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Előszó 

A z 1960-as években a magyar kórházi gyógysze
részet jelentős fejlődésnek indult, ezért az állami irányító 
és ellenőrző feladatok mellett már szükségesnek látszott 
az ország területén működő mintegy 120 intézeti gyógy
szertár szakmai, tudományos, szervezeti és é1dekképvise
leti tevékenységének a megszervezése, összefogása és 
hatékony képviselete. Ezt a nemes feladatot vállalta fel 
a Magyar Gyógyszerészeti Társaság keretein belül léneho
wtt Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet, melynek meg
alakulását a társaság 197.3 december 12-i rendkívüli 
közgyűlése tette hivatalossá 

Visszatekintve az elmúlt 40 év történéseire, szerény
telenség nélkül megállapíthatjuk, hogy a szervezet kez
detektől fogva folyamatosan katalizátor szerepet töltött 
be a hazai kórházi gyógyszerészet szakmai és tudomá
nyos fejlődésében Tevékenységének a középpontjában 
mindig a kórházi gyógyszerészi hivatás alázatos szolgálata 
állt, ennek érdekében képes volt rugalmasan alkalmaz
kodni a mindenkori körülményekhez és követelmé
nyekhez, a gyakran változó környezeti kihívásokhoz 
Elmondhatjuk, hogy a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet eddigi története hű megjelenítője azoknak 

a jelentős eredményeknek, amit a magyar kórházi 
gyógyszerészet az elmúlt négy évtizedben a hazai és 
nemzetközi szakmai elismertetése terén elért 

Tűrténelmi méretekhez viszonyítva a 40 év talán 
nem túl hosszú egy tudományos társaság életében, azon
ban az eltelt évek jelentősége felértékelődik azáltal, hogy 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet születése és „felnőt
té válása" is e11e az időszakra esik Szükséges tehát e 
kerek évforduló alkalmából visszatekinteni és számvetést 
készíteni az eltelt időszakról, hiszen nem létezik jövő 
múlt és jelen nélkül. 

Ehhez a múltidézéshez kíván segítséget nyújtani ez 
a jubileumi kiadvány, amely a teljesség igénye nélkül vil
lant fel epizódokat a szervezet életéből, és egyben tiszte
leg azon kiemelkedő személyek előtt, akik önzetlenül és 
meghatározó módon közreműködtek a magyar kórházi 
gyógyszerészet jelenlegi arculatának a megformálásában 

Dr .. Szabó Csongor 
elnök 

Magyar Gyógyszerisztudomdnyi Iiir:rasdg 
Kórházi Gyógyszerifzeti Szervezete 
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A kórházi gyógyszerészet kialakulása és fejlődése 
Magyarországon 

A kórházi gyógyszerészet kialakulásának kezdete 
István király korához nyúlik vissza A kereszténység fel
vételét követően a Magyarországra behívott olasz, fran
cia, német szerzetesek voltak az első menedékhelyek, 
ispotályok létesírői, működtetői Írásos emlékekből tud
juk, hogy az 1007-ben Pécsváradon épült bencés kolos-

tor volt az első országunkban, amely már „kórházzal és 
gyógyszertárral" is rendelkezett A korszak igen rossz 
egészségügyi viszonyai és a rendszeresen fellobbanó jár
ványok szükségessé tették az ispotályok számának nagy
arányú növelését 

Egyes szerzetesrendek) mint a Bencések) Johanniták, 
Szent Lázár rendiek, illetve a többi jelentős rend által léte
sített kolostorokban kialakított gyógyitóhelyek voltak az 
első magyar kórházak és kórházi gyógyszertárak ősei 

A Budai Törvénykönyv tanúsága szerint Budán már 
a XIV században önálló gyógyszertár működött 

Az önálló polgári gyógyszertár azonban e korban nem 
volt általánosan jellemző, sokkal inkább az, hogy a ren
dek kórházai nemcsak a kórházban ápolt betegeket lát
ták el gyógyszerrel, hanem más rászorulókat is. 

A XV és XVII század között az egyházi ispotályok 
mellett már nagyobb számban jelentek meg a világi feje
delmek, főurak és a városi polgárok által alapított kór
házak és gyógyszertárak is, ami szükségessé tette a gyó
gyírás jogi szabályozását Az 1644-ben életbe lépett Lex 

Egri Irgalmas Kórhdz 1823 Rézmetszet 28><35 cm 
Fotó Lónyainé Nagy Éva (Dobó l<tvdn Vdrmúzeum, 

Iparművészeti Gyűjtemény, Eger) 
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sanitaria Ferdinandina a gyógyszertárak működését sza

bályozza, míg az 1678-as Lex sanitaria Leopoldina a 
gyógyszerek készítésével, vizsgálatával és a gyógyszerészi 
felelősséggel foglalkozik 

Az első nyílt forgalmú gyógyszertárakat a szabad 
királyi városok polgárai állították fel, de számuk igen 
lassú léptékben gyarapodott Mária Terézia rendeletileg 
szabályozta a gyógyszertárak alapítását és működtetését, 
valamint a gyógyszerészek képzését Ez némi lendületet 
adott a fejlődésnek, így a polgá1i gyógysLertárak száma 
az 1700-as években megtöbbszöröződött Tény azon
ban, hogy ez a szám még így sem haladta meg országo
san a nyolcvanat 

Az 1770-ben megjelent Generale Nonnativum 
Sanitati.s és annak pótrendelete fontos mérföldkő volt 
a magyar gyógyszerészet fejlődésében és az egészségügyi 
közigazgatás alapjainak letételében, amelyhez társult 
a hazai orvos-gyógyszerész-sebész képzés létrejöttének · 

kedvező hatása is. Nevezett jogszabály kategorikusan 
elválasztja a gyógyszerészi és orvosi hivatást, a gyógysze
részi működést egyetemi diplomához köti, és a lakosság 
egészségvédelme szempontjából megtiltja a gyógyszerek 
gyógyszertáron kívüli árusítását A pótrendelet ezt a ti
lalmat kiterjeszti a kolostorokra és a szerzetesrendekre, 
valamint az általuk üzemeltetett kórházi gyógyszertárakra 
is A rendelet betartását azonban már csak az Irgalmas 
Renden lehetett számon kérni, mivel Mária Terézia és 

II József a többi szerzetesrend eltörlésével megszüntette 
azok egészségügyi tevékenységét, lehetőséget biztosítva 
ezzel a világi orvosok és gyógyszerészek gyógyító mun
kájához, a modem világi kórházak létesítéséhez 

A XVIII és XIX században több kórház is meg
kezdte áldásos működését, melyek gyógyszerellátását az 
intézmények egységeként kialakított kórházi gyógyszer
tárak végezték Európai léptékkel is rendkívül előremu
tató volt az 1876-os Közegészségügyi TOrvény, amely 
elsők között foglalta egységbe az egészségügy különböző 
ágait, beleértve a gyógyszerellátás kérdésének részletekbe 
menő szabályozását is Hazánk gyógyszerészete ebben 
a korban magánkezdeményezésen alapuló állami kon
cessziós rendszerben fejlődött 

Az I világháború után a Magyar Tanácsköztársaság 
elrendelte a gyógyszertárak államosítását, és megszervez
te azok központi állami felügyeletét a felügyelő gyógy-
szerészek szakmai irányításával 1 

Dr. Dávid Lajo.s pmfesszor az Egyetemi Gyógy.szertárban 
Szegeden Munkatársai. dr. Háznagy Andrá.sné 
gyógyszerirz és Rácz István tanszéki /,a.boráns 

A két világháború között jelentősen szaporodtak az 
ismét magánkézben működő közforgalmú gyógyszertá
rak, de több nagyobb intézeti gyógyszertár is ekkor 
kezdte meg működését Erre az időszakra esik Szeged, 
Debrecen és Pécs Egyetemi Gyógyszertárainak alapítása 
is, melyek jelentős szakmai húzóerőt jelentettek a kór
házi gyógyszerészet fejlődése szempontjából 

Egyetemi Gyógyrzertdr, officina - Debrecen, 1930-as évek 

A IL világháború hatalmas pusztítást okozott az egész
ségügyi intézményekben és hazánk gyógyszerellátási rend
szerében, így szükségessé vált a teljes egészségügy azonna
li újjászervezése Az 1950-ben létrehozott Egészségügyi 
Minisztériumban a kezdetektől heroikus munka folyt az 

1 

Egyetemi Gyógyszertár, kémiai laboratórium -
Debrecen, 1930-as évek 

A,0. T.I. 
U»p<>llli lui•ij!}"ÓJ;J',_,rláno 

vm„ Dolni:M•-u. 4. 

Szignatúrák az 1900-as évek első feléből 
(Magángyűjtemény) 

egészségügy mielőbbi talpra állítása érdekében. A közfor
galmú gyógyszertárak ismételten állami kézbe kerültek 
Munkájukat a fővárosban, illetve a megyénként szervezett 
vállalati formában működő gyógyszertári központok 
szakmai irányítása és felügyelete mellett végezték A meg
hozott intézkedések egy része a kórházi gyógyszerészet 
ügyét kifejezetten kedvezően érintette, például az 1953-as 
egészségügyi miniszteri utasítás is, amely a 450 ágyas kór
házak esetében lehetővé tette, sőt szorgalmazta az intézeti 

gyógyszertárak létesítését Ennek eredményeként a kórhá
zi gyógyszertárak száma - mely a háborút követően 
18 volt - évről évre jelentősen gyarapodott, és emellett 
nagy számban épültek, illetve ketültek a gyógyszertáron 
belül kialakításra az infúziós laboratótiumok is 

1980-as évek eleje 

Az intenzív fejlesztéseket követően az ország 
152 gyógyintézetének gyógyszerellátását 

70 intézeti gyógyszertár, 
57 kisegítő gyógyszertár, 

71 infúziós laboratórium biztosította, 
400-nál több kórházi gyógyszerész, 

800 gyógyszertári szakdolgozó közreműködésével. 

Szakmai jelentősége miatt meg kell említeni az 
Országos Gyógyszerészeti Intézet 1962-ben történt 
megalapítását, mely intézet a szigorú szakmai felügyelet 
mellett mindig kellő útmutatást és hasznos tanácsokat 
adott a kórházi gyógyszerészet mindennapi munkájá
hoz 

A közforgalmú gyógyszertárak kapcsán - negyven 
évvel az államosítás után - az 1990-es évek első felében 
a gyógyszerészet szakmai, anyagi és erkölcsi rehabilitáci
ója jegyében megkezdődött a gyógyszertár-tulajdonlás 
új1aszabályozása, a gyógyszerészek kompetenciájának 
rendezése és a gyógyszerészi kamara köztestületként tör
ténő elismertetése. A 2006. évi patikaliberalizációig 
a járó betegek gyógyszerellátása kiegyensúlyozott volt 

Ugyancsak a 90-es években indult el az intézeti 
gyógyszerellátás jogi újraszabályozása, amely előmozdí
totta a kórházi gyógyszerészet fejlődését a betegközpon
tú ellátás irányába. Az alaptevékenységek (gyógyszerbe-

Egyetemi Gyógyrzertár - Debrecen, 2003 



Egyetemi Gyógyrzertár peú rirzleg- Debrecen 

szerzés, információadás, gyógyszerelosztás, magisztrális 

gyógyszerkészítés srb) mellen a speciális szaktevékeny
ségek (parenterális gyógyszerkészítés, keverékinfúzió- és 
citosztatikumtartalmú keverékinfiízió-készítés, betegre 

szabott gyógyszerosztás, betegágy melletti gyógyszerészi 
tanácsadás, közverlen lakossági gyógyszerellátás) végzése 
tovább növelte a kórházi gyógyszerészek szakmai és 
erkölcsi megbecsülését. 

Ebben az időszakban a kórházak és a kórházi gyógy
szertárak száma folyamatosan változott. 

2004-es adatok 

182 kórházban 
149 intézeti gyógyszertárban 363 gyógyszerész 

dolgozott 
58 helyen végeztek az intézeti gyógyszertárak 

közverlen lakossági gyógyszerellátást 

2011-es adatok 

128 intézeti gyógyszertár, illetve annak részeként 
7 6 közverlen lakossági gyógyszerellátást végző 

gyógyszertár működött Magyarországon, 420 fő 
volt a kórházi gyógyszerészi lérszám. 

1 

Előzmények 

A MAGYAR GYóGYSZERÉSZIUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

RÖVID IÖRIÉNEIE 

„Határaink szűkek, nyelvünk annyira izolált, hogy 
nem elégedhetünk meg a hazai nyilvánoHággal kere.snünk 
kell a kapcwlatot tudományor vonalon ir a külfölddel ha 
elért eredményeinket az emberirég javára kívánjuk fordíta
ni, és a magyar gyógyszerészetnek nemzetközi fzinten i.5 
eli5meré.st akarunk szerezni " 

Az első világháború 
urán dt Deér Endre buda
pesti gyógyszerész vetette 
fel egy gyógyszerészeti 
rudományos egyesület ala
pításának eszméjét, amely 
a gyógyszerészetben elural
kodó merkantilizmus he
lyébe a gyógyszerészi hiva
tás tudományos felfogását 
állíraná Ennek szellemé
ben 1922-ben 25-30 sze-
mély részvételével megala- Dr. Deér Endre 
kult a Gyógyszerészet Bará-
tainak Köre, melyer alapszabály híján valóban csal< a barát
ság tartott össze 

Két évvel később elkészítenék alapszabályukat, de 
egyben megváltoztanák elnevezésüket is, hogy jobban 

tükrözze a társaságuk célkitűzé
seit A belügyminiszter által 
1924 szeptember 20-án jóvá
hagyo rt rár saság a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Tár
saság volt, mely működésének 
céljár az alapszabályban ekkép-

pen fogalmazta meg: „A magyar gyógyrzerirzi erkökrök 
örrgbitése érdekében a természettudományok szerrtetének 
ápolára, a gyógyszeriszeti tudományok művelé<e, a hazai 
gyógyszerészet történetének tanulmánJ1ozása, a gyógyszeré
rzi gyakorlatnak tudományo.r alapon való kiépítére é5 
a gyógyszerész ijjúság támogatása mindazon törrkvéseiben, 

amelyek a haza ér a hivatdr iránt való odaadó .szeretet 
növelésére alkalma.sak " 

A tár saság első elnöke 
dt Mágócsy-Dietz Sán
dor, az Egyetem Általá
nos Növénytani Intéze
tének köztiszteletben álló 
professzora lett A társa
ság a kutatás támogatása 

mellen kezdettől fogva 
nagy súlyt helyezett az 
elért eredmények publi
kálására, illetve a gyógy
szerészi hivatás, oktatás és 
gyakorlat rudományos Dr. Mágóny-Dietz Sándor 
színvonalának folyamatos 
emelésére. 

A II. világháborút követő társadalmi, polirikai vál
tozások a gyógyszerészetet sem kímélték A Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság feloszlatása után 
a tudományos éler az 1951-ben létrehozott Gyógysze
rész Szakcsoport keretein belül indulhatott meg, ami 
az Orvos-Egészségügyi Szakszervezet tagjaként funkci
onált. A szakcsoporr legnagyobb érdeme a gyógysze
rész-továbbképzések országos méretű megszervezése) 
valamint a gyógyszerészek megyei szervezetekben tör

ténő összefogása és aktivizálása volt Jelentősen felpezs-

~13~ 
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dült a gyógyszerészeti tudományos élet, ami szükséges
sé tette a szakcsoport munkájának szakosztályokra tör
ténő tagolását Az 1964-ben megalakított öt szakosztály 
(Gyógyszer-technológiai Szakosztály, Gyógyszer-anali
tikai Szakosztály, Gyógyszerkutatási Szakosztály, 
Gyógynövény Szakosztály és Gyógyszerügyi szervezési 
Szakosztály) kezdettől fogva igen tevékenyen műkö
dött. 

1966 újabb átszervezést hozott a gyógyszerészeti 
tudomány életében, rnivel a Magyar Orvostudományi 
Társaságok és Egyesületek Szövetsége keretein belül 
megalakult a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, mint 
a Gyógyszerész Szakcsoport, illetve a korábbi Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság jogutódja. Az új szer
vezeti forma tovább éltette a szakosztályi tagolódást, sőt 
a szakosztályok köre tovább bővült a Gyógysze
résztörténeti Szakosztály 1968-as megalakításával. Ez 
évben lett a Gyógyszeripari Szervezet is a társaság tagja 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZIUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEI! SZERVEZEIE 

lÉTREHOZÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI ÉS KŐRÍJlMÉNYEI 

A magyar kórházi gyógysze1észet fejlődésének bizto
sítása érdekében az 1960-as években az állami irányító 
és ellenőrző feladatok mellett már feltétlenül szükséges
nek látszott az 01szág területén szétszórva működő, kb 
120 teljes kö1ű és kisegírő kórházi gyógyszertár szakmai, 
tudományos, szervezeti és érdek-képviseleti tevékenysé
gének felmérése, megszervezése és képviselete. A Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság elnöksége már az 1960-as évek 
közepén felismerte e kérdés fontosságát, és a kórházi 
gyógyszerészet képviseletét az országos vezetőségben 
területi titkárként tevé
kenykedő dr.. Kiss Ferenc 
főgyógyszerészre bízta 
A sikeres előkészítő tár
gyalások eredményeként 
a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság 1973 december 
12-i rendkívüli közgyűlé
se elfogadta a kórházi
klinikai gyógyszerészi 
szervezet megalakulását, 
és határozata szerint az 
újonnan megalakult szer- Dr. RZ.u Feffnc 

vezet területi szerv, neve: Kórházi Gyógyszerészeti Szer
vezet„ A vezetőség a szervezetet megalakultnak tekintette, 
és működését a közgyűlés napján megkezdettnek nyil
vánította. 

Az országos vezetőség közgyűlés által megszavazott 
bizottságot hozott létre, és megbízta, hogy a szervezet 
konkrét munkaprogramját dolgozza ki, majd azt jóvá
hagyásra terjessze fel az országos vezetőséghez 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet megalakításával 
a társaság szervezeteinek száma 28-ra emelkedett 
(6 szakosztály; 19 megyei szervezet; Fővárosi Szervezet, 
Gyógyszeripari Szervezet; Kórházi Gyógyszerészeti Szer
vezet), ami 1988-ban az Ifjúsági Szervezet megalakításá
val tovább nőtt 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 199 3-ban kilé
pett a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egye
sületek Szövetsége kötelékéből, és ettől kezdve önálló 
szervezetként képviseli itthon és külföldön a gyógyszerészi 
érdekeket 

Dr Trestyánszky Zoltán elnök úr kezdeményezésére -
többéves előkészÍtő munkát és számos egyeztetést követően 
- 1994 októberétől megváltozott a Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezet társaságon belüli státusa, aminek követ
keztében ez időponttól kezdődően a szervezet gazdaságilag 
önálló jogi személyként folytathatta tevékenységét 

Végezetül még egy jelentős változást kell megemlíteni 
Tíz évvel később, hogy a társaság kilépett a Magyar 
Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségéből, 
prof. dr. Vincze Zoltán elnök úr javaslatára, a 2003 
november 29-i küldöttközgyűlés megszavazta a társaság 
eredeti, alapításkori nevének - Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaság - a visszavételét 

Elnökségi intervallum 

1973-1991 
Dr. Mohr Tamás 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT) 
1973 december 12-i rendkívüli közgyűlésén elfogadta a 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (KGYSZ) megalaku
lását. A szervezet első elnökévé dr. Mohr Tamást válasz
tották, titkár dr Fodor Zsuzsanna lett A Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezet Működési és Szervezeti Szabályzatát 
1974-ben hagyta jóvá az MGYI elnöksége 

„A <zervezet léija az MGYT ke„tében elősegíteni 

a kórházi gyógyszerészetet érintő szakmai kérdések 

tudományos alapon történő művelését, a kórházi gyógyszere 

ellátá1 <zínvonalának fejlesztését, továbbá a gyógyszeriszeti 

tudományok eredményeinek a szakterületén történő gya

korlati felhasználásának te~je.1zté.sét, valamint a fzervezetébe 

tartozó tagok tudományos ismereteinek bővítését . " 

A szetvezet feladata 

A fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerészeinek 
szervezett összefogása. 

A kórházi gyógyszerellátást érintő szakmai 
kérdések tanulmányozása; azok fejlesztésével 

kapcsolatban javaslatok kidolgozása 
A kórházi gyógyszerészek továbbképzésére 

vonatkozó javaslatok kidolgozása. 
Közreműködés az MGYT többi 
szakosztályánál folyó munkában. 

A hazai és külföldi társszervezetekkel 
(Kórházszövetség, FIP) való együttműködés. 
Rendezvények, publikációs előadások tartása. 

Szakfolyóiratok, tudományos jegyzetek, 
könyvek kiadása .. 

A feladatok megoldása érdekében a KGYSZ előterjesz
téseket készíthet az illetékes szervek részére, továbbá pályá
zatokat írhat ki A sok mindenre kiterjedő kórházi gyógy
szerészeti tevékenység és a csatlakozó kapcsolatrendszer tár
sasági keretekben történő teljes átfogása, irányítása, védel
me szinte lehetetlennek tűnt, ezért a szervezeten belül szak
mai és szervezeti munkacsoportokat, valamint a szervezést 
segítő területi körzeteket hoztak létre 

A KGYSZ szervezeti felépítése az alábbi volt: 

Szetvezeti felépítés 

Elnök 
Elnökhelyettes 

Titkárok 
Általános és külkapcsolatok titkára 

Szervezőtitkár 

Adminisztratív titkár 

Tudományos Tanácsadó Testület elnöke 

Szakmai munkacsoportok 

Gyógyszer-ellenőrzési munkacsoport 
Gyógyszer-monitorozási és toxikológiai 

munkacsoport 
Gyógyszer-technológiai munkacsoport 

Klinikai és gyógyszerterápiás munkacsoport. 
Laboratóriumi munkacsoport 

Gyógyszerügyi szervezési munkacso_port.. 

___ F ____ _ 



A munkacsoportok csaknem az egész kórházi gyógy- j 

szerészeti tevékenységi kört felölelték, és 4-5 tagból álltak ' 

Szervezeti munkacsoportok 

Koordinációs és etikai munkacsoport. 
Programkészftő és operatív munkacsoport 

Ifjúsági szakmapolitikai munkacsoport 
Kije0!tfe!eliJ5ök 

Sajtó- és tájékoztatási felelős. 
Pénztáros. 

Könyvtáros. 

