Kórházi‐klinikai gyógyszerészek szakmai hétvégéje
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Egy szakmai rendezvény szervezése során mindig nagy öröm, ha évről‐évre egyre több kolléga
érdeklődősét tudjuk felkelteni. Így tehát lelkesen számolhatunk be arról, hogy idén több, mint
60 kórházi és klinikai gyógyszerészi munkakörben dolgozó gyógyszerész vett részt „A kórházi
gyógyszergazdálkodás és finanszírozás aktuális kérdései: Mennyi az annyi?” témájú
továbbképzésen Pécsett. A PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézete és a MGYT‐KGYSZ Ifjúsági
Állandó Bizottsága 2014‐ben harmadik alkalommal rendezte meg akkreditált közös
továbbképzését Pécsett. Hét kiválóan felkészült és napi gyakorlati példákat felsorakoztató
előadó garantálta, hogy a továbbképzést követően új ötletekkel és szakmai célokkal
felvértezve térhettek vissza a munkába a résztvevők. . Az előadások az intézeti
gyógyszergazdálkodás és onkológia aktuális kérdéseit járták körül. Ez természetesen nem
véletlen, hiszen a gyógyszerköltségek kézbentartása és az igen költséges terápiák minden nap
újabb feladatok elé állítják az intézeti gyógyszertárak munkatársait.
Az onkológiai ellátásban és az intézeti gyógyszergazdálkodás és gyógyszerbeszerzés terén a
kórházi‐klinikai gyógyszerészek szerepéről beszélt bevezető előadásában Dr. Higyisán Ilona,
címzetes egyetemi docens. Elsősorban a citosztatikus keverékinfúzió készítés példáján
mutatta be a felmerülő költségeket, az onkológiai ellátások finanszírozását és aktuális
problémáit. Az előadás kapcsán elhangzott, hogy a gyógyszerésznek a költségmegtakarítások
mellett fontos szem előtt tartaniuk a generikus készítmények esetleges eltérő terápiás
indikációit, eltérő alkalmazási előírásait, a folyamatos beszerezhetőséget és az elkészítés
járulékos költségeit is.
A következő előadás az onkológus gyógyszerész szemszögéből vizsgálta az egészségmegőrzés
lehetőségeit, valamint az ehhez köthető gyógyszerészeti‐technológiai költségeket (pl. az
anyagköltség és munkabér mellett megjelenő számítástechnikai és technológiai költségeket).
A dolgozók védelme kulcsfontosságú az onkológiában, mivel a citosztatikumok olyan veszélyes
anyagok, amelyek esetében elméletileg már egyetlen molekula is okozhat mutációt. A szakmai
gyakorlat tapasztalatai alapján a Bajcsy‐Zsilinszky Kórház Intézeti Gyógyszertárában zajló
citosztatikus keverékinfúzió készítés egészségvédelmi vonatkozásait és ellenőrzésének
eredményeit mutatta be Higyisán Ilona. Az előadó kiemelte, hogy nem elegendő csak

dekontaminálni, sokkal inkább a szennyezés okát kell megszüntetni. Így például zárt
rendszerek alkalmazásával elérni, hogy a citosztatikum ne juthasson a környezetbe.
A központi gyógyszertári onkológiai/citosztatikus ellátás bevezetésének tapasztalatairól a
Kaposi Mór Oktató Kórházban Dr. Merczel Sára, szakgyógyszerész, pécsi PhD hallgató számolt
be. Ábrákkal bőségesen illusztrált előadása rámutatott a kórházi gyógyszerészi szemlélet
fontosságára és előnyeire a citosztatikus laborban végzett munkafolyamatok során.
Problémaorientált előadásában bemutatta az elmúlt időszak szakmai kihívásait és azok
megoldását, így szó esett a régebb óta berögződött helytelen osztályos gyakorlat
megváltoztatásáról, a tételes finanszírozású gyógyszerek felhasználásának dokumentálásáról
és a generikus készítményváltásokról is.
