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A Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke, Dr. Kerpel-Fronius Sándor köszöntötte a 
megjelenteket, és az ülést megnyitotta. 
 

Ad 1. Előző ülés jegyzőkönyvének és feladatainak áttekintése 

A GYTB az előző ülés jegyzőkönyvét kiegészítés nélkül elfogadta, a feladatok státuszát 
tudomásul vette. 

 
Ad 2. Egyetemi aktualitások 

Dr. Valent Sándor néhány szóban áttekintést adott az Egyetem általános helyzetéről. 
Elmondta, hogy januártól ideiglenes keretek nyílnak meg a klinikák számára, amely március-
április során fogják véglegesíteni, illetve a 2017-es évben a Semmelweis Egyetemen ideális 
sávban maradt a TVK teljesítés, túlteljesítés esetében..  
 
Ad 3. Gyógyszerellátási aktualitások 

 
Dr. Hankó Balázs hozzátette, hogy az év végi Kormányzati döntéseknek köszönhetően 
további finanszírozási támogatások állnak az Egyetem rendelkezésre: konszolidációs 
támogatás (kb. 130 millió forint), ösztönző támogatás (kb. 630 millió forint).   
Az Egyetemi Gyógyszertár Hőgyes, Korányi és Kútvölgyi telephelyein is  OGYÉI ellenőrzés 
volt. Az ellenőrzéseken során nem találtak problémát. További ellenőrzések várhatóak, 
kiemelten a parenterális készítmények készítse kapcsán.  Itt jelentős fejlesztésre lenne 
szüksége az Egyetemi Gyógyszertárnak.  
Az e-receptekre való átállás sikeres volt mind a Kútvölgyi, mind a Korányi Patikába. Fontos, 
hogy december 15-től kizárólag az EESZT-n belül történhet a támogatások elszámolása. 
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika folyamatos gyógyszerellátás biztosítása érdekében a 
Gyógyszerterápiás Bizottság bevonásával felülvizsgálták az egyes nagyértékű gyógyszerelési 
protokollokat. A Klinika folyamatos előrehozott gyógyszerkeret nyitásokat kért az év során, 
illetve Klinikai Központ puffer gyógyszerkeretéből kért és kapott egyes szisztémás 
gombaellenes gyógyszerek finanszírozására forrást (10,6 millió Ft értékben). A klinika 
extrafinanszírozási kérelmeket nyújtott be, amelyből már egy kérelem 19 millió Ft értékben 
elfogadásra került mely részben a tavalyi előrehozott keretnyitást (12 millió Ft) és részben az 
idei gyógyszerfelhasználást segítette (7 millió Ft). Továbbá benyújtott, de még el nem bírált 
extrafinanszírozási kérelme 16 millió Ft gyógyszerköltséget tartalmaz. KKE határozata 
alapján 2017. november 21-én a Klinika 8 millió Ft gyógyszerkeret emelést kapott a KKE 
puffer gyógyszerkeretéről. Ezenfelül további 12 millió Ft előrehozott gyógyszerkeretet 
biztosított a januári extrafinanszírozás leutalásából. 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Korányi részleg kapacitásnövekménye  és II. sz. 
Belgyógyászati Klinika egyes feladatainak átvétel miatt X-XII. hó 3x5 millió Ft plusz 
gyógyszerkeret igényre volt szüksége. 
Az ideiglenes keretek meghatározása 1-11,1 havi tény gyógyszer-felhasználási adatok alapján 
történik, mely keretekbe nem számítandóak be az egyedi méltányosság és egyéb 
finanszírozású különkeretek. A II. sz, Gyermekgyógyászati Klinika esetében speciális 
helyzetéből adódóan az előrehozott keretnyitások nem kerültek beszámításra, azonban a 
többletteljesítményből adódó keretemelések összege megjelenik az ideiglenes keretképzésben. 
A maradványok az ideiglenes keretekbe nem számítandóak be, ezt a jövő évi végleges 
gyógyszerkeret tervezésnél veszik figyelembe. Az ideiglenes keretek szerkezeti változásokat 
nem kezelik, mivel az eddigi felhasználási bázishoz igazodnak. A szerkezeti változásokat a 
költségvetés tervezése során lehet biztosítani. 
 