Az intézeti gyógyszerészek összefogását, illetve a szer
vezet vezetésével a folyamatos kapcsolattartást a tájegy
ségenként kialakított, kezdetben hat, később nyolc kör
zet területi titkárai végezték 

1974 június 8-án Budapesten az Orvostovábbképző 
Intézet Orvosok Házának társalgójában tartották az 
MGYI Kórházi Gyógyszerészeri Szervezete 1 Országos 
Tanácskozását Először dr Fodor Zsuzsanna általános tit
kár mondott rövid bevezetőt 

Az ünnepélyes megnyitót dr. Clauder Ottó egyetemi 
tanár, az MGYT elnöke tartotta Jövőbe mutatónak jel
lemezte az új szervezetet, melynek megalakulását az élet 
követelményei tették szükségessé. Clander professzor 
üdvözlőbeszédében rámutatott arra, hogy ezt a lépést az 
oktatásnak is követni kell, mivel egyre nagyobb szám
ban lesz szükség jól képzett kórházi gyógyszerészekre, 
akiknek egy személyben kiváló analitikusnak, gyógy
szertechnológusnak, gyógyszerismertetőnek és szervező
nek kell lenniük Végezetül sok sikert kívánt az újonnan 
megalakult Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek 

Prof dr. Pálos Á László az OTKI rudományos rek
torhelyettese házigazdaként üdvözölte a tanácskozást, 
kiemelve a gyógyszerészet - mint a medicina egyik sok
ágú, nagy szakmai múltra! bíró területe - szakosodásának 
a jelentőségét 

rehozásában jelentős munkát végzett dr Kiss Ferenc 
főgyógyszerész, dr Bertalan Pál osztályvezető, Schram 
Gézáné oszrályvezerő, illetve az MGYT elnöksége részé
ről dr. Zalai Károly főtitkár támogatta nagy odafigyelés
sel a szervezet megalakulását 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet a megalakulásá
tól kezdve igen lendüleres munkatempót diktált Az 
1973-1991 közötti időszakban 8 országos szimpóziu
mor rendezett, továbbá 14 egy- vagy kétnapos tudomá
nyos értekezletet és sok-sok egynapos gyógyszerismerte
tő, illetve műszerbemutató előadást. A kórházi szervezet 

akrivitását jelezte, hogy általában nagy arányban sikerült 
a kórházi gyógyszerészeket a szakmájuk ügyében moz
gósítani A kb. 450 fős ragságnak mintegy 25%-a vett 
részt közvetlenül az egyes munkacsoportok munkájá
ban, és 60-70%-a jelent meg hallgaróként vagy előadó
ként a saját szervezésű nagyobb rendezvényeken. Ez 
a jelentős érdeklődés abból következett, hogy az egyes 
szimpóziumokon, rendezvényeken mindig olyan témák 
kerültek megvitatásra, amelyek a kórházi gyógyszerészek 
érdeklődésének homlokterében állrak 

Az első Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózium 1975 
március 24-26. között Du-
naújvárosban került megren
dezésre. A szimpóziumon az 
infúzióellátást és a kórházi 

Az üdvözlőbeszédek után a szervezet megalakulásáról 
és célkitűzéseiről dr. Mohr Tamás elnök tartott beszámo
lót, részletesen ismertetve a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet elfogadott Működési ér Szervezeti Szabályzatát 
Kiemelte, hogy a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet lét- Az első >zimpózium meghívó;a Rlállitás a dunaújvdrosi szimpóziumon 

___ ,, ____ _ 

Kt'JRH!ZI 
GYt'JGYSZERESZETI 
SZIMPOZION 

A szimpózium résztvevői 

í 

gyógyszertárak gazdálkodását mutatták be, illetve vitatták 
meg a résztvevők A háromnapos rendezvényen 46 elő
adás hangzott el, majd a zárónapon kerekasztal-megbe
szélésre került sor. A szervezők a kórházi gyógyszertárai< 
30 éves fejlődését bemutató kiállítást is szerveztek, ezzel 
is színesítve az értékes szakmai programot„ Ezt követte 
az 1977 március 2.3-26 között szervezett szegedi, illet
ve az 1980 márcins 26-29 között megtartott országos 
rendezvény, amelynek Pécs-Siklós adott mélró helyet 



Hallgató.ág a szegedi szimpóziumon 

Szakmapolitikai forum 

Szakmai szempontból különösen kiemelkedő volt az 
1982-ben Kőszegen FIP-védnökséggel rendezett IV 
szimpózium, ahol már több külföldi ország kórházi 
gyógyszerészete is képviselte magát Ezt követően 1985-
ben Eger, 1987-ben Zalaegerszeg, 1989-ben Siófok biz
tosított helyet a Kórházi Gyógyszerészek Szim
póziumának A Mohr elnök úr által vezetett időszak 
utolsó nagy rendezvényére 1991. április 24-27 között 
került sor Bükfürdőn, ahol első ízben alkalmazták 
a kongresszus megnevezést úgy, hogy a korábbi szimpó
ziumok számozását tovább folytatták Ennek megfelelően 
a bükfürdői tudományos rendezvény hivatalos elnevezé
se a VIII. Kórházi Gyógyszerészeti Kongresszus volt, 
amit a szakirodalomban gyakran emlegettek Nem
zetközi Klinikai Gyógyszerészeti Kongresszusnak, mivel 
sok országból igen jelentős számú külföldi kolléga volt Dr. Vincze Zoltán, dr. Fodor Zsuzsanna, dr. Csekey Éva 

Dr. Dávid M Ferenc; a pécri Egyetemi Gyógyszertár 
fogyógyszeréfze elöaddst tart 

---·1r·• -----• 



Szekcióülé.s 

Szekcióülé 

Fiatal gyógyszertszek cwportja 

a résztvevők között, és nagy számban hangzottak el 

német és angol nyelvű előadások a klinikai gyógyszeré
szet jelenéről és jövőjéről 

Ebből az időszakból ki kell emelni a Váci Szakma

politikai Konferenciát, mely 1983 április 8-9 között 

került megrendezésre, és témája a klinikai gyógyszerészet 

aktuális kérdései voltak. A rendezvény része volt a kórházi 

gyógyszertári asszisztensek előadóversenye, illetve 

a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny kórházi gyógyszerészi 

válogatója. Mindkét versenyen hat-hat versenyző indult 

Szakmai szempontból jelentős rendezvény volt az 1988. 

május 20-21 között rendezett Békéscsabai Tudományos 

Ulés A gyógyszerterápiás bizottságok sze"pe témában 

Említést kell még tenni a Győri Hálózatfejlesztési 

Konferenciáról, továbbá a kedvező nemzetközi visszhan

got kiváltó 1990 május 10-12-én megtartott Vasszécsenyi 

ARBElfSBESPRSCHUNG / WOHKSHOP 

V A S S Z g C S ~ N y 

SCHiOSS!IOIEl / CASIIE HOTEL 

dJ - EBERG~NY 

UNGARN ! HUNGARY 

10 - 12 MAY 1990. 

P E 0 G R A M M E 

Nemzetközi konferencia programfüzete - l/a:sszéc:seny 

Nemzetközi Konferenciáról, amelynek témája szintén 

a klinikai gyógyszerészet volt, valamint a Debrecenben 

szervezett lnfúziógyártd5, ellenőrzés, terápia című 3 napos 

ankétról, mely 1990 október 24-27 között került meg

rendezésre 
Ebben a ciklusban a Kórházi Gyógyszerészeti Szerve

zet vezetősége több olyan szakmai pályázatot is kiírt, 

amelyek elősegítették az egyes gyakorlati vagy tudomá

nyos problémák hatékony megoldását, illetve olyan 

hiánypótló kiadványok megjelentetésével támogatták 

a hazai kórházi gyógyszerészet szakmai fejlődését, mint 

a Gyógyszem interakciók, Korképek, tünetek, terdpia, 

Kórházak gyógy.1zergazdálkodá1a, Klinikai gyógyszeré<zet, 

Infúziókészítés - Infúziós terápia, valamint az Infoziók 

injekciós készítményekkel való keverisének elméleti alapjai 

és gyakorlati vonatkozásai című jegyzetek 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek kiemelkedő 

szerepe volt a klinikai gyógyszerészet hazai elindításában, 

fejlesztésében, de tevékenyen részt vett a gyógyszerterá

piás bizottságok létrejöttében is, valamint kezdetektől 

fogva ösztönzőleg támogatta a fiatal kórházi gyógyszeré

szek tudományos tevékenységét A Kórházi Gyógyszeré

szeti Szervezet 19 76-ban csatlakozott a Rozsnyay 

Mátyás Emlékversenyhez, de az ösztönzés és támogatás 

a kórházi gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek 

irányába is megnyilvánult, elősegítetve eredményes rész

vételüket az 01szágos Asszisztens Vándorserleg rendez

vényeken 
Az előző, korántsem teljes felsorolásból is látható, 

hogy a szervezet igen aktív életet élt megalakulásától 

kezdve. Az elért eredményekkel azonban a vezetőség 

nem mindig volt maradéktalanul elégedett. Mohr elnök 

úr nem bántó, de kritikus hangvétele a szervezet saját 

munkája irányában is gyakran megnyilvánult, így nem 

rejtette véka alá a szervezet kudarcait sem Véleménye 

szerint a sikertelenségek elsősorban a „fából vaskariká' 

lehetetlenségéből adódtak, mivel társasági szinten fogtak 

hozzá olyan kérdések megoldásához, amelyek állami 

beavatkozást igényeltek volna Megítélése szerint a lehe

tőségek is erősen korlátozottak voltak, hiszen társadalmi 

munkában - idő és pénz híján - nem látogathatták 

végig az összes kórházi gyógyszertárat, hogy helyileg is 

támogassák a kollégák erőfeszítéseit Ebben a tekintet

ben a területi titkárokra sem lehetett nagyon számítani, 

mivel az ő tevékenységük elsősorban az országos rendez-

vények, szimpóziumok, konferenciák szervezésének 

segftésére korlátozódott 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek az Országos 

Gyógyszerészeti Intézettel kialakitott példás kapcsolata 

csak szakmai téren volt igazán kamatoztatható. A hatósági 

jellegű beleszólás - pl. a patikák alapításába, fejlesztésébe, 

a létszámnormatívák kialakitásába, a főgyógyszerészek 

jogainak kidolgozásába - az évek során meglehetősen 

eredménytelennek bizonyult 
A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet állandó óhaja 

volt, hogy hozzanak létre egy Országos Kórházi Gyógy

szerészeti Intézetet a speciális problémák megoldására 

A szervezet vezetősége többször is a Minisztérium 

Gyógyszerészeti Főosztályához fordult ezzel a kéréssel 

A főosztály azonban az Országos Kórházi Gyógysze

részeti Intézet létesítését nem látta megoldhatónak) 

viszont 1985-ben létrehozta az OGYI Szakmai Kollégi

uma Kórházi Gyógyszertári Albizottságát. Az OGYI ak

kori főigazgatója, Paál Tamás professzor úr az albizottság 

tagjait, mint döntés-előkészítő szakembereket kérte fel 

az együttműködésre Az albizottság az évek során igen 

hasznos munkát végzett, azonban a hőn áhított célt -

a kórházi gyógyszertárak egységes kezelését és fejlesztését 

- nem sikerült elérnie 

Meg kell említeni azt is, hogy a Magyar Gyógyszeré

szeti rarsaság elnökségével, illetve országos vezetőségével 

felhőtlen volt a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet kap

csolata Zalai és Nikolics elnök urak nem szóltak bele 

a kórházi vezetőség közvetlen munkájába, önzetlenül 

segítettek a problémák megoldásában és jóindulatúan 

támogatták a szakmailag fontos kiküldetéseket is 

Kiemelt fontosságú esemény volt, mikor 1982-ben 

engedélyezték a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet máig 

legrangosabb jutalomérmének, a Dávid Lajos Emlék

ér,mnek a létrehozását, amelyet ez időtől fogva több 

alkalommal adományoztak, illetve nyújtottak át ünne

pélyes külsőségek között a kórházi gyógyszerészet érde

kében kifejtett kimagasló tevékenység elismeréséül 

A társaság szakosztályaival kialakított kapcsolat is példás 

és aktív volt, mivel nem létezett egyetlen olyan szakosz

tály sem, amelynek rendezvényein a kórházi gyógyszeré

szek egyéni előadásokkal vagy küldöttségekkel nem kép

viseltették volna magukat Elismerésre adott okot az is, 

hogy a Magyar Gyógyszerészeti Társaság nagy országos 

kongresszusain a kórházi gyógyszerészek mindig külön 



kórházi szekció keretében számoltak be tudományos és 
szakmai eredményeikről 

Tartalmas kapcsolatot sikerült kiépíteni az egyéb, nem 
gyógyszerész szakmai szervezetekkel is A kórházi szervezet 
vezetői minden esetben józan és segítőkész együttműködést 
tapasztaltak a Magyar Kórházszövetség részéről, melynek jó 
példája volt a közösen létrehowtt és működtetett Kórházi 
Gyógyszertári Szakbizottság A kórházi szervezet képviselői 
a kórházszövetség évenként megrendezett ország.as kong
resszusain 8-10 fővel és legalább 4-5 előadással vettek részt 
Említést érdemel, hogy a Magyar Kórházszövetség Kórházi 
Gyógyszertári Szakbizottsága önálló rendezvényt is szerve
zett Győrben, Debrecenben és Budapesten, valamint az is, 
hogy a kórházszövetség évente öt alkalommal megjelentetett 
folyóirarában - a Kórházban - rendszeresen ismertették 
a szakbizottság híreit, illetve az évek során több jelentős kór
házi gyógyszerészi előadást is leközöltek 

A kórházi gyógyszerészet képviselői ebben az idő
szakban az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete 

Látogatá1 a bét:si Egyetemi Gyógyrzertárban 

Osztrák és magyar kollégák találkozá1a Gyöngyösön 

gazdasági ankétjain is rendszeresen részt vettek, ahol 
elsősorban intézeti gyógyszergazdálkodással kapcsolatos 
előadásokat tartottak, melyek egy része az EgésZJégügyi 
Gazdasági Szemlében is közlésre került 

Jelentőségénél fogva ki kell emelni a Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezet nemzetközi kapcsolatait, amelyek 
a szervezet megalakulásáról kezdődően több ágon fejlőd
tek Tény, hogy a kórházi gyógyszerészi rendezvényeket 
a külföldi gyógyszerforgalmazó cégek előszeretettel láto
gatták és Lán1ugatták, illetve az egyes országok gyógy
szer-kereskedelmi cégei érdeklődésének megfelelően 
egy-két napos gyógyszer- és műszerismertető bemutatók, 
konferenciák kerültek megszervezésre. Ezen szakmai 
programok egyben lehetőséget biztosítottak a kereske
delmi cégeken keresztül az egyes nemzeti - Ausztria, 
Csehszlovákia, Svájc, Lengyelország, NSZK, NDK, 
Szovjetunió, Bulgária, Jugoszlávia, Olaszország, USA -
kórházi gyógyszerészeti szervezetekkel történő informá
lis kapcsolatfelvételre 

A Kőrházi Gyógyrzerészeti Szervezet delegáltjai Béoben 

,J, 

Ebben a ciklusban hivatalos kapcsolatfelvétel tör
a Kó1házi Gyógyszerészeti Szervezet, valamint 

FIP Kórházi Szervezete, az Európai Kórházi 
Szövetsége és az Európai Klinikai 

Gyógyszerészeti Iarsaság között. Az Európai Klinikai 
Gyógyszerészeti Iarsaságnak ez időszakban már 10 
magyar ragja volt, akik mindig is szívügyüknek 
tekintették a hazai klinikai gyógyszerészet felvirágoz

tatását 
A nemzetközi kapcsolatok ápolása szempontjából 

kiemelkedő esemény volt a HP-védnökséggel 1982-
ben Kőszegen rendezett IV „Nemzetközi" Kórházi 
Gyógyszerészeti Szimpózium, valamint a Szocialista 
Országok Kórházi Gyógyszerészeinek Klinikai Gyógy
szerészeti Tanácskozása, amely 1986 április 8-9-én 
Budapesten került megrendezésre A klinikai gyógy
szerészet a gyógyszerészet legdinamikusabban és leg
perspektivikusabban fejlődő területe, azonban pontos 
tartalmát és fogalomkörét abban az időben eléggé 

D1: Mohr Tamás elnök megnyitóbeszédét tartja -
Nemzetközi Kórházi Gyógyszerészeti Szimpózium, 
Kőszeg, 1982 

Fogadás a Vtfri Szakmapolitikai Konfa„ncián, 1983 

eltérően értelmezték az egyes országok szakemberei, 
ezért szükségszerű volt az egységes definíció megfo
galmazása, illetve a lehetséges működési területek 
kijelölése. A tanácskozáson 30 előadás hangzott el 
(15 külföldi és 15 hazai), melyben az előadók részle-
tesen ismertették hazájuk klinikai gyógyszerészettel 
kapcsolatos álláspontját A kétnapos ülés végén 
a részt vevő országok közös deklarációt fogadtak el, 
melyben meghatározásra került a klinikai gyógyszeré
szet fogalrna és Levékenységi köre. A tanácskozás elő
adásairól 162 oldalas jegyzet került kiadásra. Hasonló 
jelentőségű volt az 1991-ben Bükfürdőn megrendezett 
Nemzetközi Klinikai Gyógyszerészeti Kongresszus is 
Természetesen a magyar kórházi gyógyszerészeknek is 
sikerült kis számban eljutni néhány nemzetközi rendez
vényre, pl. az amszterdami, isztambuli, washingtoni FIP 
kongresszusra, ahol poszterprezentációkkal adtak hírt 
a magyar kórházi gyógyszerészetet aktuálisan foglalkoz
tató szakmai kérdésekről 

A fzekcióülé1 résztvevői a kőfzegi szimpóziumon 



Magyar ré;ztvevők poszterükkel - FIP, f;ztambul, 1990 

A mindennapi kórházi gyógyszerészi gyakorlat szem
pontjából rendkivül hasznosak voltak azok a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság által jóváhagyott csereegyezmé
nyek, amelynek keretében tudományos, illetve szakmai 
cserelátogatások jöhettek létre Ausztriába, Csehszlová
kiába, az NDK-ba, Lengyelországba .. Az egyezmények 
kapcsán több tudományos dolgozat is megjelent a szom
szédos országok gyógyszerészi szakfolyóirataiban. 

---~ 

O;ztrák ó magyar gyógyszeré;zek találkozója Béc:sben 

Különösen jó 
szakmai kapcsola
tot épített ki a 
kórházi szervezet 
a német és az 
osztrák kollégák
kal A résztvevők 

számára emléke
zetes rendezvény 
volt a Német ICór
házi Gyógysze
részek II és Ili 
Kongresszusa, 
amely 1985-ben 
Halléban, illetve 
1986-ban Drez
dában került meg
rendezésre, vala
mint az 1989 
szeptember 10-14. 

''11' .. .,,~ 

Dr. Vzmze Zlltán, dr. Kirs Perem; 
dr. Samu Antal delegáltak- II Német 
Kórházi Kongmszus, Drezda, 1986 

között Bécsben megrendezett Osztrák és Magyar 
Kórházi Gyógyszerészek Találkozója. 

A külföldi kapcsolatok kiépírése vonatkozásában 
a kezdeti időszakból két nevet mindenképpen meg kell 
említeni: di Fodor Zsuzsanna és dt. Samu Antal titká
rok elévülhetetlen érdemeket szereztek a magyar kórházi 

Dr. Fodor Zsuzsanna egy nemzetközi kongresszuson 

gyógyszerészet nemzetközi megismertetésében„ Dr Samu 
Antal 1990-ben elsőként vett részt Las Palmasban az 
Ewópai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége közgyűlésén 
megfigyelőként, és készítette elő a magyar kórházi szerve
zet tagfelvételét e rangos, irányt mutató nemzetközi testü
letbe A magyar csatlakozást az EAHP elnöke, dt Jochen 
Korwas is teljes egyetértéssel támogatta 

Dr Mohr Tamás elnökségének utolsó éveiben olyan 
változások következtek be hazánk életében, mely nem 
hagyta érintetlenül a kórházi gyógyszerészetet sem. 
A Magyar Gyógyszerész Kamara megalakulása után 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet által képviselt saját 
érdekvédelmi funkció feleslegessé vált, így a felszabadu
ló kapacitásokat elsősorban a tudományos tevékenység 
kiterjesztésére, jegyzetek megjelentetésére és a külföldi 
kapcsolatok ápolására lehetett koncentrálni 

Ismételten felerősödött az Országos Kórházi 
Gyógyszerészeti Intézet létrehozásának igénye. Ebben 
az időszakban az intézeti gyógyszertár a kórház költ
ségvetésének 20-.30%-a felett diszponált. Sajátságos 
szakmai lehetőségeivel a gyógysze1elést, s ezen keresz
tül az intézményi költségeket is érzékenyen befolyásol
hatta, így munkájának súlya lényegesen jelentősebb 
volt, mint annak elismertsége. Minden kórházi osz
tálynak országos intézeti szakmai háttere volt, azonban 
a kórházi gyógyszertár ilyennel nem rendelkezett, 
a miniszteri utasítások pedig nem pótolhatták a kon
zultációk lehetőségét, a megfelelő szakmai hátteret 
l\ szervezet vezetőinek megítélése szerint a szakmai fel
ügyelet és irányírás is egyre bizonytalanabbá vált, mivel 
megszűnt az OGYI Szakmai Kollégiuma Kórházi 
Gyógyszerészeti Albizottsága, és az OGYI azon osz
tálya, mely a kórházi gyógyszertárak ügyeivel, ellenőr
zésével foglalkozott 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnöke és veze
tősége ismételten megfogalmazta ajánlását az Országos 
Kórházi Gyógyszerészeti Intézet létrehozása érdekében, 
amely biztosíthatná a szakmai felügyeletet 

A:z. Országos Kórházi Gyógyszerészeti intézet létre
hozása érdekében megfogalmazott elnöki ajánlás 20 év 
távlatából is megfontolandó, azonban ezt a harcot már 
az új generációnak kell megvívni Mohr tanár úr 1990-
es nyugdíjba vonulását követően a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet elnökségéről 1991 őszén 

búcsúzott 

Dr. Fodor Zsuzsanna é.s dr. Kis.s János titkárok eszmecseréje 

Országos K6rházi Gyógyszerészeti Intézet 
vélelmezett feladatai 

Az intézeti gyógyszertárak alapításának, 
létrehozásának, berendezésének, 

műszerezettségének országosan egységes 
és kötelező végrehajtása 

A kötelezően előírt létszámnormatíva. 
A kórházi gyógyszertár ellátási körének 

meghatározása. 
A kórház intézetvezető főgyógyszerészének 

besorolása, jogainak és kötelességeinek 
meghatározása 

A gyógyszer-gazdálkodási tevékenységi 
körének, jogainak a meghatározása az osztályos 

gyógyszerkeret megállapírásánál 
A kórházi osztályok gyógyszerelését ellenőrző 

gyógyszerész jogainak és kötelességeinek 
a definiálása 

A kórházi gyógyszertárak szakmai, 
szakmapolitikai, technológiai tevékenységének 

egységesítése, pL a klinikai gyógyszerészet 
értelmezése, a gyógyszerterápiás bizottságok 
működésének gyakorlati megvalósírása, 
a toxikológiai vizsgálatok lehetőségeinek 

biztosítása stb„ 



DR. MOHR TAMAs 

1924-ben született Kőszegen 
Középiskolai tanulmányait követő
en rövid ideig jogot hallgatott 
Pécsett, de 1944 őszén átjelentkezett 
Budapestre a Pázmány Péter füdo
mányegyetemre gyógyszerészetet ta
nulni 1950 júliusában szerzett 
gyógyszerészi diplomát Budapesten 

Két évig beosztott gyógyszerészként dolgozott, majd 
195.3-1971 között kisebb megszakitásokkal gyógyszeitár
vezető volt. A nevezetes budapesti Kabay Gyógyszertárban 
kollégáival kidolgozta az aszeptikus technológia gyógyszer
tári feltételeit, és egy aszeptikus laboratóriumot létesített, 
melyben bevezette a készítmények kémiai, fizika-kémiai és 
mikrobiológiai ellenőrzését 1968-ban doktorált technoló
giai főtantárgyból summa cum laude 

1972-ben kinevezték az Ovostovábbképző Intézet 
vezető főgyógyszerészének Mivel az orvos- és gyógysze
rész-továbbképzés egyre nagyobb szerepet kapott az 
egészségügyben, szükségessé vált az OTKI gyógyszertá
rának fejlesztése is, hogy a kórházi gyógyszerészek 
továbbképzésének bázisa lehessen Emellett természete
sen a 870 ágyas kórház és rendelőintézet gyógyszerrel 
történő ellátását is biztosítani kellett 

Az 1973-ban megnyílt új gyógyszertár gépekkel, 
műszerekkel való ellátottsága országosan kiemelkedő 
volt. Munkatársait úgy sikerült kiválasztania, hogy szak
mailag és tudományosan is előremutató tevékenységet 
végezhettek a gyógyszer-informatika, a gyógyszerellen
őrzés, a klinikai gyógyszerészet, a galenusi és infúziós 
technológia, továbbá a biofarmácia és farmakokinetika 
területén. 

