
Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar

kötelező szintentartó továbbképzése 
megújított tartalommal és formában

2019.09.21. 



Az újra megújított tematika főbb 
elemei

• Külön kötelező szintentartó továbbképzés
• közvetlen lakossági gyógyszerellátás,
• kórházi-klinikai gyógyszerészet
• ipari gyógyszerészet szakirányban. 
DE
• minden területhez valamennyi 
• szakképesítés hozzárendelt
• (Kórházi-klinikai és ipari a 2. félévben)

• Előadónapok megoszlása
• első összevont előadónap minden területet érintő 

témák
• második és harmadik nap már szakirányonként 

külön specifikus előadások kiscsoportok és 
esettanulmányok



Néhány praktikus információ

 Regisztráció

 75%-os 
részvételi 
kötelezettség

 Be és ki 
regisztrálás

http://semmelweis.h
u/gytk/szintentarto/

Belépési jelszó: szintentarto



A közforgalmú 

tanfolyamon részt vevők számára a

második és harmadik 

előadásnapot 

az 
Egészségtudományi Kar 

(VIII. ker. Vas u. 17.), 
tantermében, szemináriumi  

tantermeiben, csoportbontásban tartjuk.
A csoportbeosztással kapcsolatos 

kéréseket 

10.04-éig 

a 

szakkepzes@pharma.semmelweis-univ.hu
e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.



1. előadásnap
Előadás napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.09.21.
szombat

9:00 45
Gyógyszerügyeket érintő, főbb szabályozási változások,
aktualitások

Dr. Hankó Balázs

2019.09.21.
szombat

9:45 70
Labordiagnosztikai paraméterek, amikor a gyógyszerészt
kérdezik

Dr. Kocsis Ibolya

2019.09.21.
szombat

10:55 70 Bizonyítékokon alapuló terápia gyógyszerészi szempontból Dr. Tóthfalusi László

2019.09.21.
szombat

12:05 25 Szünet

2019.09.21.
szombat

12:30 70 Biológiai gyógyszerek, új készítmények Dr. Szökő Éva

2019.09.21.
szombat

13:40 70 Innovatív gyógyszerformák Dr. Antal István

2019.09.21.
szombat

14:50 45 Felelősségi körök és kompetenciák a gyógyszertárban Dr. Hankó Zoltán



2. közforgalmú előadásnap 
az ETK-n!

Parkolási lehetőség az Europeum parkolóházban

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.10.12.
szombat 9:00 120 Újraélesztési gyakorlat Dr. Sirák András

és munkatársai

2019.10.12.
szombat 11:00 90

Esettanulmányok a közvetlen lakossági gyógyszerellátás
gyakorlatából (OTC, asztma, COPD, allergia,
bőrgyógyászat, étrend-kiegészítők témakörök)

Dr. Tábi Tamás
Dr. Mészáros Ágnes,
Dr. Sebők Szilvia,
Dr. Somogyi Orsolya

2019.10.12.
szombat 12:30 30 szünet

2019.10.12.
szombat 13:00 90

Esettanulmányok a közvetlen lakossági gyógyszerellátás
gyakorlatából (OTC, asztma, COPD, allergia,
bőrgyógyászat, étrend-kiegészítők témakörök)

Dr. Tábi Tamás,
Dr. Mészáros Ágnes,
Dr. Molnár Gabriella,
Dr. Somogyi Orsolya

2019.10.12.
szombat 14:30 120

Kommunikációs esettanulmányok, betegtájékoztatás
alapjai, beteg-együttműködés javítása, speciális
betegek, helyzetek kezelése.

A
Magatartástudomány
i Intézet munkatársai



3. Közforgalmú előadásnap 
az ETK-n!

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.10.19.
szombat 9:00 180 Gyógyszertechnológiai kérdések az expediálás során

(esettanulmányok)
Dr. Antal István
és munkatársai

2019.10.19.
szombat 12:00 30 Szünet

2019.10.19.
szombat 12:30 90 Gyógyszertári költséggazdálkodás.

Gyógyszertári készletgazdálkodás

Dr. Hankó Zoltán,
Dr. Sohajda Attila,
Dr. Brezanóczy Ferenc,
Dr. Horváth-Sziklai Attila

2019.10.19.
szombat 14:00 90 Marketing / árképzés a gyógyszertárban.