Ad 4. Semmelweis Egyetem gyógyszerfelhasználásának áttekintése 



Az Egyetemi Gyógyszertáron keresztül extrapoláltan 3,277 milliárd forintnyi készítményt 
került a klinikákra, melynek értékét összehasonlítva a 2017. évi Klinikai Központ által 
előirányzott gyógyszerkerettel (3,316 milliárd forint), látható hogy a tervezettnek megfelelő 
mértékű volt a klinikák gyógyszerköltségei. Ezenfelül további nagykereskedelmi áron számolt 
10,203 milliárd forint értékű tételes illetve orphan gyógyszer felhasználás történt a 
Semmelweis Egyetemen, amely a külön elszámolás miatt virtuálisan adódik hozzá az 
gyógyszerköltségek összességéhez.  
 

 
Ad 5. Országos és Egyetemi gyógyszertenderek áttekintése 

Országos tenderre történő váltás 2018.01.15-én történik meg. A további tenderek utolsó 
fázisban vannak az életbe lépés előtt: 

• Saját, hatóanyag alapú gyógyszertender: szerződés aláírás fázisában 
• Egyedi import tender: kiírás alatt 
• Kötszer tender: szerződéskötés fázisában 
• Fertőtlenítőszer tender: szerződéskötés fázisában 
• Un. 3-as szintű kiírás alatt 

Dr. Hankó Balázs felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy a tenderek életbe lépésekor a 
korábbi tendereltérés engedélyek érvényességüket vesztik, ezért ezeket a klinikáknak újra 
kérvényezniük kell.  
 
Ad. 6. Tételes elszámolású gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás 

Ideiglenes kvóták általánosságban 2018.01.31-ig lesznek érvényesek. Jelen állás szerint új 
beteg minden készítmény esetében bevonható, maximum 1 havi adag adható ki, amit a beteg 
elvihet. A napra kész kvótaállások az Egyetemi Gyógyszertár honlapján folyamatosan 
elérhetőek. Új betegek bevonása esetén a klinikának értesítenie kell az egyetemi 
gyógyszertárat a meghatározott melléklettel.  
 
Ad. 7. Unit dose gyógyszerellátási rendszer indulása a Korányi Tömbben 

2017.12.11.-től Gép működésének és az informatikai háttérnek éles tesztüzeme folyik, és 
vélhetően 2018. februártól elindul az I. Belgyógyászati Klinika Nefrológiai Osztályán a 
automatizált gyógyszerosztás. További fejlesztésként 2018. februárjától interakció-vizsgálat 
funkció beépítésére is sor fog kerülni a betegbiztonság növelése végett. A unit-dose rendszer 
működése megfelel az OGYI-P-69-2008/2012 módszertani levélben foglaltaknak 
 
Ad. 8. Egyes projektek áttekintése  

Farmakovigilancia 
• Dr. Sebők Szilvia tartott tájékoztatást a növekvő mellékhatás jelentésekkel 

kapcsolatban. A farmakovigilacia program elindulása óta 140 mellékhatás jelentettünk 
az OGYÉI felé. 

Betegedukáció 
• Dr. Molnár Gabriella bemutatta a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 

történő betegoktatási anyagot, amely az orális antikoagulánst szedő betegekre, illetve 
műszív beültetésen vagy szívtranszplantációs betegekre irányul. 

• Dr. Kleiner Dénes bemutatta az Onkológiai Központban folyó betegoktatási 
programot. 

Rizikó szűrés gyógyszerek alapján 
• Dr. Hankó Balázs összefoglalta az eddig elért eredményeket a rizikószűréshez 

(befolyásoló faktorok és gyógyszerek) 
Antibiotic stewardship 



• Dr. Horváth István összefoglalta a program eddig elért eredményeit. 
 
 
A következő GYTB ülésre 2018. első negyedévében kerül sor. 
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