1976-ban védte meg kandidátusi értekezését 
),Szervezéselmélet alkalmazása az intézeti gyógyszerellá
tásban" címmel. Két gyógyszerészi szakképesítéssel ren
delkezik: Gyógyszerészügyi szervezés - 1972 , valamint 
Gyógyszerhatástan és toxikológia - 1977 

19 78-ban nevezte ki az egészségügyi miniszter egye
temi docensnek 1978-1988-ig volt a Magyar 
Kórházszövetség országos vezetőségének tagja. 1980-
ban nevezték ki a Gyógyszerészi Szakvizsga Bizottság 
tagjává, 1985-ben az Országos Gyógyszerészeti Intézet j 

Kollégium tagjának és a Kórházi Albizottság elnökének 
1 

Meghatározó szerepet vállalt a Magyar Gyógysze
részeti T3.rsaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének 
létrejöttében, amely másfél éves előkészftő munka után 
1973-ban alakult meg. Első elnökévé dr Mohr Tamást 
választották, aki töretlen lelkesedéssel, példamutató 
módon képviselte elnökként 18 éven keresztül a kórhá
zi gyógyszerészet ügyét 

Mohr tanár úr 1990-ben ment nyugdíjba, a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet elnökségétől 1991 őszén 
búcsúzott 

A húszéves „kórházi kitérő') után ismét beállt a tára
asztal mögé, mint a békásmegye1i Fitomed Gyógyszertá1 
tulajdonosa Jelentős az a tevékenysége is, amit a Ma
gángyógyszerészek Országos Szövetségében végzett Az 
1997-ben megjelent Kórképek, tünetek, terápia, valamint 
az 1998-ban kiadott Gyógyszerézeti i.smentek az öngyó
gyításban című szakkönyvek egyik szerkesztője, de eze
ken kívül további 9 könyve és 112 közleménye jelent 
meg Több magas állami kitüntetés, 4 tudományos 
emlékérem, valamint egy élet korszakalkotó munkájával 
kiérdemelt Életműdíj tulajdonosa 

Dr.MoltrTamú 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
K6rházi Gy6gyszerészeti Szervezete 

vezetős~g~ 
1974-1978 

Elnök 
dr Mohr Tamás 
Elnökhelyettes 

Kiss Ferenc 
Titkár 

dr Fodor Zsuzsanna 
Vezetőségi tagok 

Bartus Györgyné, dr. Bertalan Pál, 
dr Dávid M Ferenc, dr.. Korbély Ildikó, 

dr. Kurucz Tibor, láng Péter, dr.. Mezey Géza, 
Zsdánszky Kálmánné 

Tet öleti vezetők 
dr Dávid M Ferenc, láng Péter, ldlók László, 

dr. Mezey Géza, dr.. Pápay Tamás, 
Zsdánszky Kálmánné 

Munkacsoport-vezetők 

dr Bertalan Pál, dr. Dávid M Ferenc, 
Kiss Ferenc, dr.. Kurucz Tibor, dr Lengyel Júlia, 

dr. Márton Bálint 
Mnnkacsoporttagok 

Bándi Domokos, dr. Bánhalmi Zoltán, 
dr Czollner Ferenc, dr. Cseh János, 

Elek Kemény Zoltánné, dr. Fehér Mihályné, 
dr. Fodor Zsuzsanna, Galambos Lóránd, 

dr. Hamvas József, dr.. Hegedűs Sándorné, 
dr Kedvessy Györgyné, Király Árpádné Soós 

Gyöngyvér, Kiss János, Kiss Sándor, 
dr.. Korbély Ildikó, Körmöczi György, 
dr. Láng Ágota, dr. Mozolai Lászlóné, 

dr. Pintér Józsefné, Pokomándy Endréné, 
dr. Rixer András, Sági Erzsébet, 

dr. Strausz Pálné, dr. Szendrei Józsefné, 
Szenes Zsuzsanna, Teteczky Károly, 
dr Tornyos Zoltán, Vatzinger Antal, 

Végh György, dr. Vincze Zoltán 

Magyar Gyógyszerésze.ti Társaság 
K6rházi Gy6gysierészeti Szervezete 

veietősége 
1978-1982 

Elnök 
dr Mohr Tamás 
Elnökhelyettes 
dr. Kiss Ferenc 

Titkárok 
dr Fodor Zsuzsanna, 

dr Kiss János, 
Kiss Józsefné 

Vezetőségi tagok 
dr Bándi Domokos, Cseri László, 

dr. Dávid M .. Ferenc, dr .. Inovay Jánosné, 
dr. Korbély Ildikó, dr Kovács Béláné, 

dr .. Mezey Géza, Póka Gábor, 
Schram Gézáné, dr. Simon Fiala János, 

Szenes Zsuzsanna, Tálos Ilona, 
Tunyoghy Ferenc, Vaszil László, Végh György, 

Zsdánszky Kálmánné 
P6ttagok 

Fekete Mária, Vatzinger Antal 
Az elnöki tanácsad6 testület elnöke 

dr: Bertalan Pál 
Tagjai 

Beke Júlia, Egerváriné dr, Nagy Mária, 
Láng Péter, dr.. Lengyel Júlia, Majorossy Béla, 

dr Márton Bálint, dr Simon Kiss Gábor, 
dr. Tamáska Lőrincz 



Magyar (;yógyszerészeti Társasag 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 

veZetőség~ 
.1982-1986 

Elnök 
dr Mohr Tamás 
Elnökhelyettes 
dr„ Kiss Ferenc 

Titkárok 
dr. Fodor Zsuzsanna, 

dr Kiss János, 
dr. frestyánszky Zoltán 

Pénztáros 
Beke Julianna 

Vezetéíségi tagok 
Asztalos Gábor, dt Bándi Domokos, 
dt Cseri László, dr.. Dávid M. Fetenc, 
Fekete Mátia, Kabayné Fekete Irén, 
Kinyó Sándor; dt Korbély Ildikó, 
dr. Mezey Géza, dt Rixer András, 

Schram Gézáné, dr Simon Fiala János, 
dr.. Soós Gyöngyvér, Végh György 

Kooptált tagok 
dt Balatoni Gyuláné, dr. Bánhalmi Zoltán, 

Kovács Zsuzsanna, dr.. Pápay Tamás, 
Pokomy Endre, Potocsny Mária, dr Szél Mária 

Az elnöki tanácsadó testület elnöke 
Szendrényi Lajos 

Tagjai 
dr. Lengyel Júlia, Majorossy Béla, Rada Pálné, 

dr Simon Kiss Gábor; Szabó Sándor, 
dt. Tamáska Lőrincz, Vonnákné Petrovics Éva, 

Zsdánszky Kálmánné 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 

vezétő_sége 

1986'-1991 

Elnök 
dr .. Mohr Tamás 

Alelnökök 
Fekete Mária, 

dr .. Kiss Ferenc 
Titkárok 

dr. Samu Antal, 
dr. Trestyánszky Zoltán 

PénztáI'os 
Potocsny Mária 

Mnnkacsoport-vezetéík 
dr Bándi Domokos, dr. Kiss János, 
dr Korbély Ildikó, Pokorny Endre, 

Schram Gézáné, dr Simon Fiala János, 
dr Soós Gyöngyvér, dr Szabó Csongor, 

dr.. Szél Mária 
Területi titkárok 

dt Balatoni Gyuláné, dt Dávid M. Ferenc, 
dr Endrényi Ferencné, Kabayné Fekete Irén, 

dt Perjésné Várkonyi Ildikó, 
dr Rixer András, dr.. Szabó Csongor; 

dt Zsembery Béla 

Jegyzéí 
dr Hetényi László 

Sajtó- és cijékoztatási feleléís 
dr Kovács Imre 

Az elnöki tanácsadó testület elnöke 
Asztalos Gábor 
Elnökhelyettes 

dt Fodor Zsuzsanna 
Tagjai 

Majorossy Béla, dr Márton Bálint, 
Mezeiné Téri Judit, dt Pápay Tamás, 

dr.. Simon Kis Gábor, dr Tamáska Lőrincz, 
Virágh István 

~28~ 

Elnökségi intervallum 

1991-2000 
Dr. Trestyánszky Zoltán 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 1991 szep
tember 20-i tisztújító közgyűlésén a megválasztott új 
elnökség olyan kollégáktól vette át a tisztségeket, akik 
alapítói voltak szervezetüknek, és közel 20 éven keresz
tül irányították a szakmai, szakmapolitikai munkát 
a kórházi gyógyszerészet területén. 

A megválasztott elnökség és vezetőség új társadalmi, 
illetve szakmai környezetben kezdte meg munkáját. 
Átalakult a gyógyszerellátás rendszere, a keresleti és 
ad1ninisztratív eszközökkel erősen kodátozott gyógy
szerpiacból rövid idő alatt kínálati piac alakult ki 
Ug1ásszerűen megnőtt a Magyarországon törzskönyve
zett és forgalomba hozott gyógyszerkészítmények száma, 
megszűnt a gyógyszerellátás monopóliuma, jelentős 
átalakuláson ment, illetve (ez még napjainkra is igaz) 
rnegy keresztül a finanszírozás rendszere. Megjelentek az 
első magángyógyszerráral<, majd sok nehézség árán -
sajnos anomáliáktól sem mentesen - megkezdődött 
a gyógyszer-kískereskedelem magánosítása 

A társadalmi és szakmai változások nem hagyták 
érintetlenül a fekvőbeteg-ellátás rendszerét sem, így 
jelentős hatással voltak az intézeti gyógyszerellátásra is 
Már az átalakulási folyamat kezdetén látható volt, hogy 
a kó1házi gyógyszerészet eddigi élete talán legnagyobb 
kihívása elé néz, azonban a kórházi szetvezet vezetői 
kétely nélkül bíztak abban, hogy az a hatalmas szellemi 
tőke, amelyet az elmúlt évtizedekben sikerült felhal
mozni, nem engedi megtörni azt a lendületet, amely 
mindig is jellemezte a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 

tevékenységét. Ennek elősegítése érdekében, figyelembe 
véve az eddig elért eredményeket, valamint számba véve 
a várható befolyásoló tényezőket, az új vezetőség össze
foglalta a szervezet célkitűzéseit 

Célkitűzések 

Posztgraduális képzés reformja 
A kórházi-klinikai szakgyógyszerészi ágazat 

elfogadtatása. Önálló szakmai kollégium létrehozása. 
Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolitikai 

tudományos ülések szervezése. 
A kétévente megrendezésre kerülő 

kongresszusok szakmai színvonalának emelése .. 
Pályázatok kiírása a kórházi gyógyszerészet 

területein felmerült problémák megoldására. 
A meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok 

elmélyítése, új szakmai kapcsolatok kíalakítása. 
Részvétel a kórházi gyógyszerészet helyzetét, 

illetve fejlődését meghatározó törvények, 
miniszteri rendeletek előkészítő munkájában .. 

Stabil pénzügyi helyzet megteremtése. 

A fenti célkitűzésekkel összhangban meghatározásra 
kerültek a kórházi gyógyszerészet fejlődésének, fejleszté

sének lehetséges útjai is 

A fejléídés lehetséges útjai 

Biztonságos, gazdaságos gyógyszerellátás. 
Gyógyszerkészítés. 

Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés. 
Kórházi-klinikai gyógyszerészi szolgálat. 

Unit Dose, Daily Dose rendszerek működtetése 
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Keverékinfüziók készítése (normál, citosztatikus, IPN) 
Betegágy melletti gyógyszerészi tevékenység. 

Információs, dokumentációs rendszerek működtetése 
Vérszint-monitorozás. 

Aktív részvétel a szakmai bizottságokban. 

A kórházi gyógyszerészet fejlődésének lehetséges 
útjait azonban számos előre tervezhető és előre nem lát
ható tényező befolyásolhatta 

Befolyásoló tényezők 

A kórházi struktúra változása .. 
A finanszírozási rendszer változása. 

Privatizációs törekvések. 
Személyi és tárgyi feltételek 
„Flexibilis menedzsment". 

Hatályos és hatályba lépő jogszabályok 
Képzés, továbbképzés, szakképzés. 
Nemzetközi irányelvek, ajánlások 
és állásfoglalások hazai adaptálása 

(Good Pharmacy Practice, Methods of teching 
pharmacy, European code for drugs 

idemification stb.) 

A fejlett egészségüggyel rendelkező országok példáit is 
figyelembe véve olyan, többéves továbbképzési programot 
állfrotr össze a Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezet vezetősége, 

amely felöleli mindazon ismere
teket, melyek szükségesek ah
hoz, hogy a kórházi gyógy
szerészet területén dolgozók 
megfelelhessenek a velük szem
ben táinasztott egyre fokozódó 
követelményeknek A tovább
képzésben résztvevőknek négy 
különböző szakterületen kellett 
speciális jártasságra szert tenni: 

1 Klinikai farmakológiai 
gyógyszerterápiás ismeretek 

3 Gyógyszerellenőrzés, minőségbiztosítás 
4 Szervezési, vezetési ismeretek 

A hatszemeszteres továbbképzés 1996-ban indult az 
ország 5 centrumában (Budapest, Debrecen, Szeged, 
Pécs, Szombathely) Az azonos programmal megrende
zett két-két napos továbbképzéseken összesen 110, 
a kórházi gyógyszerellátás területén dolgozó kolléga vett 
részt A képzésben részt vevők a tanfolyam anyagának 
elsajátftásáról tesztvizsga keretében adtak számot. A tan
folyam elvégzéséről a SOTE Oktatási Osztálya „okleve
let" adott át a sikeres vizsgázók részére 

Az oktatáshoz kapcsolódó eredmény az is, hogy 
a szervezet elnökségének javaslatáia a gyógyszerészhall
gatóknak az államvizsgás időszakban egy hónapot köte
lező jelleggel kórházi gyógyszertárban kell eltölteniük, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy minél átfogóbb képet 
kapjanak a kórházi gyógyszerészetről, s annak reményé-

Debmeni továbbképzi< a Postá5 üdülőben, 19')6 

2. Gyógyszertechnológia Szakmai továbbképzés a mátraházai Bén Hotelben 

ben, hogy a kedvező tapasztalatok hatására minél töb
ben választják majd a gyógyszerészet ezen területét 

A szervezett posztgraduális képzésen túlmenően 

több egynapos szakmai rendezvény is lebonyolításra 
került, amelyek iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg 
a szervezet tagsága részéről 

1992 és 1994 között az alábbi egynapos rendezvé-
nyek kerültek megszervezésre Budapesten: 

• Szakmai tapasztalatok Angliából. 
• labordiagnosztika 
•A pharmakoterápia gyakorlati alkalmazásának 
előnyei. 

• Parenterális oldatok előállírásának technológiai 
problémái, ellenőrzés, felhasználás, új irányelvek 

• Számítógépes informatika a gyógyszertárakban. 
• Citosztatikumok felhasználása, citosztatikumtar-

talmú keverékinfiíziók előállítása 
• Supportív terápia. 
• Unit dose system 
• Dializáló oldatok Dialízis. 
Két további rendezvényt kell még megemlíteni. Az 

egyik 1995 október 20-21-én Szegeden került lebonyo
lításra A kórházi gyógyszert5zet aktuális kérdései címmel, 
míg a másik vidéki helyszín 1996 június 21-22-én Baja 
volt, ahol Tudományos Ülés keretében az Antibiotikumok 
felharználá5ának 5zakmai, gazda5ági vonatkodsai téma
kötben hangzottak el előadások - száin szerint 15 -
a jelen lévő hallgatóság nagy érdeklődése mellett 

.ANTIBIOTIKUMOK FELHASZNÁlÁSÁNAK 
SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI 

VONATKOZÁSAI" 

TUDOMÁNYOS úitS 

BAJA BAJA 

1996.JÚNIUS 2J-C2. 1996. jii•i•• ll-22 

A bajai tudományos ülés prvgramfozete 

J 
SYMPOSIUM FRANCO·HONGROIS 

ETS"ifüiRNEESNATIONALES O'INFORMATION 
OES PHARMACIENS HOSPITAliERS 

FRANCIA-MAGYAR 
KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZiSZIMPÓZIUM 

BUDAPEST 
6 - 10 mai 1992 

_1_~92, május 6 - 10 

A programfozet címlapja 

dapesten 1992 május 
6-10. között, mely francia 
kezdeményezésre került 
megrendezésre 410 francia 
és 90 magyar résztvevővel. 
A szimpózium fő témája 
a kórházi gyógyszeres terá

pia gazdaságossága volt. 
A magyar részről nyitó elő
adást tartó dr Trestyánsz
ky Zoltán elnök úr felvá

A magyar kórhá
zi gyógyszerészek 
igényes szervezésű 

saját szimpóziuma-· 
ikkal, kongresszusa
ikkal, illetve a nem
zetközi tár s szer veze
tek kongresszusain 
történő aktív részvé-
tellel jelezték, hogy 
helyük van Európa 
kórházi gyógyszeré
szeinek elit társadal
mában Jó példa erre 
a 8 Francia Kórházi 
Gyógyszerészeti Szim
pózium francia-ma
gyar részvétellel Bu-

zolta a magya1 kórházi Dr Pápay Tamás üdvözli 
gyógyszerészet kialakulá- a Bajai Tudományos Ülés 
sát, jelenlegi helyzetét, az rirztvevőit 

A bajai tudományos ülér ri<ztvevöi 
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aktuális sikereket és gondokat, illetve a szakma távlati 
célkitűzéseit 

Gyógyszerirzet EunJpában volt A nagyszabású nemzet
közi rendezvényen több mint 20 ország képviselői vet
tek részt A kongresszuson az Európai Kórházi 
Gyógyszerészek Szövetsége - az idő szerint - 16 tagálla
mának küldöttei számoltak be országuk kórházi gyógy-

Az 1992 május 22-27-én Jeruzsálemben megrende
zett II. Jeruzsálemi Gyógyszerésztudományi és Klinikai 
Farmakológiai Kongresszus jelentőségét az adja, hogy ez 
volt az első nagyobb létszámú, saját szervezésű külföldi 
kongresszusi részvétel a kórházi gyógyszerészek részéről 
A kongresszuson több magyar szerző poszterelőadása is 
bemutatásra került 

Ebben az elnöki ciklusban is eltökélt szándék volt, 
hogy a világ gyógyszerészeinek nagy seregszemléjén 
a magyar kórházi gyógyszerészek is feltétlenül képvisel
jék hazájukat, lehetőség szerint előadásokat vagy posz
terbemuratókat tartva. Erre az első alkalmat az 1992 
szeptember 2-7 között Lyonban megrendezett FIP 
Kongresszus biztosí'totta 

Nemzetközi visszhangját tekintve is jelentős ese
ménynek számított a Magyar Kórházi Gyógyszerészek 
IX Kongresszusa, amely 1993 április 21-2.3 között 
Szegeden került megrendezésre, és fő témája a Kórházi 

Az EAHP küldöttek egy cwportja 

A tudományos ülés elnöksége a rzegedi kongmszuson 

Pokorny Endre és di: Hamvas fóZJej elnökölnek az ülésen 

szerészetének helyzetéről A kongresszus kiváló lehetősé
get biztosított arra is, hogy a nyugati országok képviselői 
első alkalommal átfogó keresztmetszetet kapjanak a kö
zép-európai országok kórházi gyógyszerészetéről A kong
resszus rangját tovább emelte, hogy azon részt vett és elő

adást tartott dr. Carl lyons, a FIP Kórházi Szervezet.ének 
amerikai elnöke, valamint dr Karna! Sabra, az EAHP 
alctuális elnöke - aki nagy odaadással támogatta a kórhá
zi szervezet felvételét az európai szövetségbe - és a Német 
Kórházi Gyógyszerész Szövetség elnöke, dr. Jochen 
Kotwas is. Az évek távlatából egyértelműen kijelenthető, 
hogy a szegedi IX - Kongresszus mérföldkő volt azon 
a nemes Úton, melyen a magyar kórházi gyógyszerészet 
töretlenül halad az európai kórházi gyógyszerészet felé 

Lázas munkában a küldöttek az EAHP közgyűlésen 

A külvilág felé történő nyitás újabb lépéseit jelentet
te az 199.3-as tokiói, az 1994-es lisszaboni FIP 
Kongresszusokon, illetve az 1994 október 12-15 kö
zött Agrigentóban, az Európai Klinikai Gyógyszerészeti 
Társaság Kongresszusán történő magyar kórházi gyógy
szerészi részvétel 

Szakmai visszajelzések szerint a kórházi gyógyszeré
szek 1995 április 20-22 között Pécsett megrendezett 
X Kongresszusa volt az addigi legeredményesebb tudo

mányos rendez
vény a kórházi 

MAGYAR KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK 
x. KONGRFSSZUSA 

1 l~ CO:GRFSS 
1 OF BUNGARIAN HOSPITAL PHARMACISTS 

-

szervezet kong-
resszusai törté
netében. Pécsett 
a gyógyszerészet 
mellett az orvosi 
szakma is véle
ményt nyilvání
tott a gyógyítás 
egyes közösen 
művelt, illetve 
átfedésben lévő 
szakterületeiről 

A Citosztatikum, 
az Antibiotikum, 
a Gazdaságo.sság 
és a Mesterséges 
táplálás szekció

A Kórházi Gyógyszerészek Szervezetének képviselői.: 
dr. Pintye]ános, dr. Soás Gyöngyvér, dr. Trestyánrzky Zoltán 

külföldi előadás hangzott el, illetve 28 poszter került 
bemutatásra .. Ez év jelentős eseménye volt még az 1995-
ös stockholmi FIP Kongresszus. 

A programfozet dm/apja ban 50 hazai és Fogadás a pécsi kongresszuson 
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Afogadds 

1996-ban a már említett nagy sikerű Bajai Tu
dományos Ülés mellen meg kell említeni a március 
14-16 közörr Amszterdamban rendezett EAHP 
Kongresszust, amelyen a magyar kórházi gyógyszerészek 
- immár megszokottnak tekinthető módon - jelentős 

létszámmal, előadásokkal és poszterekkel képviselték 
hazánkat 

.~1···· 

Porzterszekció 
Portóban 

A fogadás 

1997 március 13-15 között került megrendezésre az 
Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége 11 Kongresz
szusa, melynek helyszínéül Portót választották A kong
resszuson a magyar kórházi gyógyszerészet 65 fővel, 14 
poszterrel és 2 verbális előadással képviseltette magát, 
amivel kiérdemelte, hogy a kongresszusi zárszóban külön 
kiemeljék a magyar küldöttség példás aktivitását 

Porzterszekció Por tóban 

l\.iAGYAR KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZEK 
Xl KONGRESSZUSA 

• 

um CONGRESS 
OF HUNGARIAN HOSPITAL PHARMACISIS 

SIÓFOK 
1997. április 1'7-20 

A kongresrzus díszvendégei 

17-20 April 1997 

1997 április 
17-20 között 
Siófokon került 

A programfozet dm/apja megrendezésre 
nemzetközi rész

vétellel a Xl Kórházi Gyógyszerészeti Kongresszus, 
melyen 58 verbális és 29 poszterelőadás hangzott el, 
illetve került bemutatásra A kongresszus fő témái 
a farmakoökonómia általános vonatkozásai, az anti
bakteriális terápia, az onkokemoterápia, az infi.ízióel
látás szakmai és gazdaságossági kérdései, a mesterséges 
táplálás költségelemzése voltak A farmakoökonómiai 
szekció olyan elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglal
kozorr, amelyek művelése elengedhetetlen a racioná
lis gyógyszerterápia szempontjából A betegellátás 
nagyon fűntos része a parenterális terápia„ A kong
resszuson reprezentatív felmérésen alapuló elemzés 
hangzott el a hazai inflrzióellátás helyzetéről, illetve az 
infi.íziós laboratóriumok szakmai színvonaláról. Mind 
a kongresszus, mind az annak keretében megrendezett 
szakmapolitikai kerekasztalf6rum témaválasztása 
rendkívül aktuális volt A fórum résztvevői .3 kérdés
kört vitattak meg: a finanszfrozás problémáit, a kór
házi gyógyszerellátás és a kórházi gyógyszerészet jogi 
környezetét, valamint a szakma megújulásának bizto
sítékát jelentő továbbképzések tervezett új rendszerét 
Több oldalról is megvilágítást nyert, illetve megfogal
mazásra került, hogy az intézeti gyógyszertáraknak 
milyen szerepet kell vagy kellene játszaniuk az intéze
ti gyógyszerellátásban. 

