
Beszámoló a Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottság 2020. évi 

tevékenységéről  

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás, Antibiotikum és Infekciókontroll Bizottsága 

(továbbiakban: GYTB-IAB) 2020-ban a járványhelyzet miatti fokozott terhelés és szűkebb lehetőségek 

miatt 1 alkalommal ülésezett. A Bizottság a 2020.12.13-án megtartott ülésén az alábbi kérdésekkel 

foglalkozott: 

• 2020.03.09-10. Kútvölgyi intézeti gyógyszertár költözése 

• 2020.03.24. Benedekfű Patika megnyitása a Belső tömbben,  

• 2020.05.01. Szent Rókus Klinikai Tömb csatlakozott, melyhez tartozik egy intézeti 

gyógyszertár+közvetlen lakossági ellátó egység 

• 2020.08.01. Főgyógyszerész váltás, megbízott főgyógyszerész Sebők Szilvia 

• 2020.08.01. Belső Tömb intézeti gyógyszertár indulása,  

• Ellátási területek szétbontása, szállítás átszervezése 

• A Hőgyes Endre utcában megszűnt a Gyári Készítmények Osztály 

• A gyári infúzió ellátás az Infúziós Laborhoz került 

• A Külső Klinikai Tömbhöz tartozó klinikák ellátását a Korányi Intézeti Gyógyszertár végzi + I. 

sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

• A Belső Klinikai Tömb klinikák ellátását a Belső Tömb Intézeti Gyógyszertár végzi+ II.sz. 

Gyermekgyógyászati Klinika és havi egyszeri szállítással az intézetekét is. 

• 5 telephely jött létre, mindegyik önálló gyógyszerrendelésre jogosult egységként végzi ellátási 

munkáját 

• 2020. szeptember, megérkezett az infúziógyártás segítő új autokláv 

• 2020. október, Klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályzat megújítása (erősebb gyógyszerészi 

szerep) 

• 2020. covid ellátó osztályok gyógyszerelése jelent meg új kihívásként: 

• Off-label alkalmazás több hatóanyag esetében, a könnyített eljárásrend szerint fél éves 

periódusokban kell adatokat szolgáltatni az OGYÉI felé 

• Vizsgálati készítmények, remdesivir 

• Készlethiányok kezelése, fertőtlenítőszer beszerzés nehézségei, gyógyszerek, pl. 

propofol 

• Gyorsan változó evidenciáknak megfelelő gyógyszerbeszerzési igények 

• 2020. október A Szenátus döntése alapján gyógyszerkeret megtakarítások visszagyűjtése.  

• Keretprobléma, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, I.sz. Sebészeti Klinika, Ortopédiai 

Klinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika,  



• Kerethiány rendezése a pufferkeretből történt  

• Gyógyszerészi konzílium igénye a klinikum felől: A MedSolution rendszeren keresztüli 

hivatalos lehetőség, főképp mellékhatások, interakciók köré szerveződő kérdések  

• Citosztatikus keverékinfúzió készítés központosítása a Hőgyes tömbben 

• Medsolution rendszer gyógyszerelési terület fejlesztése egyeztetés alatt 

• Az éves gyógyszerleltár elhalasztása került január utolsó hetére. Mivel a járvány miatti 

megnövekedett igények az egy hét leállás alatt gyógyszerellátási problémákhoz vezetnének. 

• A gyógyszerellátáshoz kötődő tenderek áttekintése. 
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