A pénteki szakmai program zárásaként Dr. Somogyi‐Végh Anna, PhD hallgató beszélt a
„kiegészítő termékek” jelenlétéről és lehetséges kedvezőtlen hatásairól az onkológiai
betegeknél. Köztudott, hogy a betegek túlnyomó többsége alkalmaz komplementer vagy
alternatív terápiákat, kiváltképpen igaz ez az onkológiában. Annak ellenére, hogy számtalan
netes fórum, blogger és termékforgalmazó „csodatévő” tulajdonságokkal kecsegteti a
súlyosan beteg embereket, sajnos a legtöbb esetben minimális klinikai bizonyítékkal
rendelkezünk az ilyen termékek hatékonyságáról. Fontos a gyógyszerésznek is ismerni ezen
termékeket és információt gyűjteni a betegek ez irányú „öngyógyszereléséről”, hiszen
számtalan veszélyt (pl. interakciók) rejtenek magukban.
A szombat reggeli előadássorozatot Dr. Szrnka Kriszta előadása indította, amely során
tematikusan bemutatásra került, hogy mennyiben és hogyan járulnak hozzá a klinikai
vizsgálatok az onkológiai betegek ellátásához. Több nézőpontból ‐ így a betegek, az intézmény,
a vizsgálók, az OEP és a társadalom szemszögéből is – átgondolhattuk a különböző financiális
és nem financiális vonatkozásokat. A klinikai szakgyógyszerész szerint a klinikai vizsgálatok
következtében a pénzügyi hozzájárulás mellett meghatározó előnyként említendő a
terápiahatékonyság és a magasabb színvonalú ellátáshoz való hozzáférés lehetősége.
A kórházi betegellátás valódi költségeinek megjelenítésében Zemplényi Antal, gazdasági
szakértő előadása iránytűként szolgálhat. Rávilágított, hogy egy egységes esetszintű
költségszámítási rendszerre lenne szükség ahhoz, hogy Magyarországon reálisan lássuk a
kórházi ellátás költségeit. Ezzel szemben jelenleg hazánkban a fenntartó jellemzően nem néz

a költségadatok mélyére, inkább csak az adósságállományt méri. Az előadó felhívta a figyelmet
arra, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően rendszeres kórházi adatgyűjtésre épülő
évenkénti árazásra volna szükség a HBCs súlyszámok tényleges költségeken alapuló
meghatározáshoz.
A kórházi és klinikai gyógyszergazdálkodás aktuális kérdéseit, számos szemléletes példa és a
korábban elhangzott előadásokkal talált kapcsolódási pont felelevenítését követően, záró
előadásában Prof. Dr. Botz Lajos, főgyógyszerész foglalta össze. Az előadó hangsúlyozta, hogy
a kórházi‐klinikai gyógyszerészek szakmai érvényesüléséhez elengedhetetlen, hogy alapvető
ismeretekkel rendelkezzenek a gyógyszergazdálkodás és finanszírozás területén. Sokrétű
előadásában ismertette és példaként állította a hallgatóság elé a Gyógyszerterápiás Bizottság
működését a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, valamint kitért a kórházi
gyógyszer alaplisták és formuláriák gyakorlati fontosságára is.
A rendezvény elsősorban az onkológia és a finanszírozás területére koncentrált, mely két téma
mindig aktuálisnak tekinthető a fekvőbeteg‐ellátásban. A mindennapi gyakorlati
megfontolásokon túl a gyógyszerészet tudományos oldaláról is megvitatásra kerültek az
érintett kérdések, melyek minden hallgató kedvét meghozhatták a klinikai és kórházi
gyógyszerészet tudományterülete iránt. A szakmai előadásokat követően kikapcsolódásként
meglepetés várt a résztvevőkre, ugyanis egy‐egy rejtélyes feladvány megfejtésével, a főbb
pécsi nevezettességek megtekintését követően, juthattak csak el a közös vacsora helyszínére.
Bízunk benne, hogy a résztvevők számára számos meghatározó fogalom (úgy, mint HBCs
súlyszám, tételes elszámolás, teljesítmény‐volumen keretet, gyógyszer‐alaplista, szakmai és
finanszírozási protokoll stb.) és azok összefüggései a „helyükre kerültek”, és ezek ismeretében
még eredményesebben tudják majd végezni mindennapi kórházi és klinikai gyógyszerészi
munkájukat.
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