Dr. Szabó Sándar, a Magyar GJógyszerész Kamara elnöke 
üdvözli a kongresrzus résztvevőit 



Dr. Pintye János átveszi a Dávid Lajo.s Emlékérmet 

A portói EAHP Kongresszusnál szerényebb, de csöp
pet sem elhanyagolható létszámmal voltak jelen magyar 
kórházi gyógyszerészek az 1997-es vancouveri FIP 
Kongresszuson, ahol a Kórházi Gyógyszerészeti Szekció
ban 2 poszte1 ük is bemutatásra került 

, 1998 március 12-14 között Edinburgh patinás 
varosa adott méltó körülményeket az Európai Kórházi 
Gyógyszerészek Szövetsége Ili Kongresszusának, ahol 
a 37 ország 1600 résztvevője között 49 regisztrált 
magyar kórházi gyógyszerész volt Kiemelkedő aktivitá
sukra jellemző, hogy egy verbális előadás mellett a kiál-

M. k !írott 105 poszterből 18 magyar kórházi gyógyszerész 
agyar órházi gyógyszeriszek a kanadai FIP Kongresszuson munkája volt 

Dr. Soós Gyöngyvér plenáris előadását tartja 
Edinburgh-ban 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet jelentős diplo
máciai sikerét jelenti, hogy az Európai Klinikai Gyógy
szerészeti Hrsaság 1998 április 22-24-én Budapesten 
tartotta Mather and Health tavaszi kongresszusát 

Az amszterdami magyar delegáció tagjai 

Egy poszter a sok közül - Edinburgh, 1998 

A választott téma - a terhesség és a gyermekkor terápiás 
és gyógyszerészeti problémái - helyesnek bizonyult, 
ezért a résztvevők élénk érdeklődése, aktivitása kfsérte 
a kongresszus mindhárom napját A magyar kórházi 
gyógyszerészek közül ugyan csak egy-egy előadó és 
whorkshopvezető került ki, de a hallgatóság körében 
nagy számban voltak magyar regisztrált résztvevők 

Dr. George< Zelger, az ESCP elnöke köszönti a résztvevőket 



Dirzkmrzió a budape>ti ESCP Kongmrzu<on 

Az intézeti gyógyszerellátás minőségbiztosításának 
érdekében a kórházi szervezet 1998 szeptember 11-én 
ke1ekasztal-megbeszélést tartott Lajosmizsén a Gerébi 
kúriában„ A résztvevők a kórházi gyógyszerészet aktuá
lis kérdéseit elemezték a minőségbiztosítás szemszögé
ből A megbeszélés fontosságára utal, hogy azon jelen 
voltak a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi 
Gazdasági Vezetők Egyesületének elnökei is, és kifejez
ték a hatékonyabb együttműködésre irányuló szándé
kukat 

,,,.; 
A keffkasztal felkért előadói - Lajosmizse, 1998 1 Janovi;< Ildikó a Teva képviseletében 

Szakmai szempontból igen jelentős volt a Gyógy
szerészek V!IL Országos Kongresszusa, amely Siófokon 
került megrendezésre 1998 október 7-11-én A kórhá
zi és közforgalmú gyógyszertár-működtetés blokkban 
több jelentős kórházi gyógyszerészi előadás hangzott el, 

amely alapul szolgált Az 
intézeti gyógy<zerellátá.s 

Az io<ézeti ~~~7~nó>lO! aktuill• J<tr<k..ei 
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A Gyógyrzerirzek VIII Kong
resszusán megvitatott anyag 

aktuáli< kérdései című 

elemzés Gyógysze-
részetben történő meg
jelentetéséhez A 18 ol
dalas átfogó elemzés 
szakmai mélységénél és 
terjedelménél fogva is 
egyedülálló a kórházi 
gyógyszerészek eddigi 
publikációs tevékenysé
gében Az elemzésben 
felvetett kérdések egy 
része még ma is megol
dásra váró feladat 

A rzakmapolitíkai fórum felkért előadói 

Az 1999-es év eseményei közül ki kell emelni a kór
házi gyógyszerészek januári közös vezetőségi ülését, 
melyre a Magyar Gyógyszerész Kamara székházában -
január 15-én - került sor a Magyar Gyógyszerész 
Kamara elnöke, valamint a Kórházi Gyógyszerészeti 

Póka Gábor az MGYK kórházi tagozat képviseletében, 
Hávelné Szatmári Katalin, az MGYK elnöke, 
dr. Trntyánszky Zoltán, a KGYSZ elnöke a gyógyrzerirz 
kamara rzékházában, 1999 

A KGYSZ ér a kamara kórházi tagozata tanácskozása 

Szervezet és az MGYK Kórházi fagozata részvételével 
A közforgalmú gyógyszerellátásban a privatizáció jelen
tette átalakulás már nagy vonalakban lezárulr, kialakul
rak az értékrendek, sajátosságok A kórházi gyógyszeré
szet még a folyamat előtt állt, így nem volt mindegy, 
hogy merre indul és hová jut. A változás elkerülhetet
lennek tűnt, de az elképzelések nem voltak egységesek, 
ezért a találkozó fő feladata az elképzelések összehango
lása és a jó együttműködési készség kialakítása volt 



Még 1998-ban, a Lajosmizsén megtartott rendezvé
nyen vetődött fel a gondolat, hogy érdemes lenne fog
lalkozni onkológiai és egészségügyi gazdasági kérdésekkel 
Az ott jelen lévő Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesületének 
elnöke még hely
ben meghívta a 
kórházi gyógy
szerészeket Kecs
kemétre, megte

kinteni az UJ 
Onkoradiológiai 
Központot. Így 
került megszer
vezésre a Kórházi 
Gyógyszerészeti 
Szervezet és a 
Bács-Kiskun 
Megyei Önkor- Dr. Zsembery Béla/lfgyógyrzerész 

A kecskeméti tudományos ülés résztvevői 

mányzat Kórházának együttműködésében a kétnapos 
tudományos ülés, 1999 február 19-20-án. Az előadá
sokat és hozzászólásokat követően a résztvevők megte
kintették az Onkoradiológiai Központot. Az első nap 
kellemes társasági programmal zárult, melynek vendége 
volt dt Mohr Tamás - a szervezet volt elnöke - is, aki 
kórházi-baráti körben fogadhatta a grarulációkat 
a közelmúltban átvett „Életmúdíj" kitüntetéséhez 
A tudományos ülés második napján a kórházgazdálko
dás, a kórházi menedzsment, a gyúgyszergazdálkodás és 
a közbeszerzés volt a megbeszélés témája, majd a jól 
sikerült program aktuális szakmapolitikai kérdések meg
vitatásával zárult 

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének 
IV Kongresszusa Nizzában, 1999 március 17-19 
között került megrendezésre . .32 ország képviseletében 
1752 kór.házi gyógyszerész vett részt a kongresszuson 
A magyar kórházi gyógyszerészet 60 fővel képviseltette 
magát, és a poszterszekcióban 8 poszterrel voltak jelen 

Magyar résztvevők az EAHP JV Kongresszusán 

Ttirsas vac:iora Nizzdban 

A szövetség a kongresszus urán tartotta meg 28 ren
des évi közgyűlését a tagországok részvételével. A hazai 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetet dr Pintye János és 
dr Ifestyánszky Zoltán képviselte 

A FIP az 1999-es kongresszusát Barcelonában ren
dezte Magyarország tartotta előkelő helyét a megjelen
tek körében, ugyanis a 82 ország közül a 14 helyet vívta 
ki magának a 48 regisztrált résztvevővel. A kongresszu
son egy magyar kórházi gyógysze1ész posztere is bemu
tatásra került 

A közösen szervezett Congressus Pha1maceuticus 
Hungaricus XI és a Gyógyszerészek IX Országos 
Kongresszusa 1999 október 6-10 között Siófokon 
került megrendezésre A Magyar Gyógyszerészeti 

Porztervita - CPH Xl Kongrmzw; 1999 

Iiírsaság ebben az évben ünnepelte alapításának 75 
évfordulóját. Vincze professzor úr ünnepi beszédében 

Pro/ dr. Zalai Kárvly üdvözli a kongrerszus résztvevőit 



kiemelte, hogy a társaság 75 éves fennállása során vég
zett tevékenységével kivívta a hazai és a nemzetközi 
gyógyszerész-társadalom legteljesebb elismerését 

A kongresszus szakmai programja igen sokrétű volt, 
melyet csak színesített az önálló Kórházi Gyógyszerészeti 
Szekcióban elhangzott 1.3 kiváló előadás 

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége 
1999 október 22-24-én Strassbourgban tartotta szoká
sos negyedévi elnökségi ülését A Magyar Gyógysze
részeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetét dr 
Pintye János alelnök - úgy is mint az EAHP alelnöke -
képviselte 

A magyar gyógyszerészet hazai és külföldi szakmai 
elismertsége újabb fontos mérföldkőhöz érkezett 
A 2000. január 24-én lebonyolított választások eredmé
nyeként megalakultak az új szakmai kollégiumok 
A hazai gyógyszerészi szervezetek évek óta szorgalmazták 
szakmai kollégium létrehozását a gyógyszerészet terüle-

Szakmai kollégiumi vdlarztds 

tén is A 21 fős Gyógyszerész Szakmai Kollégium 1998 
szeptemberében alakult meg, és dolgozott egészen a kol
légiumról szóló új Eü .. M rendelet megjelenéséig. A ren
delet 2000. január l-jén lépett hatályba, és felsorolta az 
új gyógyszerész szakmai kollégiumokat. 

Gyógyszerész szakmai kollégiumok 

Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai 
Kollégium 

Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai 
Kollégium 

Ipari Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium 

Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai 
Kollégium 

Elnök 
prof dr. Vincze Zoltán 

Titkár 
dr Trestyánszky Zoltán 

Tagjai 
dr: Borz Lajos, dr: Cseh Ibolya, 

prof dr:. Falkay György, dr: Higyisán Ilona, 
prof dr. Mezey Géza, dr: Mohr Tamás, 
dr: Pintye János, dr:. Soós Gyöngyvér, 

dr.. Szabó Csongor 

A gyógyszerész szakmai kollégiumok a gyógyszerész
rudománynak és a gyógyszerellárásnak legmagasabb 
szintű javaslattevő, véleményező autonóm szakmai tes
tületei A Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai 
Kollégium alakuló ülésén kidolgozta és elfogadta a kol
légium ügyrendjét és munkatervét, mely szerint a kollé
gium a következő kérdésekkel kivánt foglalkozni: 

1 A hazai intézeti gyógyszerellátás helyzetének érté
kelése és fejlesztési lehetőségeinek megfogalmazása 

2 A sürgősségi betegellátás szempontjából nélkülöz
hetetlen gyógyszerek listájának összeállítása. 

.3 A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézményekben 
alkalmazott gyógyszer-információs rendsze1ek egysége
sírésére vonatkozó alapelvek megfogalmazása. 

4 A kórházi, valamint a klinikai szakgyógyszerészi 
képesítés „honoris causa" odaítélésének szempontjai. 

5 A klinikai gyógyszerészeti szolgálatra vonatkozó 
rendelettervezet koncepciójának kidolgozása 

A szakmai kollégiumok megalakulása igen nagy 
jelentőségű valamennyi hivatásban, de külön ki kell 
emelni azt a tényt, hogy a létszámát tekintve nem túl 
nagy, de tevékenységét és jelentőségét tekintve kiemel
kedő kó1házi gyógyszerészet önálló szakmai kollégiumot 
kapott, jelentős részben azért is, mert a Magyar 
Gyógyszerészeti Tarsaság Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezete mindezt maga kezdeményezte, éveken át 
folyamatosan szorgalmazta, és eddigi tevékenységével, 
kiemelkedő munkájával az elismerést ki is érdemelte. 

A klinikai gyógyszeri<zet érdekében kifejtett tevékenységéért 
1998-ban az Egészségügyi Miniszter Elismerő Oklevele 

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége V 
Kong1esszusa Madridban, 2000 má1cius 15-17 között 
került megrendezésre A kongresszusnak 42 magyar 
regisztrált résztvevője volt 

A kongresszus több szekcióban került lebonyolításra. 
Az előadások többsége a kórházi gyógyszerészet szakmai 
vezetési elméletével, a gyermekgyógyászat terápiás prob
lémáival és egyéb terápiás problémákkal foglalkozott 

A megrendezett 12 szeminárium témái a következők 
voltak: 

• Újszülött- és gyermekkor farmakokinetikája 
• Új pszichiátriai gyógyszerek alkalmazása 
• Klinikai táplálás - az interdiszciplináris team 

szerepe 
• Európai kórházak gyógyszerészi gondoskodásának 

kihívásai 
• Gyógyszerelési hibák megelőzése 
• A gyógyszerész szerepe a gyógyászati segédeszközök 

használatában 
• Gyógyszercsomagolások új fejlődése a minőségbiz-

tosítás szempontjából. 
• Betegorientált dózisok az onkológiában 
• Ilombózis terápiája. 
• Rheumatoid arthritis terápiája 
A szemináriumoknak egyeden bevezető előadásuk 

volt, így az idő nagy részét a diszkusszióra lehetett fordí
tani Megtisztelő volt, hogy két szeminárium vezetésére 
a szervezőbizottság magyar kórházi gyógyszerészt kért fel 
dr Pintye János személyében A kong1esszus poszter szek
ciójában 128 poszterelőadás szerepelt, melyből a magyar 
kórházi gyógyszerészet két előadással vette ki a részét 

A kong1esszus zárónapján kezdődött az Európai 
Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének éves közgyűlése, 
ahol új elnökség került megválasztásra Az elnök dr 
Patrick Rambourg (Franciaország) lett 

kitünteti<t kapott kórhdzi gyógyszerészek Dr. Kőr&;i Péter é; dr. Samu Antal 



A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet XII Kong- 1 

resszusa 2000 május 4-6-án került megrendezésre 
Siófokon A kongresszust dr. Itestyánszky Zoltán elnök 
úr nyitotta meg, visszatekintve a szervezet elmúlt 9 évi 
tevékenységére. 

A nyitó plenáris előadások után szakmapolitikai 
fórum volt, ahol több kérdéscsokrot vitattak meg 
a résztvevők: képzés, szakképzés, továbbképzés, a kórhá-

zi gyógyszerészek és a kamara kapcsolata, kórház-priva
tizáció, gyógyszer-finanszfrozás„ A szakmai program ple
náris előadásokkal kezdődött, amelyek jogi és finanszí
rozási kérdéseket rárgyalrak. A rémához csatlakozó posz
rerelőadások jól dokumentáltak voltak A kongresszu
son 3 fórum is megrendezésre került, lehetőséget adva 
a meghívott vendégeknek a kórházi gyógyszerészet akru
ális helyzetének megismerésére. 

Pro/ dr. Vincze Zoltdn köszönti a résztvevőket Dr. Samu Antal kbszönti a rirztvevőket Biciklisono/ds 



A rendezvény kiemelkedő programja volr a minőség- j 

bizrosítási szekció, amely rendkivüli aktualitásával sok ' 
érdeklődőt vonzott A fórum felkért résztvevői és 
a dicséretesen aktív hallgatóság a minőségbiztosításhoz 
kötődő gondolarok széles körét tudta a korlátozott idő 
ellenére is megtárgyalni. 

Összességében elmondható, hogy a kórházi gyógy
szerészek kongresszusát - megszokott módon - magas 
szfnvonalú előadások, tartalmas szakmai viták és meg
beszélések jellen1ezlék 

Gyógpzerirzet a XXl rzázadban mottóval került 
megrendezésre az új évezred első FIP Kongresszusa 
Bécsben, 2000. augusztus 26.-szeptember 1 között 
A kongresszus programja plenáris ülésekbe, fórumokba, 
szekciókba szerveződött A kórházi gyógyszerészeti szek
cióban 7 előadás és 52 poszter szolgált hasznos tudniva
lókkal. Az előadásokból kitűnt, hogy a kórházi gyógy
szerész szerepvállalása és a vele szemben támasztott 
követelmények az ezredfordulón megnövekedtek 

A sokrétű és magas színvonalú munka feltétele az állan
dó képzés, az információhoz való gyors hozzájutás, az 
információs technológia megléte és elérhetősége, mivel 
csak ezek birtokában lehet megfelelni a kihívásokriak, 
a beteg által támasztott követelményeknek 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet és a Magyar 
Gyógyszerész Kamara Kórházi Tagozata szeptember 
22-23-án Vasszécsenyben, immár ötödik alkalommal 
tartotta közös tudományos ülését Az első nap gyógy
szerismertető előadásokra került sor, majd a szakmai 
nap jó hangulatú vacsorával ért véget Második nap 
a szervezet és a tagozat résztvevői közös vezetőségi ülést 
tartottak, melyen aktuális kérdések kerültek megvitatás
ra, mint az intézeti gyógyszerellátás minisztériumi ren
delettervezete, a zárt forgalmú gyógyszertá1ak kérdése, 
az intézeti gyógysze1észet szakmai és gazdasági helyzete, 
a továbbképzés új formája. Ezt követően a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet vezetőségválasztási előkészüle
teiről esett szó 

Dr. Higyisán Ilona és Ker.kesné dr. Nemes Mária, 
az EuM Gyógyszeriszeti Fóosztdlydnak vezetője A réztvevők egy ooportja Résztvevők - Vttsszécseny, 2000 

A pályázati témák és a díjazottak 
Citosztatikus kevnék elődllítdsának elméleti 

és gyakorlati tudnivalói (1993) 
I. díj 

dr. Csonka Péter 
dr Higyisán Ilona 

dr Szél Mária 
II. díj 

dr: Gurzóné Túri Magdolna 
dr .. Mezey Géza 

IIL díj 
Bánfi Zsuzsánna 

Dializáló oldatok gyártásának technológiai 
és minffségi követelményei (1993) 

I. díj 
dr. Wellinger Károly 

II. díj 
Ácsné Lukács Margit 

dt. Kissné Koczka Csilla 
dr:. Mohácsi Gáborné 

III. díj 
nem került kiadásra 

Parenterális táplálás gyógyszerészeti vonatkozásai (1994) 
I. díj 

nem került kiadásra 
II. díj 

Gál Ferenc 
dr. Nádasdyné dr. Unghváry Ildikó 

III. díj 
Pregun Istvánné 

Életminifséget javító gyógyszeffk a klinikai 
gyakorlatban (1996) 

I. díj 
nem került kiadásra 

II. díj 
dr. Feketéné dr: Csóró Edit 

Tárczy f,va 

III. díj 
dr Katonáné Turai Erika 

Intravénds additívek készítésének irányelvei 
a stabilitás és minőség tükrében (1997) 
Racionális gyógyszerbeszerzés a hazai 

gyógyszer-nagykereskedelem tükrében (1997) 
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A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnöksége a kór
házi gyógyszerészet egyes kiemelt jelentőségű feladatai
nak hatékony megoldása érdekében hat témában írt ki 
pályázatot, melyekre összesen 10 pályamunka érkezert 
be. A pályázatok elbírálása minden esetben külső szakér-1 
tők bewnásával történt. A p~'.á':'tok n~ertesei, illetve 
helyezetqer 20-60 OOO Ft-os dlJazasban reszesültek 

Visszatérve a nemzetközi kapcsolatok jelentőségére, 
ki kell emelni két jelentős dátumot, nevezetesen 1991-
et, amikor a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet hivatalo
san felvételt nyert az Európai Kórházi Gyógyszerészek 
Szövetségébe, valamint 1996-ot, amikor dr Pintye 
János főgyógyszerész urat választották meg a szövetség 
egyik alelnökévé, mely tisztségét négy éven keresztül 
magas szinten látta el. 

Hasonlóan jó kapcsolat alakult ki a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet és az Európai Klinikai Gyógy-

Az MGYT Kórházi Gyógysz:erés?:etl Szervezetének hírei 

tartalom 
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A Húmondó e/só száma 

Ecripcll Kdrhál <1"9flftlúnk 
~·ts~ 4. KORgmSZUSQ 

,_ -~~';·-~ 

Új formában a Hírmondó 

szerészeti Társaság vezetése között is. A sikeres együtt
működés eredményeként 1998-ban a társaság a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezettel közösen rendezte meg 
Budapesten „tavaszi" kongresszusát„ Ebben a vonat
kozásban dr Soós Gyöngyvér nevét kell feltétlenül ki
emelni 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezete 1997-ben alapította a Hírmondó 
című szaklapot, melynek első száma a Siófoki XI 
Kongresszus alkalmából jelem meg A negyedévente 
megjelent periodika folyamatos tájékoztatást adott az 
intézeti gyógyszerellátás területén dolgozóknak, illetve 
a velük kapcsolatban álló társszervezetek részére a kórhá
zi gyógyszerészetet érintő aktuális témákról, hírekről, 
a vezetőségi, illetve elnökségi ülések anyagáról Meg kell 
említeni, hogy a Hírmondó bemutatkozó számán jelent 
meg először a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet logója 

(dr Szabó Csongor grafikája: MGYT KGYSZ feliratú 
zöld négyzetben fehér drazsé és piros kígyó), mely ettől 
fogva minden jelentősebb kiadványon és rendezvényen 
azonosírja a magyar kórházi gyógyszerészetet A megje
lentetést az első két évben a debreceni Bogáti Nyomda, 
majd 1999-től a Galenus Lapkiadó Kft. végezte 

A Hírmondó szerkesztőbizottsága 

dr Trestyánszky Zoltán főszerkesztő 
Ambrus Attila (1999-ig) 

dr .. Higyisán Ilona 
Roczkó Tomiszláv 
dr. Szabó Csongor 

Takács Gézáné (1999-től) 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet - vállalt célki
tűzéséhez híven - aktívan részt vett a gyógyszertörvény, 
illetve az adott periódusban megjelent miniszteri rende
letek előkészírésében, véleményezésében Jóllehet több 
területen nem minden tekintetben sikerült a kórházi 
gyógysz.e1észi érdekeket maradéktalanul érvényesítenie, 
azért összességében sikeresnek ítélhető a szervezet e terü
leten végzett tevékenysége. Természetesen minden cik
lus végén maradnak elvarratlan szálak, megoldásra váró 
feladatok, de ez arra is jó, hogy az új vezetőség egyből 
munkába állhasson és bizonyíthassa ráter1nettségét . 

DR. TRESIYÁNSZKY ZoLTÁN 

1949 november 21-én szüle
tett Iiillyán Egyetemi tanulmá
nyait 1968-73 között Szegeden, az 
Orvostudományi Egyetem Gyógy
szerésztudományi Karán végezte 
Itt védte meg 1980-ban egyetemi 
gyógyszerészdoktori értekezését 
1982-ben szakgyógyszerészi képe
sítést szerzett Gyógyszerhatástan, 

majd 2003-ban Klinikai gyógyszerészet tárgykörből. 
19 73-tól Tiszavasváriban az Alkaloida Vegyészeti 

Gyárban az Orvostudományi Osztály vezetője volt 
1980-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetem 

intézeti vezető főgyógyszerészének nevezték ki az Egyetemi 

Gyógyszertár élére. Murtlcijának egyik fő célkitűzése a biz
tonságos, középüzemi méretű parenterális oldatkészítés 
megteremtése volt Ez a feladatkör magába foglalta a kor
szerű kémiai és mikrobiológiai laboratórium működteté
sét és a műszeres analízis fejlesztését is. Jelentős szerepet 
játszott az infiíziók és a peritoneális dializáló oldatok lágy 
PVC-zsákban történő előállításának hazai bevezetésében, 
melyhez a hárteret az ország legkorszerűbb - 1982-ben 
üzembe helyezett és több mint két évtizeden keresztül 
működtetett - infü.ziós laboratóriuma biztosította. 

A gyógyszertár teljes felújításával, új részlegek kiala
kításával sikerült megteremtenie a korszerű gyógyszerel
látás feltételeit, és biztosítani a középüzemi gyógyszer
gyártás, illetve gyógyszerellenőrzés személyi és tárgyi 
feltételeit. A számítógépes hálózat kiépítése lehetőséget 
biztosított egy korszerű gyógyszer-információs-doku
mentációs rendszer meghonosításához. 

Aktív szervezőmunkájának is köszönhetően 2001-
ben átadásra került a XXl század szakmai feltételeinek 
minden tekintetben megfelelő új Egyetemi Gyógyszer
tár épülete, mely egyben a Gyógyszerésztudományi Kar 
Oktatóközpontja is lett 

Az elmúlt évek tudományos munkái közül kiemel
kedik a lágy PVC-ből kioldódó lágyíró ftalátok hatásá
nak vizsgálata a májenzimek működésére, különös 
tekintettel a beszűkült vesefunkcióra. Jelentős még az 
antibiotikum-antibiotikum, illetve antibiotikum vs 
egyéb gyógyszerek interakcióinak vizsgálata, továbbá 
szervezőmunkája a „Quality in Phamacotherapy" és 
a Farmakoökonómia területén, kiemelt figyelemmel az 
onkológiai betegellátásra. Munkájáról több hazai és kül
földi kongresszuson, tudományos üléseken számolt be 

Részese volt annak a több éven át tartó előkészítő 
munkának, mely eredményeképpen 1996-ban Deb
recenben is beindult a gyógyszerészképzés Oktatóként 
kezdetektől részt vett a képzésben, illetve a továbbkép
zésben, 2002-től önálló curriculumként munkatársaival 
oktatja a Klinikai gyógyszerészetet 

Tagja több egyetemi bizottságnak, társelnöke 
a Gyógyszerterápiás Biwttságnak. Egy évtizeden át titkára 
a DAB Orvostudományi és Biológiai Szakbizottság 
Farmakológiai és Gyógyszerészeti Munkabiwttságának és 
tagja az MTA Antibiotikum Munkabizottságának 
1991-2000 között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete és a Magyar Kórházi 



Gyógyszerészetért Alapítvány Kuratóriumának elnöke 1 

1990-2000 között küldöttként részt vesz az Európai 
Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének munkájábau 
2001-2002 között a Magyar Gyógyszerészeti Társaság alel
nöke, 2002-től 2005-ig a Magyar Gyógyszerész Kamara 
alelnöke 2004-től elnöke a Kórházi-Klinikai Gyógyszeré
szeti Szakmai Kollégiumnak, 2011-től az ESZK Kórházi
Klinikai Gyógyszerészeti Tauácsának Tagja az Országos 
Szakképesítő Vizsgabizottságnak 

Kitüntetései: Kiváló Munkáért (1984), Kiváló Gyógy
szerész (1990), Dávid Lajos Emlékérem (1991), 
Miniszteri Elismerő Oklevél (1998), Mozsonyi Sándor 
Emlékérem (2000), Societas Pharmaceutica Hungarica 
(2002), Batthyány-Strattmaun László Díj (2005), Mezey 
Géza Emlékérem (200 7) 

Magyar Gyó~zerészeti Tánaság 
Kórházi Gyó~zerészeti Szervezete 

vezetősége 

1991-1996 

Elnök 
dr Tresryánszky Zoltán 

Alelnökök 
dr Pintye János, 

dr Soós Gyöngyvér 
Titkárok 

Bánfi Zsuzsanna, 
Roczkó Tomiszláv, 
dr. Szabó Csongor 

Ifjúsági felelős 
dr.. Higyisán Ilona 
Gazdasági felelős 

Potocsny Mária 
Vezetőségi tagok 

dr.. Bándi Domokos, Kinyó Sándor, 
Schram Gézáné, dr. Simon Fiala János, 

dr .. Szél Mária, dr Török Judit, Végh György, 
dr Zsembery Béla 
Területi titkárok 

dr. Balatoni Gyuláné, dr Endrényi Ferencné, 
dr. Hartai István, dr. Herczeg Jánosné, 

Kis Zsuzsauna, Ladányi Gábor, dr Rixer András, 
dr. Szántóné Petró Katalin, Takács Gézáné 

Magyar Gyó~zerészeti Társaság 
Kórházi Gyó~zerészeti Szervezete 

vezető_Sé~ 

1996--2000 

Elnök 
dr. Tresryánszky Zoltán 

Alelnökök 
dr .. Pintye János, 

dr: Soós Gyöngyvér 
Titkárok 

Bánfi Zsuzsanna, 
Roczkó Tomiszláv, 
dr.. Szabó Csongor 
Gazdasági ügyvivő 

dr. Szél Mária 
MGIT alelnök 

prof dr Mezey Géza 
MGYftitkár 

dr. Higyisán Ilona 
Vezetőségi tagok 
Boldizsár Ferenc, 

dr. Borz Lajos, 
dr. Zsembery Béla 
Területi titkárok 

dr. Bándi Domokosné, dr Bojszkóné Papp Ildikó, 
dr. Kis Zsuzsauna, Ladányi Gábor, Mészáros Péter, 
dr Moksony Istvánné, dr. Szántóné Petró Katalin, 

Takács Gézáné, Tóth Ildikó, Végh György 

Elnökségi intervallum 

2000-2004 
Dr. Pintye János 

A Magyar Gyógyszerészeti Hrsaság Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezetének Tisztújító Közgyűlésére 

Budapesten, a BM Kórház előadótermében 2000. szep
tember 28-án került sor Hosszas előkészítő munka előz
te meg a jelöltek kiválasztását, mivel egy jól működő és 
komoly eredményeket produkáló vezetőség munkáját 
kellett hasonló színvonalon továbbvinni az elkövetke
zendő négy esztendőben. 

