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Ad. 1. Aktualitások 

Dr. Valent Sándor főigazgató úr összefoglalta az egyetemi gyógyszerellátás aktuális helyzetét, 
elmondta, hogy a 2015-ös évet kiváló eredménnyel, 103,5 %-os TVK teljesítéssel zárta az 
Egyetem, mely pénzügyileg egyensúlyban van. Néhány, gazdasági nehézséggel küzdő klinika 
esetében elnöki biztosok kerültek kinevezésre, akik a jövőben figyelemmel kísérik az adott 
klinika gazdálkodását, javaslatot tesznek a fenntartható működés biztosítására az adott klinika 
esetében (I. sz. Sebészeti Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika, I. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, III. sz. Belgyógyászati Klinika).  Az intézkedés célja a gazdasági 
egyensúly elérése. 
Átszervezés történt néhány klinika esetében, így a Kútvölgyi Tömbben található Neurológiai 
Részleg összevonásra került a Tömő utcai Neurológiai Klinikával. Önálló Onkológiai 
Centrum jött létre a Tömő utcában. Az onkológiai kezelésekhez kapcsolódóan számos kérdés 
vár megoldásra, így a citosztatikus keverékinfúziók készítése, mellyel kapcsolatosan számos 
hiányosság került feltárásra az ÁNTSZ ellenőrzése folyamán, mind tárgyi, mind személyi 
minimumfeltételeknek nem tesz eleget az Egyetemi gyakorlat. Célként került 
megfogalmazásra, hogy az Egyetemen operált daganatos betegek további kezeléseiket is itt 
kapják meg. Az onkológiai kezelések számos esetben „off label” kategóriába esnek, melyek 
egyedi méltányosság igénylése nélkül nem finanszírozottak. Ennek áttekintése szükséges a 
következő GYTB ülésig 
A 2016-os év gyógyszerkeretei előre láthatólag nem csökkenek a tavalyi évhez képest, és a 
tervek szerint védetté válik a gyógyszerkeret, azaz a tervezés során a Klinika Igazgató erről 
nem csoportosíthat át egyéb tételekre. 
Dr, Hankó Balázs főgyógyszerész tájékoztatta a GYTB-t, hogy 2015. év őszén első lépésben 
Uniós projekt keretében 5 fiatal, frissen végzett gyógyszerész került felvételre az 
EGYGYSZI-ben azzal a céllal, hogy a projekt mellett az Egyetemen a klinikai gyógyszerészi 
feladatokat végezzenek. A projekt lezárultával az EGYGYSZI az idén először elinduló 
államilag finanszírozott kórházi, klinikai gyógyszerészi helyekre és a Than Károly kórházi, 
klinikai gyógyszerész rezidens ösztöndíjra kívánja pályázatukat beadni. Azzal a céllal, hogy 
nemzetközi színvonalú gyógyszerészi ellátás váljon elérhetővé a Semmelweis Egyetemen.  
A Gyógyszerterápiás Bizottság egyhangúlag támogatta a klinikai gyógyszerészet 

fejlesztése érdekében tett lépéseket, és az öt gyógyszerész, esetleg további gyógyszerészek 

államilag finanszírozott kórházi, klinikai gyógyszerészi rezidensként való felvételét. 

 
Ad 2. A 2015. évi gyógyszerfelhasználás áttekintése 

 
Dr. Hankó Balázs összefoglalójában elmondta, hogy a 2015-ös év teljes gyógyszer és egyéb 
Egyetemi Gyógyszertárból igénylehető anyag felhasználása hozzávetőleg 3 milliárd forintot 
tett ki. A tételes elszámolású, a HCV kezelésére felhasznált készítmények további, a normál 
gyógyszerkereteket jóval meghaladó összeget, nagykereskedői áron 8 milliárd Ft-ot (a 
tényleges OEP beszerzési ár ez alatti, de nem nyilvános) tettek ki, amely az 2014-es évi 
felhasználást 2 milliárd Ft-al meghaladja, további, jelentős adminisztrációs terhet vonva maga 
után. Az egyedi méltányosságra fordított összeg ebből 437 millió Ft volt, mely a korábbi évek 
160-180 milliós összköltségéhez képest szintén jelentős növekedés. A 2015-ös évre 
vonatkozó összesítő táblázatok jelen emlékeztetőhöz mellékletként csatolva megküldésre 
kerülnek. 
A 2015-ös évi leltár a korábbi években megszokott menetrend szerint lezajlott. Egy-két 
klinika esetében készletezési problémák miatt szükségessé vált a leltár alatti megrendelés 
teljesítés.  



Jelen időszakban a klinikák ideiglenes gyógyszerkeretükből gazdálkodhatnak, amely az előző 
év 1-11 havi tényfelhasználás 95 %-a, valamint az egyéb, módosító tényezők (pl.: várólista 
többlet, klinikai KP puffer kiegészítés összege) figyelembe vételével került megállapításra. 
Idén is tervezett a Klinikai Központ puffer gyógyszerkeret elkülönítése. 
A GYTB a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Ad. 3. Helyzetjelentés és értékelés a gyógyszertenderekről 

Dr. Hankó Balázs az alábbiakat emelte ki a futó közbeszerzésekről. 
 

- Országos kórházi gyógyszerközbeszerzés. 
3 különböző időtartamú tender fut párhuzamosan, 10 hatóanyag esetében  03.31-ig, 7 
hatóanyag esetében 06.30-ig, 56 hatóanyag esetében 08.01-ig, tart az időszak. 
Remélhetőleg az AEEK megjelent un. áthidaló tendere minden készítmény esetében 
folyamatos ellátást tud biztosítani augusztus 1-ig.   
 