Menedzsment / minőségbiztosítás a gyógyszertárban

Dr. Hankó Zoltán,
Dr. Sohajda Attila,
Dr. Brezanóczy Ferenc,
Dr. Horváth-Sziklai Attila



Kórházi kötelező tanfolyam

A kórházi tanfolyamon részt vevők 
a második előadásnapot az 

Egészségtudományi Kar 
(VIII. ker. Vas u. 17.), 

majd a harmadik előadásnapot 
a Hőgyes tömb

tantermében hallgathatják végig.



2. kórházi előadásnap az 
ETK-n!

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.10.12.
szombat 9:00 120 Újraélesztési gyakorlat Dr. Sirák András

és munkatársai

2019.10.12.
szombat 11:00 45 Felelős gyógyszerészet a betegágy mellett Dr. Hankó Balázs

2019.10.12.
szombat 11:45 30 szünet

2019.10.12.
szombat 12:15 90 Új kihívások előtt a kórházi gyógyszerészet Dr. Süle András

2019.10.12.
szombat 13:45 90 Idősek gyógyszerelése Dr. Bor Andrea

2019.10.12.
szombat 15:15 90 Gyógyszerészi terápiamenedzsment a közvetlen

betegellátásban I. Dr. Gyimesi Nóra



3. kórházi előadásnap a 
Hőgyesben!

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.11.09.
szombat 9:00 90 Gyógyszerészi terápiamenedzsment a közvetlen

betegellátásban II. Dr. Horváth István

2019.11.09.
szombat 10:30 90

Gyógyszerterápiás bizottságok, formulária
menedzsment, új készítmények értékelése (HTA-
alapok)

Dr. Sebők Szilvia

2019.11.09.
szombat 12:00 30 szünet

2019.11.09.
szombat 12:30 90 Gyermekek gyógyszerelése Dr. Budai Kinga

2019.11.09.
szombat 14:00 90 Infekciókontroll és antibiotikum stewardship Dr. Molnár Gabriella



Ipari kötelező tanfolyam

Az ipari tanfolyamon részt vevők 
a második előadásnapot az 

Egészségtudományi Kar 
(VIII. ker. Vas u. 17.), 

majd a harmadik előadásnapot 
a Hőgyes tömb

tantermében hallgathatják végig.



2. Ipari előadásnap az ETK-
n!

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.10.12.
szombat 11:15 90 A gyógyszerfejlesztés fázisa Dr. Ujhelyi Gabriella

2019.10.12.
szombat 12:45 30 Szünet

2019.10.12.
szombat 13:15 90 Originális gyógyszerfejlesztés, 

gyógyszervizsgálatok Dr. Laszlovszky István

2019.10.12.
szombat 14:45 90 Készítménygyártás és feltételrendszere Dr. Bajdik János



3. Előadásnap a Hőgyesben!

Előadás 
napja Időpont Hossz Előadás címe Előadó

2019.10.19.
szombat 09:00 90 Iparjogvédelem a gyógyszeriparban Dr. Bódis Attila

2019.10.19.
szombat 10:30 90 Gyógyszerengedélyezés szempontjai Dr. Kőszeginé Dr. Szalai

Hilda

2019.10.19.
szombat 12:00 30 Szünet

2019.10.19.
szombat 12:30 90 Gyógyszeripari minőségbiztosítás kérdései Dr. Zelkó Romána

2019.10.19.
szombat 14:00 45 Minőségtervezés (Qbd) módszerei,

esettanulmányok Dr. Antal István

2019.10.19.
szombat 14:45 45 A folyamatelemzés (PAT) módszerei,

esettanulmányok Dr. Antal István

2019.10.19.
szombat 15:30 45 A gyógyszeripari innováció irányai Dr. Antal István



Gyógyszerügyeket érintő, főbb 
szabályozási változások, aktualitások



Tartalom

1. Bevezető gondolatok

2. Egészségügyet érintő főbb 
változások

3. Gyógyszerügyet érintő főbb 
változások



1. Gyógyszerügyekre ható 
szempontok 

 társadalompolitikai szempontok
 Magyar lakosság teljeskörű ellátásának biztosítása

 térben, időben, minőségben, 

 nemzetpolitikai szempontok
 A gyógyszerellátás rendszerében a nemzeti érdek biztosítása

 nemzetgazdasági szempontok
 Magyar gyógyszeripar súlya
 Gyógyszertárak mint magyar mikrovállalkozások