Dr Soós Gyöngyvér, a jelölőbizottság elnöke szer
vezte a választás előkészítését, a tisztújító közgyűlést dr 
Bándi Domokos levezető elnök irányÍtotta 

A tisztújító közgyűlés elnöksége Dr. Bándi Domokos 
levezető elnök körzönti a résztvevóket 

A választási eseményeket a leköszönő elnök beszámo
lója előzte meg, ismertetve az elmúlt kilenc év lényege
sebb történéseit, eredményeit. A beszámoló elfogadását 
követően dr. Ifesryánszky Zoltán megköszönte kollégái 
segítő támogatását, majd lemondott elnöki tisztségéről 

Prof ch. Vincze Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság 
elnöke példaértékűnek nevezte a kórházi gyógyszerészkollégák 

Prof dr. Vimze Zoltán elnök 
az M GYT nevében méltatja 
a rzervezet munkáját 

A lekd<zönó elnököt, dr. Trertyánszky Zoltánt köszönti 
dr. Higyisán Ilona és Hargitaifáno< 

tudományos tevékenységét, a hazai és külföldi kongresszuso
kon tapasztalható kiemelkedő aktivitását, ami kedvező mó
don hozzájárult a nemzetközi kapcsolatok kiszélesíréséhez. 

Dr Mohr Tamás, a szervezet első elnöke felidézte, 

hogy az 1991-es választás urán félve adta át a stafétabo
tot az új, fiatal elnökségnek, azonban rövidesen belátta, 
hogy aggodalma teljesen alaptalau volt. 



Dr. Mohr Tamá5 korábbi elnök a hozzászólása közben 

A hozzászólásokat követően került sor a választásra. 
A tisztújító közgyűlés dr Pintye Jánost választotta 
a Magyar Gyógyszerészeti Hrsaság Kórházi Gyógysze
részeti Szervezete elnökévé Személyében nagy tudású, 
tapasztalt, az ország határain belül és kívül egyaránt jól 
ismert szakembert sikerült választani erre a rendkívül 
fontos és felelősségteljes posztra 

A választás második fordulójában került sor az új 
elnökség megválasztására, majd azt követően a tisztújító 
közgyűlés dt Tiestyánszky Zoltánt jelölre egyhangúlag 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet delegáltjaként 
a Magyar Gyógyszerészeri Társaság alelnökének, és dr 
Soós Gyöngyvérr a titkári feladatok ellátására. 

Szavazatszámlálás 

Az újonnan beiktatott elnök rövid beszédében felvá
zolra vezetői elképzeléseit, kihangsúlyozva, hogy egyik 
legfontosabb célkitűzésének a homogén magyar gyógy
szerész-társadalom visszaállítását tekinti. Ezt követően 
a levezető elnök zárszavában megköszönte a jelenlévők 

' 

aktív közreműködését, és sok sikert kívánt az új vezető
ség munkájához, és bezárta a közgyűlést 

Dr. Pintyefánm megköszöni a tagság bizalmát 

Röviddel megválasztását követően Pintye elnök úr 
a Hírmondó soros számában köszönte meg a kórházi 
gyógyszerész kollégáknak, hogy bizalmat szavaztak egy 
új elnökségnek Megftélése sze1int a szervezet munkájá
nak folyamatossága biztosított, hiszen a leköszönt 
elnökség több tagja az új elnökségben is szerepet kapott, 
ami garancia a már megszokott magas színvonalú szer
vezeti munkára„ Véleménye szerint- az európai felfogást 
figyelembe véve - a magyar kórházi gyógyszerészet is 
döntően betegorientált gyógyszerészi szolgálattá kell 
hogy átalakuljon, azonban ennek meg kell teremteni 
a személyi és tárgyi feltételeit A célkitűzés megvalósítása 
érdekében az elnökségnek szorosan együtt kell dolgoz
nia az egészségügy szakmai, gazdasági és kórházvezetési 
testületeivel, ami interaktív együttműködést igényel 
a Magyar Kórházszövetség, az Egészségügyi Gazdasági 
Vezetők Egyesülete, a Kórházi-Klinikai Szakmai 
Kollégium vezető testületeivel Az elnökség fontos 
feladata feltárni azokat a hiányosságokat, amelyek aktu
álisan jelen vannak a kórházi gyógyszerészet területén -
tárgyi, egzisztenciális és jogi-, majd azt követően olyan 
megoldási javaslatokat kidolgozni, amely kedvezően 
befolyásolja mind a kórházi gyógyszerészet fejlődését, 
mind az intézményi betegellátást 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
tevékenységének föbb területei 

Hazai szakmai rendezvények szervezése„ 
Külföldi szakmai rendezvényeken a magyar 

kórházi gyógyszerészet képviselete, tudományos 
és szakmai eredményeinek bemutatása. 
Képzések és továbbképzések szervezése. 

Aktív szakmapolitikai tevékenység 

Programjában az elnökség megfogalmazta, hogy 
folytatni kJvánja azokat a szakmai rendezvénysorozato
kat, amelyek képesek bemutatni a magyar kórházi 
gyógyszerészet mindennapi szakmai munkájának ered
ményeit, esetleges problémáit 

Az új elnökség egyénelműen kinyilvánította elkötele
zettségét a saját szervezésú továbbképzési programok 
megvalósítása ügyében, mivel így lehet igazán garantálni 
a szakmai továbbképzések speciális kórházi gyógyszerészi 
jellegét Ebben a ciklusban már a módosított továbbképzési 
rendelet szerint kellett eljárni, azonban ez nem képezte aka
dályát annak, hogy a szakmai fejlődés mellett a rendeletben 
deklarált pontokat is megszerezzék a kórházi kollégák. 

Az 1996-ban elindított posztgraduális képzés prog
ramja a klinikai gyógyszerészi terápiás ismeretek bővíté
sét szolgálta, ennek a továbbképzési programnak 
a továbbvitelét szorgalmazta az elnökség, új szakterüle
tek, aktuális témák bevonásával. A korábbi bevált gya
korlatnak megfelelően a továbbképzések szervezése és 
lebonyolítása ebben a ciklusban is az öt centrumban tör
tént (Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely), 
félévente kér-két napos program keretében 

A továbbképzi< rérztvevói 

A továbbképzi< résztvevői 

Tekintettel az új posztgraduális képzési rendszerre, 
valamint figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatait, 
a 73/1999 (XII. 25) EüM rendelet szellemében elkészült 
a következő öt év továbbképzési programja, illetve ezen 
belül részletes meghatározásra került a 2001. évi tovább
képzési tematika A tervezett óraszám .32 Óta/tanév volt) 
arányosan megoSzrva az egyes továbbképzési szakterüle
tek között. A teljes éves program alapján .32 kreditpon
tot lehetett adni a képzés résztvevőinek Az egyes 
továbbképző centrumok felelősei Nagyné Ambrus 
Ildikó Budapest, dr Szabó Csongor Debrecen, dt Soós 
Gyöngyvér Szeged, dt Botz Lajos Pécs és Végh György 
Szombathely voltak. A programot dr. Soós Gyöngyvér, 
illetve az SZTE-GYIK Klinikai Gyógyszerészeti Intézete 
koordinálta 

Dr. Soós 
Gyöngyvér, 

a továbbképzfsek 
programjának 

ö<rzeállitója 



A K6rházi Gy6gyszerészeti Szervezet ötéves 
továbbképzési programja 

Farmakodinámia-terápiás ismeretek 
Farmakokinetika-biofurmácia 

Gy6gyszer-technológia. 
Szervezési, vezetési ismeretek, minőségirányítás. 

A K6rházi Gy6gyszerészeti Szervezet 
2001. évi továbbképzési programja 

Miítétek fatmakoterápiás problémái 
Újabb lehetőségek az aneszteziológiában. 

Szisztémás antibiotikus profilaxis. 
Elektrolitpórlás, klinikai táplálás. 
Mű rétet követő fájdalomcsillapítás. 

Gy6gyszeralkalmazás biofumádai szempontjai 
Nyújtott hatású készítmények kinetikai jellemzői 

Parenterális gyógyszerformák 
Orális és transdermalis gyógyszerek 

Biológiai hasznosíthatóság. 
Fizikai és biológiai hasznosíthatóság: 

meghatározási módszerek 
Abszolút és relatív biológiai hasznosíthatóság: 

generikus készítmények 
Gy6gyszer-technol6gia újabb kérdései 

Az intravénás készítmények előállításának újabb 
kihívásai. 

Szilárd gyógyszerformák, a nyújtott hatás 
elérésének lehetőségei 

Új segédanyagok a rheológiai 
gyakorlatban 

Transdermalis rendszerek lehetőségei. 
A k6rházi gy6gyszerellátás minőségirányítása 

A kórházi gyógyszertár „külső" kapcsolatai: 
együttműködés a nagykereskedelemmel 
Gyógyszermozgás a kórházon belül: 

betegre szabott gyógyszergazdálkodás 

A 200 l-es rovábbképzést 115 kolléga abszolválta, 
a résztvevők megoszlása az egyes centrumok között az 

I 

alábbi volt: Budapest - 28 fő, Debrecen - .34 fő, Szeged 
- 14 fő, Pécs - 21 fő, Szombathely - 18 fő 

Jelentős kihívást jelentett a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet vezetői számára az egészségügyi intézmények, 
és ezen belül az intézeti gyógyszertárak működési for
máinak átalakulása .. A különböző megoldási alternatí
vákra a szervezet elnökségének- a kórházi gyógyszerészet 
védelme, optimális esetben fejlődése érdekében - elkép
zeléseket kellett kialakítani. Alapelvként kJ lett mondva, 
hogy az átalal<:ulás a kórházi gyógysLerészet szakmai 
színvonalát negatív irányba ne befolyásolja, lehetőség 
szerint javítsa az egzisztenciális viszonyokat és az intéze·
ti gyógyszertár az intézménnyel azonos működési for
mában dolgozzon Mivel ezen alapelvek megvalósulása 
esetén is több megoldási lehetőség volt elképzelhető, 
ezért az elnökségi állásfoglalást sem lehetett előre mere
ven megfogalmazni, viszont a változásokat a szervezet 
vezetésének kötelessége volt úgy kezelni vagy befolyásol
ni, hogy azok mindenkor a kórházi gyógyszerészet javát 
szolgálják 

A kórházi gyógyszerészek számára az ezredforduló 
egyik legfontosabb témája az intézeti gyógyszerellátásról 
szóló rendelettervezet volt A szakmai koncepciót a kama
ra Kórházi Tagozatával együtt a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet elnöksége állította össze A cél egy előremuta
tó és hiánypótló intézeti szabályozás előkészítése volt 
Kétéves munka és erőteljes lobbizás eredményeként 
a kórházi gyógyszerészek számára elfogadható, kevés 
megkötést tartalmazó rendelet született. 

A szervezet fontos feladata a hazai szakmai rendezvé
nyek szervezése, melyek közül a többség egynapos tudo
mányos ülés volt, de évente 1-2 alkalommal többnapos 
kongresszus, szimpózium is megrendezésre került 
A rendezvények közös jellemzője, hogy olyan témák 
kerültek feldolgozásra, amelyek aktuálisan érdekelték 
a kórházi gyógyszerészeket, illetve a betegellátás érdekében 
bírtak kiemelt jelentőséggel. A rendezvények látogatott
sága általában 50-70%-os volt, ami igen jó aránynak 
számít, és különösen örvendetes az a tény, hogy a fiata
lok egyre nagyobb számban és növekvő aktivitással vet
tek, illetve vesznek részt a rendezvényeken. 

A külföldi rendezvények iránt is kellő érdeklődés 
nyilvánult meg a kollégák részéről, és ami igazán dicsé
retes, hogy többen előadással vagy poszterbemutatóval 
adtak hírt magukról, illetve a magyar kórházi gyógy-

'szerről Ezek a kongresszusok elsősorban az szere , 
Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsege 
(Amszterdam, 2001, Bécs, 200L, ~irenze, 2003 '. 
Sevilla, 2004 ) , illetve az Europar Klmrkar 
Gyógyszerészeti Hrsaság (Valletta, Antwerpen, 2001 
Porroroz, Firenze, 2002., Lrsszabon, Valencia, 2003., 

P , ·zs Prága 2004) által szervezett rendezvények vol-ar1 , • , , , . 
rak, melyekkel hivatalos kapcsolatban áll a Korh~zr 

Gyógyszerészeti Szerve~et, ~zért, a .3~-?~ . reg1~ztrált 
inagyar résztvevő megJelenese e.s akuv1Lasa gyak1an 
elismerésre késztette a szervezőket 

A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány jelen
tősebb rendezvényt, amelyen szervezőként vagy résztve
vőként képviselte magát a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet. 

Indulás egy külföldi kongmszusra 

A Gyógyszerészek X Országos Kongresszusa 2000 
október 4-8-án, Siófokon került megrendezésre. 
A 2000 fős és 2500 m

2
-en 150 szakmai kiállítót felvo

nultató kongresszus az elmúlt 10 évben az egyik legfon
tosabb rendezvénnyé nőtte ki magát Prof dr Vincze 
Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnöke nyi· 
rotta meg a jubileumi kongresszust, melyen több kórhá
zi kolléga is szerephez jurott. 

Dr Botz Lajos Evidenciákon alapuló gyógyrzerifzet 
című előadása szerint az egészségügyi szakemberek_ fel
adata és felelőssége az, hogy a gyakorlatban alkalmazott 
terápiás eljárások igazoltan hatásosak és költséghatéko

nyak legyenek 

Dr. Botz Lajo< 
előadá5át tartja 

a Gyógy.rzerészek 
X Országm 

ROngre.sszusán ~ 
Siófok, 2000 

Dr. Bándi Domokm hozzászólása a siófoki kongmszuson 



Új színfoltja volt a rendezvénynek a szakmai kollégiu- ' 
mok megjelenése, hiszen működésüknek ez volt az első 
éve Dr Tiestyánszky Zoltán, a Kórházi-Klinikai 
Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium (KKGYSZK) elnöke , 
összefoglalta a tennivalókat, és kijelölte a szakmai irányt, 
mely szerint a következő generációt a klinikai gyógyszeré
szet irányába kell elindírani A szakmai kollégium - mely
nek létrejöttéért a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet is 
évek óta harcolt -, remények szerint, az eddig hiányzó 
hátteret nyújthatja a szakmai törekvésekhez. 

Dr. Ifotydnszky Zoltdn, a KKGYSZK elnöke a beszdmolója 
közben 

A Lilly Hungária kórházi főgyógyszerészek részére 
szervezett továbbképzést 2000, október 22-27 között 
Rodoszon, Mivel ez is a tizedik rendezvény volt a Lilly
konferenciák sorában, így említésre méltó. A szakmai 
program előadásai az Antibiotikum politika is infekció 
kontroll (prof dr.. ludwig Endre), illetve a Daganatos 
betegek kezelésének általános elvei (dr.. Pintér Tamás) 
című bevezető előadások köré csoportosultak, A máso
dik napon infektológiai és onkológiai workshopra 
került sor, mfg a konferencia harmadik napja a n1inő
ségbizrosítás jegyében zajlott.. A tudományos konferencia 
gyakorlati hasznosságát a résztvevők aktív közreműkö
dése jelentős mértékben fokozta, 

2000 november 11-én kibővített kamarai elnökségi 
ülés volt Budapesten, melyet a Magyar Gyógyszerész 

Kamara szervezett, és a kamarai elnökségen kívül meg- A rodo.szi konferencia szünetében 

hívást kaptak a megyei kamarai elnökök, alelnökök, 
titkárok, az országos és megyei tiszti főgyógyszerészek, 
valamint a kórházi tagozat képviselői 

Dr Fábián Ferenc országos tiszti főgyógyszerész tájé
koztatást adott a kórházi gyógyszerellátás ellenőrzési 

tapasztalatairól Vizsgálták a tárgyi és személyi feltétel
rendszereket, továbbá az intézeti gyógyszertárakban vég
zett speciális szaktevékenységeket, melyek közül kiemelték 
a keverékinfúziók előállításának, illetve a betegre szabott 
gyógyszerosztásnak a problémáit Megállapírotta, hogy 
a vényforgalmat lebonyolító egységek működésének jogi 
szabályozása nem egyértelmű, az ezzel kapcsolatos rende
let hatályba lépése sürgető feladat 

Póka Gábor, a Kórházi Tagozat elnöke a szakmai fej
lődés fontosságát, a kórházi gyógyszerészi hivatás magas 
szintű biztosítását emelte ki. Ismertette a kórházi-klinikai 
gyógyszerészet speciális feladatait, és azokat a sajátságokat, 
amelyek jellemzők a kórházi gyógyszerellátás szervezésére 

Dr Pintye János, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
elnöke a betegorienrált gyógyszerellátás érdekében emelte 
fel szavát Megjegyezte, hogy a szakmai presztízst jelentő
sen emelné, ha megvalósulna a szakfőgyógyszerészi hálózat 
megszervezése„ .A:z intézeti gyógysze1tá1ak privatizációjá
val kapcsolatban komoly fenntartásainak adott hangot, 
zárójelben megjegyezve, hogy a fejlett egészségügyi kul
túrával rendelkező rendszerekben a privatizáció sehol sem 
szerepel meghatározó tényezőként. Nyomatékosan 
kihangsúlyozta, hogy a kórházi gyógyszerészet presztízsé
nek emelése érdekében el kell érni, hogy az egyes intéze
teken belül szakmai alárendeltségi viszonyok alakuljar1ak 
ki a gazdasági irányítás dominanciája helyett, tehát a kór
házi gyógyszerészt ne a gazdasági igazgató vélje aláren
deltjének, hanem a szakmai vezetés 

A megberzélés kórházi képviselői 

Dr. Szabó Sándor, a kamara tiszteletbeli elnöke sze
rint az utóbbi években sok kedvező változás jellemezte 
a kórházi gyógyszerészetet Külön kiemelte a figyelem
re méltó szakmai színvonalat, illetve a gyógyszerész 
kollégák kimagasló felkészültségét Meggyőződése, 

hogy a gyógyszerészet rangját számottevő mértékben 
a kórházi szakterület jelenti, 

Dr. Szabó Sdndor, a Magyar Gyógyszerész Kamara 
tiszteletbeli elnökének a hozzdszólá1a 

200 l, január 20-án a Magyar Gyógyszerész Kamara 
rendkívüli küldöttközgyűlést tartott, melynek része 
volt négy új elnökségi tag megválasztása, akik közé dr 
Irestyánszky Zoltán is beválasztásra került, így ismét 
lert kórházi gyógyszerész képviselő az MGYK elnöksé-
gében _ 

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Allamigaz
gatási Egyetemen 2001 január 31-én a diplomaosztó 
ünnepségen dr Mikola István egészségügyi miniszter 
köszöntötte a végzős hallgatókat Üdvözlőbeszédében 
dr Chikán Attila, az egyetem rektora kihangsúlyozta, 
hogy a magyar társadalom legégetőbb problémája az 
egészségügyi ellátás, azonban ésszerűen kialakított 
„üzemsze1vezéssel", illetve ennek megfelelő szemlélet

móddal is komoly eredményeket lehet elérni, 
Az ünnepélyes diplomaosztón 56 egészségügyi és hat 

gyógyszerügyi menedzser avatására került sor, illetve 
a Minőségbizto5ítá5 az egészségügyi intézményekben című 
képzést abszolváló hallgatók is oklevelet vehettek át dr 
Mikola István egészségügyi minisztertől, közöttük öt 



kórházi gyógyszerész: dr. Higyisán Ilona, dr Szabó 
Csongor, Takács Gézáné, Terleczkyné Janovszky 
Zsuzsanna, Vadas L.ászlóné 

Az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetségének 
6 Kongresszusa 2001 március 21-23 között került 
megrendezésre Amszterdamban. A kongresszusnak több 
mint 1200 résztvevője volt A Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet 22 regisztrált képviselővel volt jelen a kong
resszuson, mely Parrick Rambourg elnök üdvözlő szava
ival vette kezdetét 

A Verbális előadások két szekciójában 10 előadás 
hangzott el, és az egyik szekció levezető elnökének dr. 
Pintye Jánost, a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnö
két, az EAHP alelnökét kérték fel. 

A Szemináriumi szekció tizenkét témát dolgozott fel, 
a Szatellit szekcióban pedig A kórházi gyógyszeriszet 
szerepe a vdltozó világban, illetve a Klinikai formakokine
tika é.s gyógy5zer:szint-monitorozá.1 a kórhdzi gyógyszertá
rakban témák kerültek megvitatásra A Poszter szekcióban 
93 poszter került bemutatásra, közülük az egyik magyar 
kórházi gyógyszerészek prezentációja volt A kongresz
szus sikeres programja a kórházi gyógyszerészet szinte 

valamennyi területét átfogta, és betekintést adott az 
európai országok ilyen irányú tevékenységébe 

Szokásos módon az EAHP éves közgyűlése a kong
resszus zárását követően kezdődött. A kétnapos tanács

kozáson 22 európai ország 44 delegáltja vett részt 
Magyarországot dr Pintye János, a Kórházi Gyógysze
részeti Szervezet elnöke és dt Cseh Ibolya elnökségi tag 
képviselte 

Az elnöki beszámolóban dr Parricl< Rambourg felvá
zolta a szervezet egyéves munkáját, kapcsolatrendszereit. 
Az egyik legérdekesebb napirendi pont az elmúlt évben 
végzett, európai kórházi gyógyszerészetről készült kérdő
íves felmérés átfogó értékelése volt. Záróeseményként 
került sor dr. Pintye János EAHP-alelnök búcsúztatásá
ra, aki 4 éven keresztül töltötte be közmegelégedéssel ezt 
a megtisztelő és felelősségteljes posztot 

2001 június 6-10. között Tatán került megrende
zésre a Hope Exchange Programme Értékelő Kon
ferencia és a Kórházi Gyógyszergazdálkodás Kong
resszusa A Hope Exchange Programme az Európai 
Unió támogatásával jött létre annak érdekében, hogy az 
egészségügyi dolgozók megismerjék és értékeljék az 
európai egészségügyi ellátást Az Értékelő Konferenciát 1 

június 7-én tartották a Magyar Kórházszövetség szerve
zésében. A konferenciához június 8-án társult a HOPE 
Kongresszus, melynek témája a kórházi gyógyszergaz
dálkodás volt A témát felkért neves külföldi és hazai 
előadók prezentálták, köztük dr Pintye János, aki 
a Magyar kórhdzi gyógyszer<lldtás címmel tartott angol 
nyelvű előadást 

A kórházszövetség elnökének felkérésére június 9-én 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet magyar nyelvű 
szakmai fórumot szervezett, melynek vitaindító előadá·-· 
sai a következők voltak: 

•Kórházi g)'ógyszeré.szi szolgálat a tumorterápiában -
dr. Higyisán Ilona 

•A kórhdzi gyógyszerisz <zerepe a klinikai tdpláldsban -
dt Szabó Csongor 

• Betegorientált gyógyszerkiaddsi rrndszer - dr Cseh 
Ibolya. 

