tanulságait
vizsgálta. Mielőtt átadta volna a szót Aida Batistának, beszélt az EMA megbízatásának
felülvizsgálatáról is, hogy a hatóság nagyobb hatáskörrel rendelkezzen a gyógyszer- és
eszközhiányok koordinálásával kapcsolatban egészségügyi válsághelyzetben. Aida Batista
bemutatta az EAHP részvételét a gyógyszerhiányok kiváltó okairól szóló Technopolis
tanulmányban, valamint a szövetség részvételét a gyógyszerellátás biztonságáról szóló strukturált

párbeszédben. Nenad Miljković a gyógyszerhiányról szóló előadást azzal zárta, hogy beszélt a
zooming in solutions webinárium-sorozatról és a COST-action gyógyszerhiánnyal kapcsolatos
munkájának befejezéséről.
9.4 Digital health – virtuális küldöttgyűlés szombaton tárgyalta
Steffen Amann ismerteti. Felmérést szerveztek ebben a témakörben. Támogatja az egészségügyi
adatok megosztását.
9.5 FMD – virtuális küldöttgyűlés szombaton tárgyalta
Süle András (SÜ) ismerteti. Az utolsó GA óta a COVID miatt csökkent az aktivitás ezen a
területen. A kórházi szektor nagyjából teljesítette az implementációt. 0,23% a riasztás, a cél
<0,05%. A riasztások többségének hátterében gyógyszertári szinten volt a probléma pl. dupla
expediálás, szoftver/konfigurációs problémák. A másik gyakori probléma az volt, hogy gyártók
nem megfelelőadatot töltöttke fel.
9.6 Állásfoglalások (Position papers)
9.6.1. Hozzáférés a gyógyszerekhez
Nenad Miljković ismertette a gyógyszerekhez való hozzáférésről szóló állásfoglalás tartalmát,
amely az akadályokra és az elősegítő tényezőkre összpontosít. Akadályként említette a
megemelkedett árakat, a termékek elérhetetlenségét bizonyos piacokon, a gyógyszerhiányt és a
beszerzési politikát. Az elősegítők oldaláról a dokumentum kitért az egészségügyi
technológiaértékelésekre, a külső referenciaárképzésre, a kockázatértékelésekre és a kutatásra.
Felkérte a küldötteket, hogy tekintsék meg a közgyűlés honlapjára feltöltött, Franciaország és
Horvátország visszajelzéseit is tartalmazó kommentált változatot.
9.6.2 Kórházi gyógyszerészeti szakképesítés
Süle András (SÜ) ismerteti. Az elmúlt 10 évben több változás is volt pl. CTF, European
Statements és egyéb szabályozás. Fontos a kórházi gyógyszerészet oktatás- hangsúlyozta. Azokra
vonatkozik, akiknek van, de példa azoknak, akik dolgoznak rajta. Jövőbe mutató kihívások is
megjelennek benne, mint a seamless transition, munkaerőhiány.
10. Pénzügyi beszámoló 2019/2020 (Szavazás szombaton)
10.1 Tagi projekt (member project) javaslatok – 2020-as támogatás
Horvátország, Szlovénia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia közös adatbázis
projektje nyert támogatást: ˮImplementation of Antibiotic Reconstitution/Dilution Database in
Serbia, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia and Montenegro in CoOperation with Spain“. A COVID miatt átütemezték (1 és 2 fázisra). Az első fázist már
befejezték. Ennek megfelelően a támogatást is megosztották 5000+5000 EUR-ra.
Lehet projektre pályázni a következő fiskális évre.
10.2 Virtuális kongresszus (a pénzügyi beszámoló része)
A nehézségek és egyéb vesztesége ellenére pozitív eredménnyel (töredéke a személyes jelenléttel
szervezett kongresszusoknak) zárult. 350e EUR-t átvittek a következő kongresszusa
(regisztrációk, támogatások).
10.3 2020/2021. évi eredmény (a pénzügyi beszámoló része) és a külső audit beszámolója
Az egyéb bevételek jóval nagyobbak voltak a vártnál pl. támogatás a bécsi kongresszusra. A
kiadásoknál kevesebb személyzet és kompenzáció. IT váratlan költség pl tűzfal. Az Statues miatt
nagyobb ügyvédi díj. Bank költségek (ÁFA) miatt jelentősen nőtt a göterborgi, bécsi és az on-line
kongresszus miatt. A projekt költségekre kevesebbet kötöttek. Sok esetben a lemondási díjat ki
kellett fizetni.
A költségvetési kiadások túlnyomórészt a tervezetten belül maradtak, kivéve a folyóirat
kiadójának fizetett összeget. A költségvetést így pozitív eredménnyel zártuk.