 államháztartási szempontok
 Költségtakarékos gyógyszertámogatás és gyógyszerellátás

 egészségpolitikai szempontok
 egészségügy integráns része, 
 prevenciós - népegészségügyi szemlélet
 Gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság, szolgáltatásminőség, költség-

hatékonyság 



2. Az egészségügy jellemzése

egészségi állapot pénzügyi védelem megelégedettség végső célok

Köztes teljesítményjellemzők, pl:
minőség, hatékonyság, méltányosság

forrásteremtés szervezeti felépítés hozzáállás 
(magatartás)

finanszírozási 
technika

szabályozás

beavatkozási 
pontok



2. Az egészségügy jellemzése

egészségi állapot pénzügyi védelem megelégedettség végső célok

Köztes teljesítményjellemzők, pl:
minőség, hatékonyság, méltányosság

forrásteremtés szervezeti felépítés hozzáállás 
(magatartás)

finanszírozási 
technika

szabályozás

beavatkozási 
pontok

Irányítás igazgatás

Az ellátás felépülése

Finanszírozás



2.1. Egészségügyet érintő főbb 
változások I.

Népegészségügy az egészségügyi 
cselekvés középpontjában

Öt Nemzeti Egészségügyi Program
Nemzeti Rákellenes Program, 
Nemzeti Keringési Program, 
Nemzeti Mozgásszervi Program, 
Nemzeti Mentális Egészségügyi 

Program, 
Nemzeti Gyermekegészségügyi

Program



2.1. Egészségügyet érintő főbb 
változások II.

Integrált alapellátási modellhez 
kapcsolódó tudás, képesség, 
kompetencia fejlesztés

Megújított sürgősségi ellátás
Újraszerveződő Közép-

magyarországi kórházi ellátás
Régi-új háttérintézmény
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
2018. október 1.



2.1. Nemzeti Népegészségügyi 
Központ

2018. Október 1.-től
 Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) elnevezése 

Nemzeti Népegészségügyi Központra (NNK) változik. 
Élén a tisztifőorvos áll
Feladatai: 
 országos népegészségügyi programok kidolgozása
 szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi 

feladatait
 ellátja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat
 közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a 

gyógyfürdőügyet is –
 élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy
 sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége
 kémiai biztonság
 gyermek- és ifjúságügy
 Járványügy
http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f9ebeca413a43c3cdf6fe798
09b1e8c9b0f689b6/megtekintes



2.2. Magyar egészségügy 
intézményrendszer 

(állandó átalakulásban)

Egészségügyért Felelős 
Államtitkárság

Az egészségügy 
irányítása

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Kórházak tulajdonosa, fenntartója

Egészségügyi Emberi Erőforrás

Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő
Egészségügy

finanszírozása

Nemzeti Népegészségügyi 
Központ

Szakfelügyelet, 
népegészsségügy, 
közegészségögy

Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet

Minden ami 
gyógyszerügy

Magyarország Kormánya…
…Emberi Erőforrások Minisztériuma…

…Egészségügyért Felelős Államtitkárság…



Tartalom

1. Bevezető gondolatok

2. Egészségügyet érintő főbb 
változások

3. Gyógyszerügyet érintő főbb 
változások



3.1. E-recept



3.1. EESZT
A gyógyszer kiváltható bármely gyógyszertárban:

- Új típusú személy igazolvány birtokában a 
recept jogosultja

- Réi típusú személyi igazolvány+TAJ-kártya a 
recept jogosultja

- Felírási igazolás (~meghatalmazás) 
birtokában bárki kiválthatja a gyógyszert

- Kiskorú gyógyszerét csak felírási igazolás 
birtokában lehet kiváltani (de nem a 
kiskorú személynek)

Felírási igazolás kötelező kiadásának ideje 
2019.12.31-ig meghosszabbodott
Továbbra is papíralapú vény kiállítása szükséges:
- EESZT nem elérhető
- Pro familia
- Orvosi táska részére történő rendeléskor
- Vagylagos „Seu” rendeléskor
- Mo-n forgalomba hozatali engedéllyel nem 
rendelkező készítmény rendelésekor
- Nem Mo-n váltja ki a beteg

A gyógyszer kiváltható bármely gyógyszertárban:
- Új típusú személy igazolvány birtokában a 

recept jogosultja
- Réi típusú személyi igazolvány+TAJ-kártya a 

recept jogosultja
- Felírási igazolás (~meghatalmazás) 

birtokában bárki kiválthatja a gyógyszert
- Kiskorú gyógyszerét csak felírási igazolás 

birtokában lehet kiváltani (de nem a 
kiskorú személynek)

Felírási igazolás kötelező kiadásának ideje 
2019.12.31-ig meghosszabbodott
Továbbra is papíralapú vény kiállítása szükséges:
- EESZT nem elérhető
- Pro familia
- Orvosi táska részére történő rendeléskor
- Vagylagos „Seu” rendeléskor
- Mo-n forgalomba hozatali engedéllyel nem 
rendelkező készítmény rendelésekor
- Nem Mo-n váltja ki a beteg

RECEPT FELÍRÁSI IGAZOLÁS

A felírási igazoláson kézzel tett javítások
nem változtatnak a térben lévő recepten!