• Gyógyszermarketing a kórhdzakban - dr. Borz Lajos. 

A kongresszus hefyszine - Tata, 2001 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 2001 szeptem
ber 21-22„ között Mátraházán tartotta szimpóziumát 
A rendezvény fő témája Az evidencidk, szakmai bizonyí

tékok hatdsa az egészségügy különböző területeire volt, ami 
lehetőséget adott a gyógyszerkutatás, a gyógyszergyártás, 
a gyógyszeripari promóció és kórházi gyógyszer.észeti 
szalgálat viszonylatában kielemezni a szakmai biwnyítékok 
fontosságát A szimpóziumon a témával kapcsolatban 
1 O előadás hangzott el, illetve a rendezvény mindkét 
napján egy-egy szakmai fórum került lebonyolításra 
Evidenddk hatása a kórházi gyógyszeriszetben, valamint 
Aktuális .1zakmapolitikai kérdések címmel 

( 
! 

Kórházi Gyógyszerészi Szinzpóziunz 

l'efátr11háza ' 
2001 sze11tember 21-22 ) 

A .szimpózium 
programfozete 

2002-ben jelent meg a Manuale Pharmaceuticum 
gyűjtemény, amely 174 kórházi és rendelőintézeti recep
tet is tartalmazott, valamint az Injekciók elegyíthetősége 
infoziókkal, mely hiánypótló szakkönyv volt a keverék
infúzió-készítés során esetlegesen jelentkező inkompati

bilitások kivédéséhez 
A kórházi szervezet elnöksége 2002-ben alapította 

második emlékérmét, a Kőrházi Gyógyszenúzetért Em
lékérmet A bronz emlékérem Hadházy Gergő szobrász
művész alkotása, melyből összesen 20 db készült Az 
emlékérmet a kórházi gyógyszerészek szakmapolitikai 
munkáját jelentősen elősegítő személyek elismerésére 

hozta létre az elnökség. 

Kórházi Gyógyszeriszetért Emlékérem 

A Kó1házi Gyógyszerészeti Szervezet 2002. szeptem
ber 20-22 között Szegeden tartotta XIII Kong
resszusát, melynek mottója: Jobb kórházi gyógyszerterápi
át, kevesebb nem kívánt hatd<.sal. Már a kongresszust 
megelőző továbbképző szeminárium iránt is nagy érdek
lődés nyilvánult meg, melynek témája a lifnyeken alapu
ló gyógyszerértékelés metodikdja egy-egy konkrét kórházi 

gyógyszemoport példáján kemztül bemutatva volt. 

Dr. Pintye János elnök megnyitja a XIII Kongre„zurt 



A XI!I Kongre«zus díszvendégei közül proj dr. Vintze 
Zoltán MGYT-elnök körzönti a hallgatóságot 

A szegedi kongresszw hallgatósága 

A kongresszus fő témái az alábbiak voltak: 
• Gyógyszerészi hibák és nem kívánt mellékhatások 

felismerése, megelőzése és kiküszöbölése 
' Gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai információk 
„minőségjavítása". 

• Aktuális szakmapolitikai kérdések 
a.) Kórházellátók, gyógyszergyártók, gyógyszer

nagykereskedők, kórházi árvilágírók és tanácsadók, ten
dereztetők hatása, szerepe és véleménye a kórházak 
,,gyógyszerügyeiről" 

b ) Az Ún. „kórháztörvény'' hatása a kórházakra, 
különös tekintettel a kórházi gyógyszerellátásra 

KÓRHAZI GYU 
XIII. KONG 

szakmapolitikai kerekasztal felkért előadói 

KÓRH'. 
xm· 

sz 
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A szakmapolitikai kerekasztal moderátorai -
proj dr. Nyirrdy Szaboks és dr. H1gyi.sdn Ilona 

A kongresszuson 35 előadás hangzott el, valamint 15 
poszter került bemutatásra A posztervita blokkban a 
posztereket bemutató szerzők .3-5 perces szóbeli össze
foglalóit követően megbeszélésre és vitára is nyílt lehe
tőség A kongresszus aktuális szakmapolitikai kérdések 
megvitatásával zárult 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 2003 novem
ber 14-15 között Dobogókőn tartotta esedékes szim-

Hallgatóság a dobogókői rzimpóziumon 

pozmmát A bizonyítékokon alapuló orvoslás kereté
ben két nagy jelentőségű témakör került terítékre, 
mint a Ki.s molekulatömegű heparinok, illetve a L i
pidcsökkentők szerepe a kardiovaszkulári< betegségek 
megelózé<ében. A nagy érdeklődéssel kísért előadások 
előadói között a kórházi gyógyszerészek mellett, meg
hívott előadóként szerepeltek a szakterület jeles orvos 
művelői is. 

Hallgatóság a tlobogókói rzimpóziumon 



A fogacfá.5 risztvevói 

A szimpózium lehetőséget biztosított az aktuális kór
házi gyógyszerészeti problémák megvitatására is, melyek 
az alábbi kérdésköröket érintették: 

•Jogszabályi környezet - lehetőségek, joghézagok, 
hiányosságok, közreműködői szerződés 

• Alap- és speciális feladataink finanszírozása, szol
gáltatási díjak 

• Egységes pénzügyi és rabatt elszámolás - OEP
jelentés 

• l.eltárkezelés - leltá1felelősség 
• Egyedi gyógyszerelés problémái 

• Keverékinfiiziók készfrésével kapcsolatos szempontok 
A szimpózium szakmailag rendkívül hasznos volt 14 

előadás hangzott el, illetve további hat előadás a szak
mapolitikai fórum egyes témáinak a felvezetéseként 
A résztvevők kérdéseikkel, hozzászólásaikkal igen aktív 
módon vettek részt a fórum munkájában 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet 2004 május 13-15. között tar
totta XIV Kongresszusát Az elmúlt 20 évben a cívisváros 
többször is helyet adott a szervezet tudományos rendez
vényeinek, azonban ez volt az első alkalom, hogy kong
resszust rendezzen a kórházi szervezet Debrecenben. 

A helyszín kiválasztását az is motiválta, hogy ez évben 
ünnepelte alapfrásának 80 évfordulóját a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem Gyógyszertára A kongresszus 
mottója A kórházi gyógyszert';z megú;uló rzmpe a gyógy
;zem terápia optimalizálásában A hagyományoknak 
megfelelően a kongresszus kiemelten fog1akowtt egyes 
különösen aktuális szakmai területtel - klinikai táplálás, 
onkológia, pszichiátria-neurológia, infektológia - és szak
mapolitikai kérdésekkel. A kiemelt témákból felkért szak
tekintélyek plenáris előadást tartottak, azt követően a kór
házi gyógyszerész kollégák közel 40 előadása hangzott el 

Dr. Pintye /áno.s elnök megnyitja a XIV. Kongresszust Hallgatóság a deb „ kongresszuson 

A már tradíciónak szá1nító szakmapolitikai fórum
nak a Kőrházi gyógyrzeriszet az Európai Unióban volt 
a témája, aminek különös aktualitást adott az a té~y, 
hogy ez a kongresszus volt az első, mióta a magyar kor
házi gyógyszerészek csatlakoztak az Európai Kórházi 
Gyógyszerészek Szövetségéhez. A ~ongresszuso~ 44 ver
bális előadás hangzott el és 20 igenyes krv1te1u poszter 
került bemutatásra A sikeres lebonyolítású debreceni 
kongresszust jelenlétével megtiszte,lt~ az Eur~pai 
Kórházi Gyógyszerészek Szövetsegenek elno~e, 

dr.. Jacqueline Surugue, d1 Tajda Miharija Gala elnok

ségi tag, valamint dr. ~ert ~aeke.1.11'a~,. az _Európai 
Klinikai Gyógyszerészeti Tarsasag e1nokseg1 tagja 

Dr. /acqueline Surugue üdvözli a kongrei>zus résztvevőit 



A debmenz kongmszu< fogadd5án 

Di: Iintyánszky Zoltán, di: Zalai Károly 
és dr. Szabó Csongor a fogaddwn 

A szervezet vezetősége fontosnak tartotta, hogy a kór
házi gyógyszerészek részé1e megfelelő szakirodalom álljon 
rendelkezésre, ezért megszervezte, hogy alapítványi támo

gatással valamennyi intézeti gyógyszertár ebben a ciklusban 
térítésmentesen kapja az Egészségügyi Menedzsment és az 

Álta Pharmaceutica Hungarica folyóiratokat, valamint az 
EAHP hivatalos lapját Sajnos a kórházi szervezet saját 
lapja, a Hírmondó öt évfolyam megjelenése után, a kiadási 
költségek jelentős emelkedése miatt 200 I-ben megszűnt 

Végezetül meg kell említeni, hogy erre a ciklusra esett 
a Kórházi-Klinikai Szakmai Kollégium létrejötte, amely tevé
kenységével jelentősen támogatja a kórházi szervezet munká
ját, illetve utalnunk kell azokra a hasznos szakmai kapcsola
tokra, amelyek a Magyar Gyógyszerészrudományi Társasággal, 
a Magyar Gyógyszerész Kamara Kórházi fagozarával és 
a Magyar Kórházszövetséggel évek óta fennállnak 

A szervezet aktív szakmapolitikai tevékenységet folyta
tott az elmúlt négy évben, 17 rendelettervezetet véleménye

zett, melyek közül több is közvetlen kihatással volt, illetve 
van a kó1házi gyógyszerészet jövőjére 

DR. PINIYE JÁNOS 

1940 október 2-án született 
Magyarcsanádon. Középiskolai 
tanulmányait a Makói József 
Attila Gimnáziumban végezte, 1 

ahol 1958-ban érettségizett 1 

1960-ban felvételt nyert a Szege
di Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karára, 

és tanulmányai sikeres befejezését követően 1965-ben 
gyógyszerészi oklevelet kapott 

1966 és 1984 között a SZOTE Gyógyszerésztu
dományi Kar Gyógyszerészi Vegytani Intézetében 
dolgozott egyetemi adjunktusi beosztásban. 

A tudományos, elméleti kutató és oktatómunkát 
egy idő után a gyógyszerészi gyakorlat napi tevékeny
ségéhez közelítette, ezért 1984 és 2007 között 
a makói Dt Diósszilágyi Sámuel Kórház Intézeti 
Gyógyszertárában tevékenykedett intézeti vezető 

főgyógyszerészként. 1989-ben országosan az elsők 

között vezette be kórházukban az elektronikus gyógy
szer-gazdálkodási rendszert, amely mind szakmai, 
mind gazdasági szempontból lehetőséget adott a nap
rakész infOrmációk közlésére. 

A terápia optimalizálása szempontjából a kórházi 
gyógyszerészet területén szintén az elsők között kez
deményezte és alkalmazta az intézményi betegorien
tált antibiotikum-rendelési és -kiadási rendszert, 
valamint az intézmény nagyobb osztályai számára 
a beregorientált gyógyszerkiadási rendszert. 

Az intézeti gyógyszertárban egyedülállóan új szol
gáltatást vezetett be, a terápiás gyógyszerszint-moni
torozást az indokolt gyógyszerterápiák területén, 
mint az epilepszia, a digitálisz terápia és az antibioti
kus terápia egyes területei. A módszert felhasználták 
a terhestanácsadás kapcsán a dohányzás objekrív 
ellenőrzésére is. 

A legfontosabb elektronikus adatbázisokat fel
használói szinten napi rendszerességgel használta, 
ami lehetővé tette számára az intézmény és az osztá
lyok számára a legszélesebb körű információadást. 

Gazdag elméleti ismeretanyagát olyan sikeresen 
ültette át a gyakorlati életbe, bogy neve, illetve személye 

egyik meghatározója lett a magyar kórházi gyógyszerészi 
szakmának Két szakvizsgával rendelkezik: Szerves 
preparatív kémia, valamint Kórházi gyógyszerészet 
A rendelet által felruházott jognál fogva titkára volt 
a kórház Gyógyszerterápiás Biwttságának 

Nyugdíjba vonulását követően sem távolodott el 
a gyógyszerészi hivatástól, 2007-től rövidített mun
kaidőben közforgalmú gyógyszertárban dolgozik 
Három éven keresztül külső előadóként a Szegedi 
Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán 
Kórházi Gyógyszerészet és Klinikai Gyógyszerészet 
tárgyakat oktatott, valamint szabadon választható 
kurzusokat hirdetett és hirdet Témavezetője, illetve 
opponense volt több, a Szegedi Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Karának Egészségügyi Szakköz
gazdász Szakon készült szakdolgozatnak 

A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerész
tudományi Kara 2005-ben címzetes egyetemi docen
si címet adományozott részére 

1985-től a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
ragja 1991-2000-ig két ciklusban a szervezet alelnö
ke, majd 2000-2004 között a Magyar Gyógysze
részeti T3-rsaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 
elnöke, valamint a Magyar Gyógyszerészeti I3-rsaság 
kórházi delegált alelnöke volt 

1992-től az Európai Kórházi Gyógyszerészek 
Szövetségében (EAHP) először, mint delegátusvezető 
volt az elnökség tagja, majd 1996-2000 között alel
nöki pozíciót töltött be. 1999-ről kezdődően több 
éven keresztül tagja volt az Európai Kórházi Gyógy
szerészek Szövetsége Illdományos Bizottságának. 
A szövetség által évente szervezett kongresszusokon 
szekció-, szemináriumlevezető elnöki teendőket 

látott el Rendszeresen előadásokkal vett részt 
a hazai és külföldi kongresszusokon. 

Szakmai és társasági kitüntetései: 1997: Dávid 
Lajos Emlékérem, 1998: Miniszteri Elismerő 

Oklevél, 2000: Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
l'.mléklap, 2004: Pro Homine Nobile Pharmaciae, 
2006: Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél, 2006: 
Koritsánszky Ottó Emlékérem, 2007: SZTE Gyógy
szerésztudományi Kar Érdemes Oktatója, 2010: 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szená
tusának Tagja Elismerő Oklevél 



Magyar Gy6gyszerésretiTm~ 
K6rházi Gy6gyszerészeti Szervezete 

:vezetOs:ége 
2000-20o4 

Elnök 
dr. Pintye János 

Alelnökök 
dr: Botz Lajos, 

dr Higyisán Ilona 
Titkár 

dr: Szabó Csongor 
Gazdasági ügyvivő 

dr: Szél Mária 
Tagok 

Boldizsár Ferenc, dr. Cseh Ibolya, 
Nagyné Ambrus Ildikó, Takács Gézáné dr.. 

Vezetőségi tagok 
dr Soós Gyöngyvér, dr. Trestyánszky Zoltán, 

Végh György 
Területi titkárok 

Horvárh Zoltán, Kis Szölgyémi Mónika, 
dr.. Kis Zsuzsanna, dr Láng Csaba, 

dr Nagy Lajosné, Roczkó Tomiszláv, 
Tóth Ildikó, Urbán Norbert, Uwnyi Imre 

/ 

Elnökségi intervallum 
2004-2013 
Dr. Higyisán Ilona 

D Higyisán Ilona irányÍtása mellett a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet elnöksége és vezetősége két 
ciklusban is bizalmat kapott a tagságtól. A:z első ciklus 
2004 október 15-től 2009 január 15-ig, a második cik
lus 2009 január 15-től 2013 február 15-ig tartott 
Mivel a két ciklus célkitűzéseit tekintve szervesen kap
csolódik egymáshoz, ezért célszerű az elért eredménye
ket is összevontan bemutatni. 

A célkitűzések között mindkét ciklusban az alábbi 
feladatok szerepeltek: 

• Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolitikai és 

tudományos rendezvények szervezése, továbbá aktív 
részvétel a kórházi, klinikai szakképzésben 

• Hazai társasági kapcsolatok folytatása 
• Nemzetközi kapcsolatok folytatása, megerősÍtése, 

új kapcsolatok kialakítása 
• Szükség esetén pályázatok kiírása - kórházi problé

mák megoldására 
• Részvétel a kórházi gyógyszerészetet érintő törvé

nyek, rendeletek, módszertani levelek előkészÍtő és véle
ményező munkájában. 

• Stabil pénzügyi működés fenntartása 

A K6rházi Gy6gyszerészeti Szervezet szakmai rendezvényei 
2004. okt6ber-2013. febrnár 

Időpont, helyszín A rendezvény neve Téma Regisztráltak smma 

2005 Budapest CATO program bemutatója Onkológia 45 
2005 Mátraháza Evidenciák az onkológiában Onkológia 189 
2006. Budapest CPH XIIL - Önálló szekció Onkológia 45 
2006. Vasszécseny Szakmapolitikai Fórum Gyógyszergazdálkodás 60 
2006. Eger KGYSZ XV Kongresszus Beteg-gyógyszer-biztonság 310 
2007 Mátraháza Szakmapolitikai Fórum Kórházi gyógyszerészet jövője 56 
2007 Galyatető KGYSZ Szimpózium Gondok, tendenciálc 296 

az infektológiában 
2008. Budapest Biológiai terápiák elmélete Hasonló biológiai gyógyszerek 72 

és gyakorlata 
2008. Pécs KGYSZ XVL Kongresszusa Hagyományok és kihívások, 320 

tradíciók és újdonságok 
2008 Vasszécseny Szakmapolitikai Fórum Gyógyszerellátás, finanszírozás 12 
2009 Budapest Kötelező szinten Műtétekhez kapcsolódó 63 

tartó továbbképzés farmakoterápiás problémák 



Időpont, helyszín 

2009 Eger 

2009. Eger 

2009 Budapest 

2010. Budapest 

2010. Zalakaros 

2010. Budapest 

2010. Budapest 

2011. Budapest 

2011. Budapest 

201 L Balatonalmádi 

2011 .. Balatonalmádi 
2011. Budapest 

2012. Szeged 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet szakmai· rendezyényei 
2004. október-2013. február . 

A rendezvény neve Téma Regisztráltak száma 

Kötelező szinten taftó 
továbbképzés 
XlIV Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny és Kórházi 
Gyógyszerészek Szimpóziuma 

CPH XIV - Önálló szekció 
Közös szekció - Farmako
terápiás és Gyógyszerészi 
Gondozás Szakosztállyal 
Kötelező szinten tartó 
továbbképzés 
KGYSZ XVII Kongresszus 

Kötelező szinten tartó 
továbbképzés 
Magyar Klinikai Onkológiai 
Társaság Kongresszusa -
Gyógyszerészi Fórum 

Májvédelem a gyógyszerészi 
gyakorlatban 

Antibiotikum továbbképzés I 
kötelező szinten tartó 
továbbképzés 
Antibiotikum továbbképzés II. 
kötelező szinten tartó 
továbbképzés 
Kórházi Szimpózium 
Antibiotikum továbbképzés IIL 
kötelező szinten tartó 
továbbképzés 
KGYSZ XVIIL Kongresszus 

Gyógyszerhamisítás 

Fiatalok előadóversenye; 
Indikáción túli kezelések; 
Tételes finanszírozás; 
Egészségpolitikai Fórum 
Gyógyszer- és betegbiztonság; 
Járó és fekvő betegek gyógy
szerelésének kapcsolódása 

Bizonyítékokon alapuló 
gyógyszerészi szolgálat 
Kórházi betegellátás válság 
idején 
Onkológiai gyógyszerkészÍtés, 
technológiai háttér kritériumai 
Gyógyszerészi szolgálat 
az onkológiai munka során 

Májfunkciós problémák, 
májbetegségek, hepatitisek, 
májdaganatok 
Bakteriológia, antibakteriális 
terápia elvei 

Antibiotikumok csoportosÍtása, 
jellemzőik, felhasználások 
elemzése, infekciók kezelése 
Neuropszichiátria 
Műtéti profilaxis, szepszis 

„Hogyan tovább kórházi 
gyógyszerészet? 
Megvalósult és megvalósítandó 
feladatok" 

78 
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40 

90 
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70 

56 

110 

96 
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104 

325 

Póka Gábor, az MG YK Kőrházi Tagozat elnöke 
é.< dr. Higyisdn Ilona, az MGYT Kórházi Szervezete elnöke 
vezetésével indul el a rzakmapolitikai tandt:skozds, amelynek 
e/Jó előadó;a dr. Kaszds Zsuzsanna ügyvédnő 

Az ügyvédnő a kórházi gyógyszerózetet érintőjogszabdfyokat 
értelmezi, amit e/Jóként dr. Tre.stydnszky Zoltán 
hozzdszóláw é5 élénk vita követ 

Szakmai-baráti körben dr. Mohr Tamds volt KGYSZ-elnök 
köszöntése este, aki nemrégiben töltötte be egérzségben 
é< <zeretetben nyolwanadik rzületónapját 

Együtt az eddigi MGYT KGYSZ-elnökök-
dr. Pintye fáno5; dr. Mohr Tamár, dr. Higyisdn Ilona, 
dr. Trntydnszky Zoltán 



A második nap szakmai pmgramja - találkozdJ i< egyezteté5 
a Kórházszövetség, EGVE, Kődkarbantartók vezetője 
és a Kórház e szaklap foszerkerztőjével Moderátor 
dr. Botz La;os 

A témák moderátora, vitavezető dr. Higyisán Ilona, 
a KG YSZ elnöke Higyisán Ilona, Wgh György, Takdo Gézáné dr. 

Baniti vacsora Wgh György fogyógyszerisz tiszteletére 

A fiatal kórházi gyógyszerészek minden évben szép 
számmal és dicséretes eredménnyel szerepeltek 
a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyeken 2005-ben 
a három kórházi versenyző közül két kiemelt díjat 
kapott, 2006-ban Berekfürdőn öt kórházi versenyző 
indult, és a Rozsnyay Plakettet Fittler And1ás gyógysze
résznek, a Pécsi füdományegyetem Egyetemi Gyógy
szertár munkatársának siker ült elnyernie 200 7-ben 
Kecskemét volt a rendező város, itt kér kórházi ver
senyző indult, csakúgy, mint a 2008-as budapesti ren
dezvényen .. A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny rendezési 
jogát 2009-re a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
nyerte el Az Egerben megrendezett versenyen hat ifjú 
kolléga szállt harcba a győzelem reményével 2010-ben 
4 versenyző, 20 ! l-ben hat versenyző, 2012-ben ismét 
négy versenyző képviselte a kórházi gyógyszerészeket 

Takáo Gézáné megköszöni Wgh György .fogyógyszertsznek 
az általa szervezett tíz vas.s:zél:senyi „műhely"-találkozót 

A díjazottak között több kiemelt díjas kórházi előadás 
volt, és nagy dicsőség a kó1házi szervezet számára, hogy 
2011-ben Órás Zsuzsanna, a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky 
Kórbáz munkatársa nyerte el a Rozsnyay Mátyás 
Plakettet 

HAzAI TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK 

A Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai 
Kollégiummal, majd átszervezést követően az új rende
let szerint megalakult Egészségügyi Szakmai Kollégium 
Kórházi Klinikai Gyógyszerészeti Tagozat és Tanács kép
viselőivel volt a legintenzívebb a szervezet szakmai 
együttmúködése, ami a minisztérium, a GYEMSZl
OGYI, az OIH, az OEP illetékeseivel folytatott közös 
tárgyalásokban, közös szakmai képviseletben nyilvánult 
meg. 



Szakmai rendezvény rzünetében - Eger, 2005 

Közös szakmai egyeztetések, képviseletek történtek 
az alábbi témákban: 

• Bázeli Nyilatkozat a kórházi gyógyszerészet jövőjéről 
• Behozott gyógyszerek problematikája. 
• Intézeti, kórházi gyógyszerellátás kiszervezése 
• Onkológiai finanszfrozás nehézségei, tételes finan

szírozás 

• Kódkarbantartás - változtatási javaslatok előkészítése. 

Dr. Feller Antal - Hungarvpharma, dr. Higyisán Ilona -
Korházi Szervezet, Szabó Ferenc - Hungampharma, 
dr. Mate;ka Zsuzsanna - OEP, dr. Golub Iván -
Kórházszövetség 

• Módszertani levelek aktualizálása 
• Bérrendezés 
• Than Károly-ösztöndíj 
• Szakképzés reformja. 
• Tételes finanszírozás 
• A szakma jövőképének kialakítása, személyi, tárgyi 

feltételek javítása, intézeti gyógyszerészi előmenete
li rendszer kidolgozása. 