A külső audit nem tárt fel kockázatot a szervezet pénzügyi tevékenységében.
10.4 Akkreditációs projekt költségvetése
A beruházási költség két részből áll: IT, illetve jogi költség. A költsége jelentős része most lesz
aktuális.
10.5 EJHP update és költségvetési beszámoló

23%-kal nőtt az online olvasók száma. Impakt faktor nőtt 0,538-ról 0,717-re. Medline indexálás
megvalósult. Pénzügyileg stabil a folyóirat helyzete.
10.6 Az Elnökség válasza a belső ellenőrök beszámolójára 2020
NM emlékeztette a küldötteket, hogy a 2020. évi belső ellenőrök jelentésére adott hivatalos válasz
megtalálható a közgyűlés honlapján, és hogy az elnökség a 2020. évi kérésnek megfelelően
kidolgozott egy SOP-t és egy ellenőrző listát a belső ellenőrök számára. Ezt a dokumentumot a
közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
A belső ellenőrök emellett azt javasolták, hogy amennyiben az EAHP-nek hitelt kellene felvennie
a világjárvány pénzügyi következményeinek elviselése érdekében, az ilyen forrásokat az EAHP
alaptevékenységeire kellene fordítani. Az NM örömmel számolt be arról, hogy az EAHP-nek nem
volt szüksége hitel felvételére, azonban kockázatmentes befektetést hajtottak végre, hogy kezeljék
a bankbetétekre vonatkozó negatív kamatlábat.
10.7 Statement implementációs költségvetés
Ha jobban mennek a dolgok visszatérnek rá.
10.8 Common Training Framework (CTF) költségvetése
4 különböző ülésezési alternatívát vázoltak fel.
10.9 Tagdíj javaslat (a pénzügyi beszámoló része)
A tagdíj emelését erre az évre nem javasolják.
10.10 Költségvetés összefoglalása 2020/2021 (a pénzügyi beszámoló része)
Kb. 5 év kell, hogy a tartalék helyre álljon, de ehhez sikeres kongresszusok kellenek.
10.11 Költségvetés tervezet frissítése 2022/2023 (a pénzügyi beszámoló része)
Jelen helyzetben nagyon nehéz megjósolni, tervezni Ha járványügyi helyezt változik beindítanák
a rendezvényeket.
10.12 Költségvetés tervezet 2023/2024 (a pénzügyi beszámoló része)
A bécsi kongresszus megrendezhetőségétől, a regisztráltak számának változásától függően már
lehet nyereséges. Ha ez is elmarad a kilátások rosszak.
10.13 Belső ellenőrök beszámolója
Declan O’Sullivan és Horváth László voltak a belső auditorok.
Az elkészült SOP és ellenőrző lista a belső auditorok munkáját segíteni fogja, de helyszíni
ellenőrzés szükségességét is jelenti.
Meglátásuk szerint a gazdasági vezető, az iroda és az elnökség alapos munkát végzett az EAHP
pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében.
Több technikai jellegű ajánlást is megfogalmaztak.
11. Jelölés belső ellenőrnek (Szavazás szombaton)
Declan O’Sullivan, Katya Secco és Horváth László kapott jelölést.
12. Elnökségi tagságra jelöltek bemutatkozása (Szavazás szombaton)
Darija Kuruc Poje, Horvátország
Nenad Miljkovic, Szerbia
Aida Batista, Portugália
Louis Bertin, Franciaország
Ana Lozano, Spanyolország
Piera Polidori, Olaszország
Despoina Makridaki, Görögország
Claudia Plesan, Románia
13. Szavazás az elnökség létszámának maximumáról
10 fős elnökségre 26 szavazat, míg a 9fős elnökségre 1 szavazat érkezett.

Június 12. szombat
13. Az SOP-k megbeszélésének folytatása
Lásd fent.
14. Az állásfoglalások megbeszélése
Lásd fent.
15. A Tagországok tevékenységének áttekintése (country reports)
A honlapon elérhető. SA ismerteti. 26 ország töltötte ki a felmérést. A leggyakoribb tevékenység
természetesen a COVID-hoz kapcsolódott és az virtuális rendezvényekhez.
16. Jelenlegi projektek (szavazás a költségvetésnél)
16.1 Statement Implementation update
16.1.1 Statement Implementation Learning Collaborative Centres (SILCC)
Az utazási korlátozások felfüggesztése után újra indítják.
16.1.2 Self-assessment tool (SAT)
A COVID járvány óta áll a project. Újra kell szervezni.
