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Ad. 1. Előző ülés jegyzőkönyvének és feladatainak áttekintése:  
A Gyógyszerterápiás Bizottság előző ülésén tervezett napirendi pontok határozatképtelenség 
miatt jelen ülésre napolódtak. 
• Antivirális protokoll összeállítása 
A protokoll összeállítása folyamatban van, az Egyetem visszamenőleges antivirális szer 
felhasználását veszi alapul, felépítésében az antibiotikum protokollt követ. Ez utóbbival 
kapcsolatosan érkezett felhasználói észrevétel kéri az antibiotikum protokoll speciális 
területekre, mint neonatológiai infekciók, gyermek intenzív ellátás, valamint a 
nőgyógyászati szakterület felé történő kiterjesztését. 

• felelős: Dr. Kovács Katalin, Dr. Kriván Gergely 
• határidő: következő GYTB ülés 

• Onkológiai költségszámítás 
Az onkológiai terület számos protokollja off-label indikációjú készítményt, vagy 
kombinációban felhasznált készítményeket tartalmaz. Ezen off-label protokollok 
alkalmazásának finanszírozási háttere rendezetlen. A helyzet rendezésének első lépéseként 
összegyűjtendőek a terület protokolljaiban szereplő off-label kezelések, ezen kezelésekhez 
tartozó készítmények.   

• felelős: Dr. Hankó Balázs, Dr. Dank Magdolna 
• határidő: következő GYTB ülés 

 
Ad 2. Egyetemi aktualitások 
• 2016. évi költségvetés:  

• Nem minden klinika esetében került elfogadásra a költségvetési tervezet, további 
intézkedési terv kidolgozása szükséges az I. sz. Belgyógyászati Klinika, III. sz. 
Belgyógyászati Klinika, I sz. Sebészeti Klinika, valamint a Pulmonológiai Klinika 
esetében. 

• Gyógyszerkeretet érintő átcsoportosítások: 
Öt klinikát érint, melyből csak egy esetben emelkedik a gyógyszerkeret. 
• Onkológiai Központ 105 millió Ft-ról, 145 millió Ft-ra emelné a keretét. Ez 

azonban csak abban az esetben támogatott, ha ezzel teljesítmény növekedés 
is jár 

• II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 205 millió Ft-ról, 195 millió Ft-ra 
csökkent 

• Transzplantációs és Sebészeti Klinika 485,5 millió Ft-ról, 469,5 millió Ft-
ra csökkent 

• Bőr- nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 46,5 millió Ft-ról 40,5 millió 
Ft-ra csökkent 

• Pszichiátriai Klinika 20,5 millió Ft-ról, 19,4 millió Ft-ra csökkent 
• Korányi tömb ellátások indulása:  

• Általános sürgősségi ellátás indul 2016.06.13-tól. A havi gyógyszerkeret 2,2 millió 
Ft-ban került meghatározásra. 

• Közbeszerzési folyamatok állása 
• Az Egyetem ellátását érintő nagyobb területek mindegyike közbeszerzéssel 

lefedett. Gyógyszer esetében mind hatóanyag alapú, mind a nagykereskedői 
kedvezményen alapuló (3-as szintű tender) fennmaradó tételeket magában foglaló, 
mind az egyedi import készítményeket lefedő tender érvényben van. 

• Kötszer és fertőtlenítőszer beszerzése szintén közbeszerzés alapján történik. 
 



Ad 3. Gyógyszerellátási aktualitások  
• A Korányi részleg átadása megtörtént, mely lehetővé tette az intézeti ellátást biztosító 

Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Korányi részlegének 
megnyitását május hónap során. Párhuzamos folyamatként a közvetlen lakossági ellátó 
gyógyszertár is elindul 2016. június 6-án. 