A kórházi szervezet mindig is fontos szakmai kap
csolatot ápolt a Magyar Gyógyszerészi Kan1arával, majd 
l~trehozását köverően az MGYK Intézeti Gyógyszerészi 
Allandó Bizottságával. IObb közös szakmapolitikai és 
érdek-képviseleti egyeztetés, megbeszélés volt, és a szer
vezet vezetősége erősen szorgalmazta az önálló kórházi 

területi szervezet kamarán belüli megalakulását, ami 
2012-ben megtörtént Természetesen ettől kezdve szo
ros szakmapolitikai-parrneri kapcsolat állt fenn az újon
nan létrehozott MGYK Kórházi-Klinikai Területi 
Szervezettel, szükség esetén közös egyeztetések voltak 
a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége, a Magyar 
Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesülete illetékes vezetőivel 

Hozzászólá> dr. fánwi 
Gabriella rérzér/Jl 

Dr. Ii'5tyámzky Zoltán 
a nagykemkedöknek 
a kórházak felé irányuló 
tdmogatáJát kii5zöni meg 

2009 április 8-10-én Egerben, a Kórházszövetség 
Kongresszusán a Gyógy.>zer- ér betegbiztonság kérdé<ei 
című blokkban két előadással is szerepeltek a kórházi 
kollégák (prof dr Borz Lajos és Nagyné Ambrus Ildikó), 
bemutatva a téma kórházi gyógyszerészeti aspektusait 

2010. október 15-én egyeztető megbeszélésr tarrott 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet elnöksége a Magyar 
Kórházszövetség elnökével, dr. Rácz Jenővel, mely meg
beszélésen jelen voltak a szakmai kollégium képviselői is 

Egyeztetés dr. Ráczfenó elnökkel a közös gondokról 
a betegek által a kórházba behozott gyógyszerek kérdéseir/Jl 
illetve a gyógy>zer tárak műkiJdteté<érVI 

Iobbéves múlrra tekint vissza a Kórházi Gyógysze
részeti Szervezet kapcsolata az Európai Kórházi Gyógy
szerészek Szövetségével (E.uropean Association of 
Hospital Pharmacisrs - EAHP), az Európai Klinikai 
Gyógyszerészeti Társasággal (European Society of 

Clinical Pharmacy - ESCP), valamint az Onkológus 
Gyógyszerészek Európai Iarsaságával (European Society 
of Oncology Pharmacy- ESOP) 

A magyar kórházi gyógyszerészek rendszeres résztve
vői az európai szervezetek által rendezett kongresszusok
nak, továbbképző szemináriumoknak, közgyűléseknek 

2005-ben Lisszabon látta vendégül az EAHP X 
Kongresszusát, melyen 52 kórházi kolléga vett részt 
A kiemelt téma a farmakoökonómia volt 

2006 febrnár 23-24-én Budapesten nemzetközi 
onkológiai szeminárium került megrendezésre, többek 
között öt magyar fiatal gyógyszerész részvétele mellett 

Genf 2006-ban adott helyszínt az EAHP Xl 
Kongresszusához A gyógyszerelés biztonsága témakör 
alapos megvitatásába 50 regisztrált magyar intézeti 
gyógyszerész is bekapcsolódott 

A 2007-es EAHP Kongresszus résztvevőinek- közöt
tük 38 magyar - Bordeaux volt a vendéglátója. Itt került 
először bemutatásra és elemzésre az EAHP 2005 évi 
adatokon alapuló nemzetközi felmérése, melyben termé
szetesen a magyar kórházak adatai is szerepeltek A kong
resszus Tudományos Bizottságának egyik tagja dr.. Pintye 
János tiszteletbeli elnök, korábbi EAHP-alelnök volt 

Dr. Pintyefános, a Tudományor Bizottság tagja - EAHP 
XIJ Kongmszus, Bordeaux 

A köverkező év EAHP Kongresszusa Maasrrichtban 
került megrendezésre, ahol 16 kolléga képviselte a kór
házi szervezetet A 2009-es barcelonai kongresszuson 
szintén 16 kolléga, a 2010-es nizzai kongresszuson nyolc 
kolléga képviselte a magyar színeket. 2009-ben a szöver
ség új elnöke dr. Roberta Frontini (Németország) lett 



Jelentős esemény volt a 2011-es bécsi EAHP Kong
resszus, melyen a hely közelsége miart nagyobb számú -
pontosan 40 - kolléga volt regisztrálva A magyar dele
gáció két poszterrel vett részt aktíVan a tudományos 

programban, melyeket a Pécsi Tudományegyetem ÁOK 
Gyógyszerészeti Intézet munkatársai mutattak be„ 

Fittler András és munkatársai poszterét a Tudományos 
Bizottság 2. díjjal jutalmazta, és ennek következtében -
a bizottság felkérésére - a tudományos munka verbális 
előadás formájában is elhangzott A díjátadásra ünnepé
lyes keretek között, a kongresszus záróünnepségén 
került sor 

Az EAHP XIV. Kongmszu,án a regirztráúónál várakozva 
Dr. Fittler Andrá5 átmzi a máwdik díjat ;elentő oklevelet 
a kongrei5ZU5 Tudományo5 Bizottsága elnökétől 

~74~ 

Az EAHP );'Vl Kongm<zu5án a péc>i Egyetemi 
Gyógyszertár kiváló gyógyszeri<zei po.5zte1'ik előtt 

Az EAHP XVII Kongresszusán, melynek 2012-ben 
Milánó adott otthont, 14 magyar kórházi gyógyszerész 
vett részt. Magyar részről két poszter került bemutatás
ra, melynek szerzői a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, illetve 
a Pécsi Tudományegyetem ÁOK Gyógyszerészeti Intézet 
munkatársai voltak 

A magyar rérztvevők egy ooporíja 

~75~ 



Dr. lőbel And"a és dr. Higyi.sán Ilona a poszterükkel 

A hosszú évek során kialakult gyakorlatnak megfele
lően minden év júniusában tartja közgyűlését az EAHP, 
melyen minden tagország képviselteti magár Hazánk 
delegátusvezetője 2005-óta dr Soós Gyöngyvér, akit 
delegátustagként felváltva elkísért Giday Henrietta, Kis 
Szölgyémi Mónika, Nagyné Ambrus Ildikó vagy dr. 
Cseh Ibolya. 2009-ben Dubrovnikban d1 Soós 
Gyöngyvér egyedül képviselte a kórházi szervezetet 
2010-től kezdődően a delegátus állandó második ragja 
prof dr. Botz Lajos lett, ennek megfelelően 
a Luganóban, majd 2011-ben Dublinban és a 2012 jú
nius 15-17-én Budapesten megtartott közgyűléseken 
ők ketten képviselték a magyar kórházi gyógyszerészetet 

A budapesti közgyűlésen megfigyelőként részt vett még 
dr. Süle András is, akire a későbbiekben állandó képvi
selőként számít a kórházi szervezet 

Szakmai szempontból igen hasznos kezdeményezés
nek bizonyult az EAHP Akadémiai Szeminárium, mely 
az utóbbi időszakban rendszeresen megrendezésre 
került 2011. május 20-22-én a belgrádi EAHP 
Akadémiai Szeminárium résztvevői - közöttük három 

magyar kolléga - a kórházi gyógyszerész gyógyszerterápiás 
bizottságban beLöltütt szerepével, illetve betegbiztonsági 
kérdésekkel foglalkoztak 

A 2012 .. április 20-22-én Ihessalonikiben megrende
zett szemináriumon A gyógyszerkészítés során alkalmaz.ott 
GMP-előú-ások megvalósitá<a, valamint betartása, nagy 
hangsúlyt fektetve a Qualit:y ri.sk managementre témakör 
került részletes megvitatásra, mely rendezvényen szintén 
három kolléga képviselte a kórházi szervezetet. 

Említést kell tenni arról a lényeges gyakorlatról is, hogy 
az EAHP 1995 óta - ötéves rendszerességgel - átfogó 
európai felmérést végez a kórházi gyógyszertárak tevé
kenységével kapcsolatban. A felmérésben a magyar kórházi 
gyógyszertárak is aktívan részt vesznek A legújabb felmérés 
2010-es adatokat tartalmaz, melynek bemutatására és érté
kelésére a milánói kongresszuson került sor 

Az Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság és a Kór
házi Gyógyszerészeti Társaság közötti kapcsolat jelentős 

ESCP Nemzetközi Workshopján, ahol örökzöld téma 
az antibiotikumok 

.),: 
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Leuvenben, a klinikai gyógyszerészek találkozóján részt 
vevő gyógyszerészek 

múltra tekint vissza, mely elsősorban a kongresszusok 
látogatásában és kutatási programokban történő közös 
részvételben nyilvánul meg. Ebben az időszakban a 
2005-ös prágai nemzetközi kongresszuson volt nagyobb 
arányú magyar részvétel, de általában egy-két fő mindig 
képviseli hazánkat a jelentősebb rendezvényeiken A leg
utóbbi Európai Klinikai Gyógyszerészeti Társaság által 
szervezett ESCP lnternational Workshopon - amely 
Leuvenben 2012 május 30 és június 1. között került 
lebonyolításra, és témája a Betegek, fertőzések é a klinikai 
g)'ógyszerisz volt- Öt fő képviselte a hazai kórházi gyógy
szerészetet 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetnek az 
Onkológus Gyógyszerészek Európai Társaságához 2005 
februárjában történt csatlakozásának célja az volt, hogy 
a nemzetközi szervezet tapasztalatait és segítségét fel

használva a hazai onkológiai gyógyszerészetet mihama
rabb fel lehessen zárkóztatni az európai szfnvonalhoz 
Ennek érdekében a kórházi szervezet ezen a speciális 
gyógyszerészi szakterületen tevékenykedő tagjai aktívan 
részt vesznek a nemzetközi tapasztalatcseréken, a nagy 

gyakorlati jelentőségú Masterclass képzésekben, illetve 
a standardok folyamatos revíziójában 

Az ESOP programok közül említésre érdemes a 
hagyományosan minden év januárjában, Hamburgban 
megrendezésre kerülő delegátustalálkozó és kongresszus, 
amely többek között a kórházi szervezet delegátusveze
tője, dr. Kis Szölgyémi Mónika, valamint a kórházi 
szervezet Onkológiai Munkacsoportjának az aktuális 
vezetője részvételével zajlik 

A KGYSZ 2005 évi c:<atlakozá<a óta dr. Ki< Szölgyémí 
Mónika az ESOP magyamrszági delegátusának a vezetője 

Az akdv egyűttműködést az alábbi adatok is jól biw
nyítják: 2006 február 23-24-én Budapesten volt a tár
saság első Onkológiai Szemináriuma. Még abban az 
évben szeptember 15-17-én Ljubljanában megtörtént 
az Onkológiai képzési program összeállítása, illetve annak 
egyeztetése és elfogadtatása a tagországok résztvevőivel 
2007 május 20-23. között Krakkó volt a 2. szeminári
um helyszíne, a téma a biztonságos gyógyszerkészítés 

volt 2008-ban Luxemburgban workshop, Prágában 
Masterclass képzés került lebonyolításra. A képzés 
a szakszerű onkológiai gyógyszerkészítés elsajátítását volt 

hivatott szolgálni. 
2010-ben ismét Prága adott helyszínt egy ESOP 

szemináriumnak, majd újabb képzések következetek: 
2010-ben Ljubljanában, 2011-ben Zágrábban, majd 
rá egy évvel 2012-ben Bécsben Masterclass képzés 
került lebonyolításra, melyen összesen hat fiatal 
magyar kó1házi gyógyszerész kolléga vett részt és szer

zett oklevelet 
lényeges szakmai elismerés volt a Kórházi 

Gyógyszerészeti Szervezet számára, hogy 2012. szep
tember 27-29 között Budapesten került megrendezésre 
az Onkológus Gyógyszerészek Emópai Konferenciája, 
melyen 52 ország 513 résztvevővel képviseltette magát 
A magyar regisztráltak száma 32 volt. 112 verbális és 82 
poszterelőadás hangzott el, illetve került bemutatásra, 
melyből két poszter magyar kórházi gyógyszerészek 
munkája volt (dr Süle András, valamint dr. Órás 
Zsuzsanna, dr Higyisán Ilona, dr Kis Szölgyémi 
Mónika szerzőktől) 
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A2008-as 
luxemburgi 
Quapo.s 
Workshop 

~- --~~~ ré.sztvevői 

A ljubljanai Masterrlass magyar rérztvevői, 
dr. liibel Andr.a és dr. Órds Zsuzsanna 

Az ESOP elnöke, dr. Klaus Meier 2012-ben Budaperten 
életműdíjat kap 

A magyar delegdtu.s hdmm tagja, dr. fdnosi Gabriella, 
dr. Kis Szölgyémi Mónika, Baldzmé dr. Molndr Borbdla 
a luxemburgi work.shopon 

Az elsi! öndlló ECOP Konfirmáa beharangozója 

Az ECOP Konferencia Tudomdnyor Bizottsdgdnak 
munkdjdban hazdnkat dr Horvdth László képviseli 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet képviselői folya
matosan részt vettek a kórházi gyógyszerészetet érintő 
törvények és rendeletek előkészítésében, valamim véle
ményezésében (Egészségügyi Minisztériumi, Parlament 
Egészségügyi Bizottsági egyeztetések), illetve a kórházi 
gyógyszerészeti területet szabályzó - Keverékinfiíziók 
előállítása, Citosztatikus keverékinruziók előállítása, 

Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás, Parenterális 
készítmények előállítása, Betegre szabott gyógyszerosztás 
- öt módszertani levél aktualizálásában 

A speciális szakmai területek és kérdések egyeztetésé
re a kórházi szervezet vezetősége két munkacsoportot 
hozott létre. 2005-ben megalakult az Onkológiai 
Munkacsoport, melynek vezetője Ácsné lukács Margit 

Dr. Trertydnszky Zoltdn, az Egészségügyi Szakmai 
Kollégium Kőrhdzi-Rlinikai Gyógyszerész Tandn elnöke 
el!JacÍti>t tart a nyugdijar kórhdzi gyógyszerifzeknek 
az állandó klubdélutdni taldlkozóhelyen, a Bajcry-Zsilinszky 
ROrház tanáotermében 

volt, akitől 2007-ben Szűcs Attila vette át az irányítást 
2007-ben léttejött az Infektológiai és Antibiotikum 
Munkacsoport, Buchholcz Gyula vezetésével, aki az 
elmúlt időszakban több sikeres infektológiai továbbkép
zés megszervezésével bizonyította rátermettségét. 

A nyugdíjas gyógyszerészek összefogására 2008-ban 
megalakult a Nyugdíjas Kórházi Gyógyszerészek Baráti 
Köre, melynek első - és eddig egyetlen - vezetőjéül 

Hargitai Jánost választották A baráti kör tagjai évente 
legalább három alkalommal találkoznak, amikor általá
ban 25-30 volt kórházi kolléga ralálkozik, hogy meg
hallgassák a kórházi szervezet legújabb rörténéseit, rer
veit, de a lényeg természetesen a beszámolót követő 
kötetlen baráti beszélgetéseken van. 

A taldlkozókról nem hidnyoznak az apró ajdndékok, finom 
falatok .sem 
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A fiatalok összefogása érdekében 2011 januárjától 
a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet Ifjúsági Állandó 
Bizottsága - dt Bartal Alexandra vezetésével - rendszere
sen klubdélutánokat szervez, melynek célja, hogy a kórhá
zi gyógyszerészet területén dolgozó fiatal kollégák szakmai 1 

tapasztalatcseréje szervezett keretek között történjen. 
A klubdélutánokat alkalmanként 20-.30 fő látogatja, mindig 
más kórházi gyógyszertárban szervezik, ahol bemutatják 
a fiatal kollegák az intézetüket és saját feladataikat 
A találkozók alkalmával referátumok hangoznak cl egy-egy 
kijelölt témából, majd kötetlen beszélgetés formájában 
aktuális kérdéseket és szakmai problémákat beszélnek meg 

Mint korábban írtunk róla, költségtakarékossági 
okokból megszűnt a szervezet negyedéves kiadványa, 
a Hírmondó. Természetesen a gyógyszerész kollégák 
részéről folyamatos igény volt az egymás közötti megfe
lelő kapcsolattartásra, a szakmai információk gyors és 

A Kórhdzi Gyógyszerészeti Szervezet nfrzéről a honlapferfi 
fZerkesztőgdrddja és dr. Sólyi Iwna fifrzerkesztó 

naprakész átadására, illetve a kórházi gyógyszerészet 
te1 ületén tevékenykedő szakmai szervezetek munkájá
nak bemutatására, ezért a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet vezetősége önálló honlap létrehozása mellett 
döntött 2006 áprilisában indult a honlap első verziója, 
elérhetősége WWW mgyt-kgysz hu .. A szerkesztői felada
tokat kezdetektől Offenbachné dr Sólyi Ilona látja el 
megnyugtató odafigyeléssel 2008-ban előzetes egyezte
tések után új verzió került elfogadásra, a jelenlegi felépí
tésű honlap 2010 óta működik 

Táblázatban és grafikusan mutatjuk be 2010-.301.3 
között a honlapot látogatók számának alakulását, továb
bá a letöltött oldalaknak, találatoknak a számát 
Internethasználat szempontjából nagy jelentősége van 
annak, hogy a látogatók és a látogatottság abszolút szám
ban nőtt, valamint annak is, hogy az egy látogatáskor 
letöltött oldalak száma évről évre emelkedett, azaz akik 
használják, nemcsak a nyitólapot nézik meg, hanem az 
egyes menüpontok alatt lévő tartalmakat is. A honlap 
nemcsak hazai látogatókat vonz, hanem oldalainkat 
folyamatosan nézik az alábbi országokból: USA, Anglia, 
Németország, Franciaország, Kína, Ukrajna, Hollandia, 
Lengyelország, Románia, Oroszország, Japán stb. 

A kórházi gyógyszerész kollégáknak a szakmai és 
tudományos tevékenységük közzétételére többféle pub
likálási lehetősége volt és van, ezek közül a legjelentő
sebb a Magyar Gyógyszetésztudományi Társaság havi 
folyóirata, a Gyógy,zeriszet, melyben több továbbképző 
cikk is megjelent kórházi gyógysze1ész szerzőktől. 
Kedvező nemzetközi visszhangja volt annak az EAHP 
Practice Country Focus rovatában 1negjelent három 

.. MGYT K<)rházi GyógyszerészetiSzervezete honlapjának látogatottságstatisztikai adatai 
2.010. június 1.-2013. július 31. 

Időszak Egyedi Látogatók Látoga- Látogatók Letöltött Letöltött Látogató,- Találatok Adat-
látogató száma tások száma oldalak oldalak sonként száma mennyiség 

éves száma éves száma éves letöltött 
szintre szintre szintre oldalszám 

átszánútva átszámítva átszámítva 

2010. 
június-december 2 096 4 982 5 080 8 709 16 533 28 342 3 171 182 1,83 GB 2011. teljes év 7 192 7 192 13 175 13 175 51 845 51 845 4 472 048 5,85 GB 2012 teljes év 9 356 9 356 18 436 18 436 66795 66 795 - 4 467 140 7,31 GB 2013 
január-július 6 74.3 11 559 12 252 21 003 55 877 95 789 5 338 491 6,92 GB 

cikknek, amely részletesen bemutatta a hazai egészség
ügyi változásokat, illetve a kórházi gyógyszerészek min
dennapi tevékenységét. A betegek részére a Patika 
Tükörben elindított tájékoztató, felvilágosító sorozat 
célja a kórházi gyógyszerészi feladatok bemutatása volt 

Európai összehasonlításban igen nagy a hazai kórhá
zi gyógyszerészet lemaradása az onkológiai gyógyszeré
szet területén Ezt a szakadékot kívánja részben áthidal
ni a 2008-ban megjelent Onkológiai iJmmtek gyógy,ze
részeknek című szakkönyv, amely az onkológiai területen 
tevékenykedő gyógyszerész kollégák munkáját hivatott 
támogatni 

FelelevenÍtve a korábbi gyakorlatot, a Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezet vezetősége két szakmai pályá
zatot is kifrt tagjai számára az alábbi témákban: A min
dennapi terápiában alkalmazott injekció' keverékek kom
patibilitási problémái és A kórhdzi gyógy,zerelo,ztá<, mint 
a betegbiztomdg egyik kuk,efeme - Betegre fzóló gyógysze
relő rendszerek Az első pályázati kiírásra nem érkezett 
szakmai anyag, a második pályázat első helyezettje 
Nagyné Ambrus Ildikó, a második helyezett Szabó 
Mária volt 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet alapvető célki
tűzése a stabil pénzügyi működés biztosítása„ A:z. egyes 
szakmai célok megvalósításában gyakran segÍtséget 
nyújt az 1992-ben létrehozott Magyar Kórházi Gyógy
szerészetért Alapítvány is Mivel a Magyar Gyógy
sze1észmdományi Társaság által megállapÍtott tagdíj 
kizárólag szimbolikus értékű (és annak is csak az 50%-a 
marad a szervezetnél), ezért egyedül az önálló szervezésű 
szakmai rendezvények sikere és szolid nyeresége nyújt
hat megfelelő pénzügyi hátteret a kórházi gyógyszerészet 
területén dolgozó kollégáknak ahhoz, hogy a fejlődésü
ket szolgáló szakmai rendezvények és továbbképzések 
továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők szá
mukra 

Az elmúlt bő nyolc évet átölelő két ciklusban 
a Magyar Gyógyszerészmdományi Társaság Kó1házi 
Gyógyszerészeti Szervezete négy önállóan szervezett és 
két társszervezésű kongresszust, négy szimpóziumot és 
egy Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt rendezett Az összes 
rendezvényt - továbbképzések, szakmapolitikai fóru
mok, egynapos tudományos ülések - figyelembe véve 
azok száma 24 volt, melyek részben akkreditált kötelező 
szinten tartó pontszerző továbbképzések voltak 

A Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezet 
2005 október 1.3-
15-én Mátraházán 
tartott szimpóziu
mot, melynek szlo
genje az Evidencidk 
az onkológidban volt 
A szimpózium beve
zető blokkjában ki
váló előadások hang
zottak el a Célzott 
immunterápia álta
ldno' túlélé<i előnyök 
a XX! fzázad onko
lógidjában témakör
ben, de hasonlóan 
színvonalasak voltak 
az egyes szekciók
ban prezentált előadások is Az utolsó napon megren
dezett szakmapolitikai fórnm az alábbi témákat részle
tezte: Kórházi klinikai gyógyszerészet a XXI. század
ban, Változások és kihívások az onkológiában, 
A citosztatikus keverékinfúzió-készítés szakmai irány
elvei, Biztonságos keverékinfúzió-készftés, Betegre 
szóló gyógyszerelés A szimpózium közel 200 regiszt
rált résztvevője elégedetten távozott a sikeres rendez
vényről 

1 
Dr. Higyisdn Jwna megnyitja az Evidenddk az onkológidban 
fzimpóziumot Az elnök,égben dr. Trestyámzky Zoltán, 
a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium 
elnöke és pro/ dr. Nyiredy Szaboko, az MG YT elnökefóg!al 
helyet 
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A szimpózium fogadásán 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezete 2006. szeptember 28-30-án 
Egerben tartotta 
:XV kongresszusát 
Az ezredfordulóra a 
világ egészségügyi 
ellátásának közpon
ti kérdésévé vált a 
betegb iztonság, 
ugyanis a fejlett 
országok lakói szá
mára az élet minő
sége egyre fonto
sabb kérdés, amely
nek súlyponti része 

KÓRHÁZI 
GYÓGYSZERÉSZEK 

xv. 
KONGRESSZUSA 
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a biztonság Az egészséges emberek ezen elemi igénye még 
fokozottabb hangsúlyt kap abban az esetben, ha az egész
ségük károsodik, és az egészségügy szolgáltatásait, gyógy-

A Kórházi Gyógyrzeri<zek XV Kongresrzurának 
megnyitója Egerben 

A meghívott vendégek között dr. Golub Iván, 
a Kőrházszövetség elnöke 

sze1es terápiát kénytelenek igénybe venni Ilyen szakmai 
előzmények után a kongresszus mottójának a Beteg, gyógy
szer, biztonság elválaszthatatlan triászát választották a szer
vezők A kongresszus a veszélyt különösen magukban 

hordozó gyógyszercsoportok - daganatellenes 
szerek, anticoagulánsok- klinikai jelentő

ségével és biztonságos alkalmazásuk mód
szereivel, illetve ezeken kívül a teljes kórhá

zi gyógyszerellátás és alkalmazás biztonságá
nak feltételeivel foglalkozott. 

