
Jegyzőkönyv a Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság üléséről 
 
 
Időpont: 2018. április 18. 16 óra 
 
Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 
(EGYGYSZI) Zalai tanterem 
 
Következő ülés:  
Előzetes egyeztetést követően kerül meghatározásra. 
 
Megjelentek: 

A mellékelt jelenléti ív szerint  
 

Napirendi pontok: 

1. Előző ülés jegyzőkönyvének és feladatainak áttekintése  
2. Egyetemi aktualitások  
3. Gyógyszerellátási aktualitások  
4. 2017. évi gyógyszerfelhasználás áttekintése 
5. Tételes elszámolású gyógyszerek 
6. Egyes projektek áttekintése 
7. Egyebek  

 
Dr. Hankó Balázs 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 főigazgató tájékoztatta a Bizottságot az egyetemi költségvetés helyzetéről. 
Néhány szóban áttekintést adott az Egyetemen lefolyt tételes gyógyszerek ellenőrzésének 
eredményéről. Kiemelte az dokumentációk fontosságát, és indítványozta egy erre irányuló 
dokumentációs eljárásrend megerősítését. Továbbá felhívta a figyelmet a további várható 
tételes és orphan gyógyszerek ellenőrzésére.  
 
Ad 3. Gyógyszerellátási aktualitások 

Dr. Hankó Balázs tájékoztatást adott a klinikák ideiglenes keretállásairól. Illetve beszámolt a 
unit dose rendszer állapotáról: 2018. február 1. óta az I. sz. Belgyógyászati Klinika minden 
osztályának, a haematológiát kivéve a rendszer biztosítja a gyógyszerellátását. Május végére a 
teljes klinikát el fogja látni, és a rendelés is ezen keresztül fog történni. 
 
Ad 4. 2017. évi gyógyszerfelhasználás áttekintése 

Az Egyetemi Gyógyszertáron (egyedi és extrafinanszírozott gyógyszereken kívül) 3,2 milliárd 
forintnyi készítményt biztosított a klinikák számára. A 2018. évre a Klinikai Központ 3,5 
milliárd forint gyógyszerkerettel tervez, ami az előző évhez képest 10%-kal növekedett. 2017. 
az egyedi méltányosság érték több mint 780 millió forint volt, illetve 9,5 milliárd forintnyi 
tételes gyógyszer került felhasználásra. A legnagyobb forgalmú készítmények a fibrinogen, 
albumin, illetve a kontrasztanyagok voltak. A nagykereskedelmi árszinthez képest a 2017-es 



évben 1.7 mrd Ft-al (29,6%-kal) történt meg a gyógyszerek beszerzése. A részletes adatokat a 
csatolt diasor tartalmazza. 

 
Ad 5. Tételes elszámolású gyógyszerek 

Dr. Sebők Szilvia ismertette a tételes gyógyszerekre vonatkozó aktualitásokat. Jelenleg 44db 
tételes gyógyszerünk van, amik közül több készítmény esetén kell kvótahiánnyal számolni. 
2016. évhez képest nagykereskedelmi áron majdnem 2,5 milliárd forinttal több tételes 
gyógyszer került felhasználásra.  
 
Ad. 6. Egyes projektek áttekintése  

Gyógyszerek alapján történő rizikószűrés 
 Dr. Takács Hanga bemutatta a kidolgozott algoritmust, amelyet a klinikai 

gyógyszerészek fognak használni a betegágy mellett. A Bizottság kérte, hogy limitált 
ágyszámon induljon el a projekt. Kéri a következő ülésre az erre vonatkozó 
beszámolót. 

Gyógyszerészi intervenciók dokumentálása 
 Dr. Budai Kinga és dr. Horváth István bemutatta a saját, illetve a klinikán dolgozó 

gyógyszerészek munkájának eredményeit. A Bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a kategorizálás mellett az egyes intervenciók tényleges eredményességéről is 
szükséges lenne tájékoztatás, adatok gyűjtése.  
 

Dr. Molnár Gabriella és dr Horváth István bemutatták a Városmajori Szív- és Érgyógyászati 
Klinikán elindított gyógyszerészi intervenciós lap projektet. Ennek lényege, hogy a 
gyógyszerelési problémáról és javasolt intervencióról írásos dokumentum készül, amely 
tájékoztatja a kezelőorvost. Ennek elfogadásáról a kezelőorvosnak lehetősége van az írásos 
visszajelzésre. A GYTB üdvözölte a klinikai gyógyszerészek egyre intenzívebb bevonását a 
helyes és biztonságos gyógyszerelés biztosításába. Javasolta, hogy a pilot eredményeit majd a 
következő GYTB ülésen mutassák be. Kérte, hogy az orvosok írásos visszajelzése ne legyen 
kötelező a pilot során sem. 
 
A GYTB egyhangúlag elfogadta, hogy minden további GYTB ülésen egy gyógyszerellátási, 
farmakológiai és gazdálkodási szempontból is lényeges gyógyszercsoport áttekintésére kerül 
sor. A következő ülésen ez az antibiotikum témakör lesz.  
 
A következő GYTB ülésre 2018. második negyedévében kerül sor. 
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: 
 
Dr. Hankó Balázs 
GYTB titkár 
 
Jegyzőkönyvet elfogadta: 
 
Dr. Kerpel-Fronius Sándor 
egyetemi tanár, GYTB elnök 

 