16.1.3 Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása (European Statements of Hospital
Pharmacy) – javasolt magyarázó kiegészítések
Egyhangúlag elfogadta a GA.
16.2 Common Training Framework (CTF) update
Már csak a WG1 és WG3 dolgozik. Csak öt ország regisztrálta a kórházi gyógyszerészeti szakmát
a RPD-ben. Road map szeptemberre várható.
17. Az SOP-k módosításának jóváhagyása (Szavazás)
Egyhangúlag elfogadta a GA.
18. Pénzügyi beszámoló
18.1 2020/2021 pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló jóváhagyása (Szavazás)
Egyhangúlag elfogadta a GA.
18.2 Az elnökségi tagok 2020/2021. évi jóváhagyása (Szavazás)
Egyhangúlag elfogadta a GA.
18.3 A belső auditorok 2020/2021. évi jóváhagyása (Szavazás)
Egy tartózkodással elfogadta a GA.
18.4 Tagdíjak a 2022/2023-es pénzügyi évre (Szavazás)
Egy ellenszavazattal és egy tartózkodással elfogadta a GA.
18.5 Statement Implementation költségvetése (Szavazás)
Egyhangúlag elfogadta a GA.
18.6 CTF project folytatásának jóváhagyása (Szavazás)
Egy tartózkodás mellett elfogadta a GA.
18.7 Akkreditációs projekt (Szavazás)
Egy tartózkodással elfogadta a GA.
18.8 A 2021/2022. évi költségvetési módosítás jóváhagyása (Szavazás)
A konzervatív költségvetést a nagytöbbség elfogadta a személyzet növelésével.
18.9 A 2022/2023. évi költségvetési javaslat jóváhagyása (Szavazás)
Egyhangúlag elfogadta a GA.
18.10 Az Elnökség válasza a 2021. évi belső auditori jelentésre
A belső auditorok elfogadták a gazdasági igazgató válaszait.
19. Választás
19 Belső auditorok megválasztása (Szavazás)
Katya Sacco, Declan O’Sullivan és Horváth László kapott jelölést. Így 2 IA és egy póttag
választható.
Declan O’Sullivan-t és Horváth Lászlót választottak meg IA-nak egy évre. Katya Sacco-t
póttagnak választották meg.

21. Elnökségi tagok választása
21.1 Szavazás az elnökségi tagok maximális számáról a 2020/2021-es ciklusban
21.2 Elnökségi tagok megválasztása
Darija Kuruc Poje, Horvátország 28 igen,
Nenad Miljkovic, Szerbia 31 igen,
Aida Batista, Portugália 26 igen,
Louis Bertin, Franciaország 25 igen,
Ana Lozano, Spanyolország 26 igen,
Piera Polidori, Olaszország 27 igen,
Despoina Makridaki, Görögország 25 igen,
Claudia Plesan, Románia 24 igen,
szavazattal került be az elnökségbe, amihez 50%+1 fő szavazatára volt szükség.
22. Elnökségi bejelentés
Az EAHP elnöke Süle András lett, Petr Horák elfogadta a felkérést, hogy segítse elnökségi
tanácsadóként az új elnökség munkáját. Aida Batista vice-president-ként, Nenad Miljkovic
director of finance- ként folytatja munkát.
23. Állásfoglalások (Szavazás)
23.1. Hozzáférés a gyógyszerekhez
Egyhangúlag elfogadta a GA.
23.2. Kórházi gyógyszerészeti szakképesítés
Egy ellenszavazattal elfogadta a GA.
24. A jövőbeli Küldöttgyűlések helyszíne és időpontja
24.1 A 2022. és a 2023. évi küldöttgyűlés helyszíne
Brüsszel, 2022. június 9-12.
Krakkó, 2023. június 8-11
24.2 A jövőbeli Küldöttgyűlések szervezőinek jelentkezése
Görögország, Spanyolország és Törökország jelentkezett.
25. Egyéb
Jennie De Greef tájékoztatást ad a jelölőbizottság jelenlegi tagjairól. Megerősítette, hogy a
következő választásra 2022-ben kerül sor, mivel a bizottság tagjainak hároméves megbízatása
lejár. Jelenleg a következő személyek vannak a jelölőbizottságban: Ruth Borg Theuma (Málta),
Ivana Antonijević (Szerbia), Vesna Bizjak (Szlovénia), Vermes András (Hollandia) és Arif
Özdemir (Törökország).
25.1. Egyptian Foundation of Clinical Pharmacy társult tagságáról szavazás
Egyhangúlag elfogadta a GA.
26.Zárás megjegyzések – a Küldöttgyűlés zárása
Petr Horák 13.58-kor zárta a közgyűlést.