- Semmelweis Egyetem 2-es szintű gyógyszerközbeszerzés 

2016 január 1-től érvénybe lépett az Egyetem saját, hatóanyag alapú tendere, 
amely 1,5 évig fedi le az ellátást. Egyes hatóanyagok esetében a jelentős áremelés 
miatt elutasításra került az ajánlat és egyedi import ajánlatok bekérése történt. 
Számos esetben a hazainál kedvezőbb árakat kaptunk, melyek kismennyiségű 
próba rendelést követően kerülhetnek elfogadásra. 
 

- Semmelweis Egyetem 3-as szintű gyógyszerközbeszerzés  
A beadás határideje 2016. január 21. 
 

- Egyéb tenderek: kötszer tender és vegyszer tender – bírálati szakaszban van; 
fertőtlenítőszer tender-ajánlattétel zajlik; csomagolóanyag tender-szerződéskötés 
zajlik. 

A GYTB a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

Ad. 4. A Semmelweis Egyetem antibiotikum protokoll megújítása 

A kiküldött anyag elfogadásra került Dr. Kriván Gergely részéről, melyet a GYTB is 

egyhangúlag elfogadott. A protokoll ismertsége az Egyetemen alacsony, célként került 
megfogalmazásra, hogy lehetőség szerint minden érintett tudjon a létezéséről. Az 
antibiotikum alkalmazást segítő protokoll mellett szükséges hasonló alapokon nyugvó 
antivirális protokoll kidolgozása is, mely a következő alkalom egyik napirendi pontjaként 
került megfogalmazásra. 
 

Ad. 5. A keverék infúziók és injekciók készítéséről szóló gyógyszerelési útmutató 

véglegesítése 

A kiküldésre került Keverék infúzió és injekciók készítéséről szóló gyógyszerelési 
útmutatóval kapcsolatosan hozzászólás nem érkezett, így javasolt az elfogadása. A GYTB 

tagsága az elkészült útmutatót elfogadta. Ennek kiküldése minden érintett részére 
szükséges.  

 
Ad. 6. Semmelweis Egyetem gyógyszeralaplista megújítási elvei és javaslatok 

 
Javaslatként megfogalmazásra került a jelenlegi alaplista szűkítése, melyet elvként a GYTB 
tagsága elfogadott. Alapelvként megfogalmazásra került, hogy a lista továbbra is követi az 
előző évek gyakorlatát, azaz ATC kód, hatóanyag, hatáserősség és gyógyszerforma alapján 



kerül kialakításra.  Az egyedi méltányosság útján finanszírozott készítmények, a hepatitis C 
kezelésére szolgáló készítmények, valamint a tételes elszámolású készítmények nem képezik 
részét az alaplistának. Az alaplistán nem szereplő készítmények rendelésére továbbra is 
biztosított a lehetőség, amely az EGYGYSZI honlapján elérhető, főgyógyszerész felé címzett, 
a készítmény alkalmazását indoklással alátámasztó kérelem kitöltésével és megküldésével 
lehetséges.  
Az EGYGYSZI előkészíti az egyes albizottságok részére az alaplista átalakítására vonatkozó 
javaslatát, melyet a következő GYTB ülés előtt megküld. Továbbá a Pécsi Egyetem 
mintájához hasonlóan megújítja az alaplista bővítési eljárásrendet, melyet a következő GYTB 
ülésre előkészít. 
 
 
Ad. 7. Egyebek 

1. Kontrasztanyagok esetében a gyártókkal való egyeztetés során jelentős árkedvezményt 
sikerült elérni valamennyi az Egyetemen használt készítmény esetében. Éves szinten 25 
milliós kb. 10%-os megtakarítást jelent a jelenlegi árakhoz képest  az új árszinten történő 
beszerzés. 

2. Mellékelten megküldésre kerül a négy magyar egyetem hallgatói által kitöltött online 
kérdőív kiértékelése, amely a hallgatók antibiotikum terápia ismereteivel/oktatásával 
kapcsolatos véleményét mérte föl.  

 

Döntések: 

1. A Gyógyszerterápiás Bizottság egyhangúlag támogatta a klinikai gyógyszerészet 

fejlesztése érdekében tett lépéseket, és az öt gyógyszerész, esetleg további 

gyógyszerészek államilag finanszírozott kórházi, klinikai gyógyszerészi 

rezidensként való felvételét. 

2. A Gyógyszerterápiás Bizottság egyhangúlag elfogadta a megújított antibiotikum 

protokollt. 

3. A Gyógyszerterápiás Bizottság egyhangúlag elfogadta a keverék infúziók és 

injekciók készítéséről szóló gyógyszerelési útmutatót. 

 

 

Feladatok:  

1. Az egyes onkológiai gyógyszeres kezelésekről (kiemelten off-label) 

költségszámítások készítése. 

Felelős: Dr. Dank Magdolna, Dr. Hankó Balázs 

Határidő: következő GYTB 

2. Az alaplista terápiás területenkénti szűkítésére vonatkozó javaslattétel, és 

megküldése az albizottságoknak. 

Felelős: Dr. Sebők Szilvia, Dr. Hankó Balázs 

Határidő: következő GYTB  

3. Az alaplista bővítésének, és megújításának szabályozási keretrendszerének 

felülvizsgálata 

Felelős: Dr. Hankó Balázs 

határidő: következő GYTB 

4. A megújított antibiotikum protokoll és a keverék infúziók és injekciók 

készítéséről szóló gyógyszerelési útmutató megküldése az érintettek részére. 

 Felelős: Dr. Hankó Balázs 

határidő: GYTB ülést követően 

 



5. Egyetemi antivirális protokoll előkészítése 

Felelős: Dr. Kriván Gergely, Dr. Kovács Katalin 

határidő: 2016. május 1. 

 
Következő ülés tervezett időpontja 2016. március 9. 16 óra 
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