3.2. Szerializáció, FMD, 
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés

 2016/161 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján
 2019 február 9-től egyedi azonosító és manipulálás 

elleni eszköz bevezetése a gyógyszerhamisítás 
kiszűrésére
 Gyógyszerek dobozán egyedi azonosító (2D kód), amely 

tartalmazza a gyógyszer adatait, szkennerrel olvasható
 Manipulálás elleni eszköz a gyógyszer csomagolásán, 

ami bizonyítja, hogy a felhasználás előtt a dobozt nem 
nyitották fel

 2019.02.09-től csak fenti elemekkel ellátott 
készítmény hozható forgalomba

 Stabilizációs időszak
 hibajelzések és táblázatok, kiadhatóság
 nem elérhető rendszer és kiadhatóság



3.3. Egészségpolitikai 
célkitűzések

Gyógyszerügy, fő célkiűzések

 gyógyszer- és 
betegbiztonság

 Ellátásbiztonság

 szolgáltatás-minőség 

 a közforrások és lakossági 
befizetések hatékony 
felhasználása

2010-2017 között az új struktúra kialakult



3.4. Új pillérek
 Gyógyszertár és közvetlen lakossági 

gyógyszerellátás az egészségügy integráns része

 Gyógyszertár létesítés, működtetés, tulajdonlás új 
rendszere

 Új, bővült gyógyszertári finanszírozási elemek
 kisforgalmú patikák anyagi támogatása (2018-tól évi 700 

millió Ft helyett 1,05 Mrd Ft) 

 generikus ösztönző (2012. évtől évi 3,6 Mrd Ft, 2018. 
évtől évi 4,1 Mrd Ft)  szolgáltatási díj (2013. évtől évi 4,5 
Mrd Ft) 

 Gyógyszerészi gondozási protokollok

 Új gyógyszertámogatási elemek
 Preferált referencia ársávrendszer, vaklicit

 Tételes gyógyszerek rendszere

 Folyamatos gyógyszerbefogadások

 Tételes elszámolású gyógyszerek



3.5. Gyógyszertámogatás 
komplexitása Magyarországon

4798 
féleség

2009 

brand

857 
hatóanyag

tételes

BFIX

TFX

HFIX

Eü
emelt közgyó

gy

Eü
100

HBCS

külön
keret

KOM
BILFIX

ÜB

EGYEDI

HM

nor
matí

v

Forrás: Bidló Judit előadása NEAK (2017)



3.6. finomhangolások

 Gyftv módosítás: a tőkealap újbóli aktiválása.
 Eütv módosítás: a homeopátiás szerek ajánlása esetén 

írásos tájékoztatást kell adni a betegnek
 Hatályos január 1-től.
 A tv módosítás lényege, hogy az Eütv 13. § (2) bek.-ben foglaltak 

figyelembe vételével írásos tájékoztatást kell adni a betegnek. 
Ennek hiányában szabálysértési eljárás indítható (aminek a 
lefolytatása rendőrségi hatáskör). A 13. § (2) bek. nem minden 
pontja értelmezhető gyógyszertár esetén, de vannak olyan 
pontok, amelyekre figyelemmel erre a gyógyszertárnak is figyelni 
kell.

 „A homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos 
(allopátiás) gyógyszerekéhez hasonló klinikai vizsgálatokkal 
általánosan nem igazolt. A homeopátiás gyógyszer szedése nem 
helyettesíti az orvossal történő konzultációt, a diagnózis 
megállapítását és a javasolt egészséges életmódot. Feltétlenül 
tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, ha a tünetei az 
Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által megadott időn belül 
nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.”

 Több tv-t módosítottak: A gyógyszerhamisítás büntetési 
tételei sokkal szigorúbbak.
 Hatályba lépett január 1.



Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség szolgálatában

Dr. Hankó Balázs
rektorhelyettes

www.semmelweis.hu