• A 2015. évi augusztusi árvíz során az Egyetemi Gyógyszertár Gyári Készítmények 
Osztálya jelentős károkat szenvedett, melyek felújítása 2016. június 6-án 
megkezdődik. Várhatóan 2,5 hónap alatt az átépítés befejeződik, így augusztus 
második felében az ideiglenesen részben a Korányiban működő Gyári Készítmények 
Osztály visszaköltözhet a Hőgyes tömbbe. Az átépítés ideje alatt szükségessé vált az 
ellátás átszervezése. A VSZÉK és a Pulmonológiai Klinika gyógyszereit a felújítás 
ideje alatt a Kútvölgyi Gyógyszertár biztosítja. A kötszer, fertőtlenítőszer és az infúzió 
ellátás maradt a Hőgyes tömbben, a gyógyszerellátás a Korányi tömbből történik.  

• A megújított, aktualizált tételes eljárásrend, valamint az átdolgozott egyedi 
méltányosság útján finanszírozott, valamint orphan gyógyszerek kezelésére vonatkozó 
eljárásrend elfogadásra, és a klinikák igazgatói és gyógyszerfelelősei felé kiküldésre 
került. 

 
 

Ad. 4. Fiatal gyógyszerészek bemutatkozása 
A megváltozott gyógyszerész szakképzési szabályozás lehetővé tette az Egyetemen 
dolgozó gyógyszerészek számának fiatal gyógyszerészekkel való növelését. A 
kórházi-klinikai gyógyszerész hiányszakma, 2016-tól 18 fő állami finanszírozású 
képzésben vehet részt, melyből 4 fő további felvételére nyílt ezáltal lehetőség a 
Semmelweis Egyetemen. A 2012-től elérhető Than Károly ösztöndíj további 
lehetőséget kínál a fiatal gyógyszerészek megtartására. 

Az Egyetemen jelen állás szerint az alábbiak szerint alakul a gyógyszerészi jelenlét: 
EGYGYSZI kötelékében: Hőgyes tömb: 5 fő; Kútvölgyi tömb: 4 fő; VSZÉK: 2 fő; 
Korányi tömb: 2 fő; Klinikákon dolgozók: Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika: 1 
fő; II. sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő; Tranaszplantációs és Sebészeti Klinika 1+1 fő; I. 
sz. Gyermekgyógyászati klinika 1+ 1 fő; I. sz. Belgyógyászati Klinika 1 fő; Neurológiai 
klinika 1 fő; Onkológiai Központ 1 fő)  

 
A jelenlévő fiatal gyógyszerészek egyenkénti bemutatkozásuk során elmondták az adott 
klinikán hozzájuk rendelt feladataikat, amely az alábbi táblázatban került összefoglalásra. 
Név Klinika Osztályos tevékenység projekt 

Dr. Budai Kinga I. sz. 
Gyermekgyógyászati 
Klinika 

ITO és NIC - farmakovigilancia 
- Speciális gyógyszerelési 

igények 
Dr. Horváth 
István 

VSZÉK VSZÉK-AITK - Klinikai vizsgálatok 
- Med. rec (gyógyszerelési 

lap - informatika) 
Dr. Kalugyer 
Pálma 

KUT III. Bel - hematológia - Hematológia 

Dr. Kleiner Dénes Onkológiai Kp onkológia - Cito labor 
- Onkológiai betegek spec. 

gyógysz. 
Dr. Polonkai Kata KUT III. Bel - anyagcsere - Nagy kockázatú gyógyszerek 

kezelése 



Dr. Tóthfalusi 
Erzsébet 

KUT III. Bel - kardiológia - Gyógyszerosztás 
- Kardiológia 

Dr. Óvári Lilla TRPL Transzplantációs osztály 
(vese) 

- Med. rec (gyógyszerelési 
lap - informatika) 

- Kórházi-közforgalmú 
shift 

 
Kerpel-Fronius Sándor professzor úr örömmel üdvözölte a bemutatkozó fiatal 
gyógyszerészeket és javasolta aktív részvételüket a GYTB munkájában. Első körben kérte, 
hogy a GYTB minden albizottságához kerüljön hozzárendelésre egy fiatal gyógyszerész, aki 
az albizottság működésének megfigyelése mellett annak adminisztrációs feladataiban is részt 
vesz. További feladatként javasolta a fiatal gyógyszerészek bevonását a gyógyszerelési lap 
digitális változatának kialakításában.  
 
Ad. 5. GYTB eljárásrend áttekintése 
Az ismételten áttekintett GYTB eljárásrendet a bizottság tagsága jóváhagyta. 
  
Ad. 6. Semmelweis Egyetem alaplista véglegesítése 

Az alaplista tervezet kapcsán egyetlen észrevétel érkezett az I.sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika gyógyszerésze felől, mely a lágy kapszulában lévő E-vitamin olaj elérhetővé 
tételét indítványozta. A hazai piacon jelenleg egyetlen tisztán E-vitamin tartalmú 
készítmény érhető el, mely lágy kapszulában kerül forgalomba, így az alaplistán szereplő 
tétel megfelel a kért kritériumoknak. Az E-vitamin kért indikációban történő 
felhasználásához kötődő evidenciák azonban nem kellően megalapozottak, a készítmény 
alkalmazása inkább hagyományokon alapul. Az alaplista tervezetet a GYTB elfogadta, 
ezzel véglegesítésre került. 

 
Ad. 7. Sürgősségi gyógyszerlista véglegesítése 

A sürgősségi gyógyszerlistával kapcsolatos észrevétel nem érkezett, így kiegészítése 
jelenleg nem indokolt.  

 
Ad. 8.  Gyógyszerelési hibákkal kapcsolatos eljárásrend 

Dr. Kovács Gábor javasolta az eljárásrend intézetvezetők felé történő propagálását, 
valamint annak hivatalos feladatként történő delegálását a Klinikai Központ felől. Az 
összegyűlt, kitöltött hibabejelentő lapokat érdemes időnként áttekinteni, javasolt évente 
értékelést végezni, majd ezt követően javító intézkedéseket hozni az esetleges, 
gyógyszerelési hibához vezető, nem megfelelő eljárások kiküszöbölésére. Kerpel-Fronius 
professzor úr hozzátette, hogy az Egyetemen dolgozó gyógyszerészek számára érdemes 
volna továbbképzést szervezni a témában. 

 
Ad. 9. Egyebek 

• Alaplista bővítési kérelmek a következő GYTB ülésen kerülnek megtárgyalásra. 
o Sivextro (tedizolid phosphate) 200 mg tabl., inj. 
o Zerbaxa (ceftolozane 1 g and tazobactam 0.5 g) inj. 

 
 
Feladatok:  

• Onkológiai off-label kezelések és a finanszírozásukra vonatkozó egyetemi áttekintés 
felelős: Dr. Dank Magdolna, Dr. Hankó Balázs 
határidő: következő GYTB ülés 



• Antibiotukum protokoll bővítése 
felelős: Dr. Kriván Gergely 
határidő: következő GYTB ülés  

• Antivirális protokoll összeállítása 
felelős: Dr. Kovács Katalin, Dr. Kriván Gergely 
határidő: követező GYTB ülés 

• fiatal gyógyszerészek feladat specifikációja 
felelős: Dr. Hankó Balázs 
határidő: következő GYTB ülés 

• Gyógyszerelési hiba továbbképzés tájékoztató megszervezése 
felelős:  Dr. Kovács Gábor, dr. Hankó Balázs 
határidő: következő GYTB ülés 

 
 
Következő ülés tervezett időpontja:  
Budapest, 2016. szeptember 7. 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Dr. Hankó Balázs 
GYTB titkár 
 
Jegyzőkönyvet elfogadta: 
 
Dr. Kerpel-Fronius Sándor 
egyetemi tanár, GYTB elnök 

 