A kongresszus résztvevőinek száma meg
haladta a 300 főt, a verbális előadások száma 

42 volt és 12 poszterelőadás került bemutatás
ra A workshopok alkalmával nyolc különböző 

témában volt lehetőség egy-egy szakterület rész
letes elméleti és gyakorlati bemutatására. A meg-

jelent és támogató cégek száma 34 volt, melyből 18 cég 
kiállítással vett részt a rendezvényen. 

A kongresszus résztvevői 



Egyezteté5 a kórházi szdmítógépes programok 
nndszergazddival Az informatikai kerekasztal 
moderdtora dr. Botz La;os 

A kongres.szus esti fogadása 

Az informatikai megbeszélé.s gyógy.szerisz ré.sztvevói, 
hozzászól dr. Molnár Béla a péc:<i egyetemrifl 

2007 október 4-6 között Galyatető biztosított kel
lemes környezetet a kórházi gyógyszerészek soros szim
póziumának, melynek mottója a Gondok, tendenciák az 
infektológidban 
volt. A tudomá-
nyos p1ogram -
még a hivatalos 
megnyitó előtt 

- soakmai trénin

gekkel kezdődött 
Antibiotikum-vá
la>ztds elökezelt 
betegeknél, vala
mint A szepszis 
kezelé<ének im

munulógiai és di
etetikai támoga
tási lehetÖ<égei 

melyek szervesen kapcsolódtak a szimpózi
későbbi programjához A fő téma kibontása három 

blc>kk:ban történt, mint Közösségben szerzett fertőzé
Nosocomiális fertőzések, Szexuális úton terjedő 

A hallgatóidg- Galyatető, 2007 

infekciók (S TI) A szimpózium regisztrált résztvevői
nek a száma 296 volt, a verbális előadások száma 29, és 
22 (részben kiállító) cég támogatta a sikeres rendez

vényt. 

Előadók é5 hallgatók 

Dr. S'oós 

Gyöngyvér 
a T udománym 

Bizottsdg 
elnökeként 

a hal!gatóiágot 
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A forum hallgatósága a vonat meg sem áll 

A Kó1házi Gyógy
szerészeti Szervezet 
2008 áp1ilis 17-19-én 
Pécsett tartotta a XVI 
kongiesszusát A há
romnapos rendezvény 
mottója a Hagyományok 
is kihívások - Tradíliók 
és újdonrágok volt A ve1-
bális előadások és posz
terprezentációk mellett 
egy fómm is megrende
zésre került, a finanszí
rozás, a gyógyszergaz
dálkodás és a közbesze1-
zés tapasztalatainak meg-

Gyógyszerészek 
Kongresszusa . 

vitatására A kongresszus hivatalos megnyitóját megelő
ző szimpóziumon a Metabolikus szindróma kórházi 

A prekongre.r.szusi fzimpózium ré.sztvevói 

KÓRHÁZI GYÓGYSZEREszEK 

XVT KONGRESSZUSA 

HAGYOMÁNYOK ts KIHÍVÁSOK 

TRADÍCIÓK ts ÚJDONSÁGOK 

pí;cs, PAlATINl!SHOTF;t 

vonatkozá5ai témakör
ben öt előadás hangzott 
el A kongresszus részt
vevőinek száma megha
ladta a 260-at, a ve1 bális 
előadások száma 41, 
volt és további 14 posz
ter is bemutatásra ke-
1ült A kongresszuson 
megjelent kiállító és tá.
mogató cégek száma 28 
volt A kongresszus zá
rónapján postkong1esz
szusi szimpózium kere
tében, Villányban 80 fő 
részvételével három elő-

adás hangzott el az onkológia-farmakoökonómia szakte
rületéről 

Iiirsas va"ora a Tettyén, az előadó, dr. Zámolyi Kdroly 
kardiológus; Takács Gézáné dr. és dr. Trestyán<zky Zoltán 
társaságában 



Dr. Szolcsányi fánm akadémikus köszönti a hallgatóságot 

Proj dr. Botz Lajor, 
a kongre.s:szu.1 

főszervezője köszönti 
a ré.sztvevőket 

A tudományos program hallgatói ROszöntő a társas vacsorán 



A tanitóme<te"k gyűrűjében A tudományra vdtva A pmtkongmszusi szimpózium hallgató<ága 

2009 május 14--16. között Egerben került megren
dezésre a XlN. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny és 
a kórházi gyógyszerészek szimpóziuma, melynek témái 
az Indikáción túli kezelések és a Tételes finanszírozás 
voltak A szokásoknak megfelelően az utolsó nap egész
ségpolitikai fórum került lebonyolításra, ahol napi aktu
alitások is megbeszélésre kerültek A szimpóziumnak 
237 regisztrált résztvevője volt A Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny történetében ez volt az első alkalom 
(azóta követőre talált), hogy az ifjúság országos ve1se

nyét egyéb országos szakmai rendezvénnyel (részben) 
együtt szervezzék Az elképzelés bevált, mind a fiatalok, 
mind az érettebb korosztály szakmailag csak profitált 
a közös rendezés előnyeiből Az emlékversenynek hat 
kórházi gyógysze1ész versenyzője volt 

A gyógyszerhamisitásról szóló pontszerző továbbképzés 
felkért előadói, és az üléselnök, dr. Soós Gyöngyvér 



Egészségpolitikai Fórum moderátorai dr. Zrinyi Mikl6s 
(Teva) és dr. Trestyámzky Zoltán, közöttük 
dr. Papp László, a Bajcsy-Zsilinszky Kőrház foigazgatója, 
az egyik előadó 

Dr. Papp László, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház foigazgató;a, 
afőrum előadója Az esti fogadd< köszöntő;e 

A napi munka utáni lazítás pillanatai 

2010 .. ápiilis 16-18-án Zalakaroson tartotta XVII. 
kongresszusát a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete. A kong
resszus fő témája és mottója az aktuális szakmai és gaz
dasági helyzetben önként adta magát: Kórházi betegellátás 
válság idején A kongresszus előtt félnapos prekongresz
szusi szimpózium került megrendezésre Orvofi képalkotás 
diagnosztikai módszerek, izotópdiagnosztika, kontraszt/O
kozók témakörben 

Az ünnepélyes megnyitót követő az egészségpolitikával 
foglalkozó előadások főbb üzenetei a következők voltak: 
elsődleges a társadalmi bizalom helyreállfrása, a valós 
értékmérés megteremtése Egybehangzó vélemény volt, 
hogy létszükséglet az egészségügyből kivont tőke vissza
forgatása, és egy pontos elemzést követően - megfelelő 

struktúraátalakírással - a betegellátás minőségi pályára 
való állítása. 



A kongresszuson .39 verbális előadás hangzott el, 
majd szakmapolitikai fórum keretében került megvita
tásra a kórházba behozott gyógyszerek problematikája, 
valamint az egészségügyi ágazarnál (is) tapasztalható kri
tikus időszak válságmenedzselése A tudományos prog
ramot szerény méretű szakkiállítás egészítette ki 
A kongresszus regisztrált résztvevőinek száma meghalad

ta a 300-at, a ver báli s előadások száma a prekongresszu
si szimpózium előadásaival együtt 39 volt A sikeres 
lebonyolítást 21 cég támogatra, illetve 14 kiállíró 
tette még hasznosabbá és színesebbé a rendezvényt. 

Dr. Rlebovuh Imre proft.sszor, az MG YI elnöke köszönti 
a kongresszus résztvevóit Az egiszségpolitikai blokk hallgatósága 

1 
1 

! 
1 

1 

1 

1 

A Szakmapolitikai Fórum egyik előadója dr. Hankó Balázs, 
aki a gyógy;zerellátás összetettségéről beszél A vélemények nem közelednek, hozzászóló dr. Cseh Ibolya 



A lazítás perrei 

2011 október 14-16 
közörr Balatonalmádiban 
rendezte soros szimpóziu
mát a Kórházi Gyógysze
részeti Szervezet A szim
pózium keretén belül az 
első napon került meg
rendezésre az Antibioti
kum II (kötelező szinten 
tartó) továbbképzés elő
adás-sorozata, 139 re-

KÓRHÁZI 
GYóGYSZERtsZEK 

2011 ~VI SZIMPóZIUMA 

Generációk találkozása 

gisztrált résztvevővel A továbbképzés témái: az anti
biotikumok csoportosírása, jellemzőik, felhasználásuk 
elemzése, infekciók kezelése volt A szimpózium fő 
témája a neuropszichiátria volt, ezzel kapcsolatban 27 
előadás hangzott el és kilenc poszter került bemutatás
ra. A szakmai újdonságok bemutatására három céges 
szimpózium, továbbá egy szakmapolitikai fórum adott 
lehetőséget, a GYEMSZI-OGYI, az MGYK és a gyógy
szer-nagykereskedők . képviselőinek részvételével 
A sikeres rendezvény regisztrált résztvevőinek a száma 
229 fő volt 

! 
l 
l 
1 

A balatonalmádi Kórházi Gyógyszerész Szimpózium 
megnyitóján üdvözlő beszédet mond dr. Higyisán Ilona 

A megnyitón részt vevő kollégák 

Proj dr. Soós 
Gyöngyvér, 

az antibiotikum 
témájú továbbképzés 

első előadója 

Az antibiotikum 
témájú 

továbbképzés 
levezető elnöke Is 

egyik szervezője 
dr. Pintye]áno.s 



Dr. Buchholcz Gyula, az antibiotikum ténutjú 
továbbképzés forzervezóje 

Dr. Horvdth László 
az előaddsdt tart;a 

Dr. Szökő Éva professzor 
előadáJt tart 
a neoropszichiátriai 
blokkban 

1 
l 

A Szakmapolitikai Fórum modcrdtora dr. Botz Lajos 
professzor. Meghívott rirztvevők dr. Feller Antal -
Hungaropharma, dr. Horvdth Tamdr -MGYK, Kőrzeginé 
dr. Szalai Hilda - GYEMSZL dr. Szabó Ldszló - Teva 

A forumon hallott gondolatok a kollégák telje< 
figyelmét lekötik AfogadáJ pillanatképei 
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A Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet 2012. május 17-19 
között Szegeden rendezte XVIII 
kongresszusát, mely az utóbbi 
két évben bekövetkezett pozitív 
változásokat kívánta bemutatni, 
és választ adni arra a kérdésre, 

hogy mennyire sikerült előre

lépni a klinikai gyógyszerészi 
szolgálat terén. Ez a gondolat 
fogalmazódott meg a kongresz
szusi mottóban is: Hogyan tovább kórházi gyógyszeriszet' 
Megvaw>ult és megvawsítandó feladatok 

A szakmai ülésszakok témái a következők voltak: 
Kórházi gyógyszerosztás új utakon, automatizált rendsze

rek, Onkológiai gyógyszerkészítés, biztonság, Magisztrális 
gyógyszerkészÍtés, Gyógyszer és betegbiztonság: gyógysze
relési tévedések, interakciók, farmakovigilancia, Fájdalom-

csillapítás és egyéb terápiás kérdések, Klinikai gyógyszer
vizsgálatok (ez utóbbi a Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társasággal együttműködésben szervezett 
blokk volt) 

A kongresszus zaronap1an lebonyolításra került egy 
szakmapolitikai fórum is, amelyen a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara Kórházi-Klinikai Területi Szervezete megalakításá
val kapcsolatos jogi és szervezési kérdések kerültek megvi

tatásra 
A szakmai rendezvény iegisztrált résztvevőinek 

száma 310 volt, a szűk háromnapos programban 43 ver
bális előadás hangzott el, valamint egy szakmapolitikai 
kerekasztal és egy szakmapolitikai fórum további lénye
ges információkkal gazdagította a kongresszus résztve
vőit. A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet ismételten egy 
szfnvonalasan lebonyolított, tartalmas tudományos ren

dezvénnyel bizonyította a hazai kórházi gyógyszerészet 
töretlen életképességét és magas szakmai kvalitását 

Dr. Vincze Zoltán prvftsszor az MGYI elnökeként 
Dr. Higyisán Ilona elnök megnyitja a XVIII Kongm.szu.st köszönti a kórházi kollégákat 
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A risztvevők egy ooportja 

Szakmapolitikai Fórum az MGYK Kórházi-Rlinikai 
Területi Szervezetének megalakitdsával kapcwlatosan 

elnökségben. dr Higyisán Ilona, Hajagosné dr 
Hümpfoer Rózsa, dr Sohajda Attila, dr Póka Gábor 

Balogh Tamás, a rendezvényszervező cég ügyvezető;e és 
dr. Higyisán Ilona megnyitják a XVIII Kongrmzus fogadását 
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Róccintdsra várva 

Melegfogadtatds fiús pogácsával és házipálinkával 

A halászlé és 
a cigányzene 

felkonferálása 
történik 
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DR. HIGYISÁN llONA 

1952 május 20-án született 
Csanádon Gimnáziumi tanulmá
nyait a makói József Attila Gim
náziumban végezte, 19 70-ben 
érettségizett Ugyanebben az évben 
nyert felvételt a Szegedi Orvos
tudományi Egyetem Gyógysze
résztudományi Karára 

Államvizsga urán 1975-től Gyöngyösön közforgal
mú gyógyszertárban dolgozott, előbb beosztott gyógy
szerészként, majd 1979-től megbízott gyógyszertárveze
tő-helyettesként 

A kórházi gyógyszerészettel 1982-ben kötelezte el 
magát Először a Mátrai Állami Gyógyintézet intézeti 
gyógyszertárában, majd 1990-től főgyógyszerész-helyet
tesként a gyöngyösi Bugát Pál Kórház intézeti gyógy
szertárában helyezkedett el. 

1999 április 1-jéről a budapesti Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet intézeti gyógyszertárának főgyógy
szerésze .. A kórházi munkája elismeréseként többször főigaz
gatói dicséretet, 2005-ben pedig „tanácsosi" dmet kapott 

198.3-ban szakvizsgázott „Gyógyszerellátás és gyógy
szerügyi szervezés" tárgykörből 1986-ban doktorált 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemen summa cum 
laude eredménnyel. Gyógyszerészdoktori értekezése 
címe: A biofarmácia é.s a .farmakokinetika jelentősége 

a klinikai gyógy.szeris:zetben 1996-ban a Budapesti Köz
gazdaságtudományi Egyetem Továbbképző Intézete 
„Gyógyszerügyi menedzser" szakán kitüntetéses szakosí

tó oklevelet kapott. 2003-ban szerezte meg második 
szakvizsgáját „Kórházi gyógyszerészet" szakágból 

Kitüntetései: Kiváló Munkáért (1989), az egészség
ügyi miniszter több kórházi főgyógyszerésszel együtt 
Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki a „Kórházi 
Gyógyszerészet ügyének fellendítéséért" végzett tevékeny
sége elismeréseként (1998), Dávid Lajos Emlékérem 
(1999), Miniszteri Dicsérő Oklevél (2003), Pro Sanitate 
(2008), Koritsánszky Ottó Emlékérem (2010) 

Évek óta részt vesz a gyógyszerészhallgatók gyakorla
ti oktatásában, és rendszeresen tart előadásokat a szak-

gyógyszerészképzés keretében, valamint egyéb szakmai 
továbbképzéseken, kongresszusokon 

Rendszeresen publikál szaklapokban, több szak
könyv társszerzője: Citosztatikus keverékek előállítá5ának 
elméleti 1'5 gyakorlati tudnivalói, Gyógy5zertárvezeté5 rzak
mai, jogi é5 5zámviteli alapjai, Injekciók elegyíthetÖ5ége 
infoziókkal, Onkológiai úmerctek gyógyszerérzeknek. 

2001-ben a Semmelweis Egyetem Rektori Tanácsa 
a „Gyógyszerésztudományi Kar Oktató Gyógyszerésze') 

címmel tüntette ki. 
201.3 május l-jén a Pécsi Tudományegyetem Rek

tora és Szenátusa címzetes egyetemi docenssé nyilvání
totta 

A Magyar Gyógyszerészi Kamarának alapítása óta 
tagja. 1992-1996-ig az MGYK Kórházi Tagozatának 
alelnöke volt Aktív szerepet vállalt kamarán belül 
a Kórházi-Klinikai Területi Szervezet létrehozásában. 

A társadalmi szervezetek közül végzése óta tagja 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak 1993 
óta az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének 
elnökségi tagja, 1997-től a szervezet titkára, 200 l-től 
alelnöke, 2004 .. októbertől 2013 februárig elnöke volt 
Kitartásának és aktív szervezőmunkájának köszönhetően 
irányítása alatt is töretlen volt a kórházi szervezet fejlő
dése A Rozsnyay Mátyás Emlékversenynek kezdetben 
versenyzője, kétszer szakmai szervezője, 199.3-ról 
pedig több alkalommal a bírálóbizottság zsűrijének 

tagja volt 
2005-201.3-ig tagja volt a Gyógyszerészet szerkesztő

bizottságának, illetve megalakulásától kezdődően részt 
vett a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet hivatalos lapja 
- a Hir mondó-, később a wwwmgyt-kgysz honlap szer
kesztőbizottsági munkájában 

Tagja volt a Kórházi-Klinikai Szakmai Kollégiumnak 
(2004-2011), és jelenleg is tagja a 2011-ben létrehozott 
Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai 
Gyógyszerészeti Tanácsnak, aktív szerepet vállalva 
a módszertani levelek átdolgozásában, jogszabályterve
zetek véleményezésében, kórházi vonatkozású szakmai 
anyagok összeállírásában. 

2013 áprilisa óta ,,A Magyar Kórházi Gyógyszeré
szetért" Alapítvány kuratóriumának elnöke 
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Magyar Gyógyszerésztudomanyi Társaság. 
Kórházi··Gyógyszerészeti ·.szeri'ezete 

vezetősége 

200.4c2009 

Elnök 
dr. Higyisán Ilona 

Tiszteletbeli elnök 
dr. Pinr.ye János 

Alelnökök 
dr: Szabó Csongor 

dr. Szél Mária 
Titkár 

Kis Szölgyémi Mónika 
Tagok 

dt Csonka Péter, Hajagosné Hümpfner Rózsa, 
dt Krucsóné Hornyák Judit, Nagyné Ambrus Ildikó, 

Szabóné dr.. Schirm Szilvia 
Vezetőségi tagok 

Ácsné lukács Margit, dr. Borz Lajos, 
Buchholcz Gyula, dr.. Cseh Ibolya, Kraszits István, 

dt Soós Gyöngyvér, Takács Gézáné dr.., 
dt Tresr.yánszky Zoltán 

Területi titkárok 
Buchholcz Gyula, 

Gável Mónika (2006-ig), Kaszás Ildikó (2006-tól), 
dr. Kiss Zsuzsanna, Ladányi Gábor, 

dr. Nagy Lajosné, Szabóné dr.. Schirm Szilvia, 
Urbán Norbert, Uzonyi Imre 

Magyar·Gyógyszerésztudomanyi.Társaság 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 

-_vezető_sége_ 

2009-2013 

Elnök 
dr.. Higyisán Ilona 

Tiszteletbeli elnök 
dr.. Pinr.ye János 

Alelnökök 
Hajagosné Hümpfner Rózsa 

dt Szabó Csongor 
Titkár 

Kis Szölgyémi Mónika 
Tagok 

dr .. Iványiné dr.. Cseh Ibolya, 
dt Krucsóné Homyák Judit, Nagyné Ambrus Ildikó, 

Póka Gábor, Szabóné dt Schirm Szilvia 
Vezetőségi tagok 

Bartal Alexandra, prof dr Borz Lajos, 
Buchholcz Gyula, Hargitai János, 
dr. Soós Gyöngyvér, Szűcs Attila, 

Takács Gézáné dr.., dr Tresr.yánszky Zoltán 
Területi titkárok 

Kraszits István, Pinkavölgyi Csilla, Szűcs Attila 
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Elnökségi intervallum 

2013-
Dr. Szabó Csongor 

A Magyar Gyógyszerészrudományi Társaság Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezete soros 'Tisztújító Küldött-
közgyűlésére 201.3 február 15-én került sor Budapesten, az 
Aesculap Akadémia előadótermében Dr Higyisán Ilona 
elnök köszöntötte a küldötteket és a megjelent vendégeket, 
közöttük prof dr Szökő Évát, a Magyar Gyógyszerész
mdományi Társaság elnökét és dr. Télessy Istvánt, a társaság 
szervezési alelnökét Megállapította, hogy az 58 szavazásra 
jogosult személyből 52 fő regisztrált küldött megjelent, 
tehát a küldöttközgyűlés határozatképes 

Prof. dt Soós Gyöngyvér, a jelölőbizottság elnöke 
szervezte a választás előkészítését, a tisztújító küldött
közgyűlést dr Ifesr.yánszky Zoltán levezető elnök irá
nyította. A szavazatszámláló bizottság elnöke dr 
Hargitai János volt, a tagjai Nagyné dr Ambrus Ildikó 
és dr Bartal Alexandra 

Dr Higyisán Ilona elnöki beszámolójában ismertet
te az elmúlt négy év történéseit, eredményeit, majd 
megköszönve a leköszönő vezetőség munkáját, hivatala-

Dr. Higyisdn Ilona elnöki be.szdmolójdt tartja 

san is bejelentette az elnök és a vezetőség lemondását 
A beszámolót és a vezetőség lemondását a küldöttköz
gyűlés egyhangúan elfogadta, amivel pont került egy 
rendkívül eredményes elnöki korszak végére 

A közgyűlés résztvevői 

A közgyűlés rifztvevői 
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Dr Trestyánszky Zoltán levezető elnök méltatta 
a leköszönt elnök két cikluson átívelő rendkívül ered
ményes és áldozatos munkáját, majd prof dr. Szökő 
Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke 
gratulált a beszámolóban is elhangzott eredményekhez. 
Kiemelte, hogy a kórházi szervezet évek óta igen ered
ményes munkát végez a Magyar Gyógyszerésztu
dományi Társaságon belül, amihez további sikereket, 
valamint hasonló összefogást és együttműködést kívánt 
a jövőben is 

jelölést kellett kérni a kórházi szervezet tagjaitól 
A megismételt fordulóban beérkezett jelölések alapján 
az elnök személyére jelöltek közül egyedül dr. Szabó 
Csongor érte el - igen jelentősen meghaladva - az 
elnökre vonatkozó legalább 10%-os jelölési arányt, 
míg az elnökségi tagságra javasolt nagyszámú jelölt 
közül kilenc személy érte el az elnökségi tagokra vonat
kozó 5%-os jelölési küszöböt Ez alapján, illetve 
a helyszíni jelöléseket követően véglegessé vált a válasz
tási lista 

Pro/ dr. Soós Gyöngyvér, a jelölőbizottsdg elnöke beszdmo! 
a vdlasztdsi el/Jkészületekről 

Dr Trestyánszky Zoltán levezető elnök bejelentette 
a szavazás eredményét a területi titkárok személyéről, 
melyet a küldöttközgyűlés elfogadott, majd az 52 küldött 
titkos szavazással megválasztotta az új elnököt és az új 
elnökséget A szavazás alapján a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezete új elnöke - 48 igen szavazattal - dr Szabó 
Csongor lett 

A leköszönt elnök búoúztatdsa 

A hozzászólásokat követően prof dr Soós Gyöngy
vér, mint a jelölőbizottság elnöke ismertette a választá
si előkészületek eseményeit, eredményeit A jelölések 
alapján az elnök személyére dr. Higyisán Ilona kapott 
megfelelő számú voksot, azonban a Magyar Gyógy
szerésztudományi Társaság Alapszabálya kimondja, 
hogy egyazon személy legfeljebb két egymást követő 
ciklusban töltheti be ugyanazt a tisztséget, ezért új 

A megválasztott elnök - rövid beszédében - megkö
szönte a tagságot képviselő küldöttközgyűlés résztvevőinek 
a megelőlegezett bizalmat, és reményét fejezte ki, hogy 
a következő négyéves ciklus hasonlóan eredményes lesz, 
mint a korábbi időszakok Kiemelte, hogy szakmai szem
pontból rendkívül eredményes időszak zárult le úgy, hogy 
a szervezet pénzügyi helyzete stabil tudott maradni, a ked
vezőtlenül megváltozott gazdasági feltételek ellenére is 
Véleménye szerint az új vezetőségnek ezek után nem lehet 
más választása, mint tovább menetelni azon a megkezdett 
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úron, amelyet kijelöl számukra a kórházi szervezet 40 éves 
sikeres múltja Az eddig bevált alapvető célkitűzéseken sem 
szabad változtatni, magas minőségű tudományos rendezvé
nyekkel, sikeres továbbképzésekkel, a különböző vélemé
nyeket megismertető és ütköztető szakmapolitikai fóru
mokkal tevőlegesen hozzá kell járulni a kórházi gyógysze
részek szakmai fejlődéséhez, valamint a kórházi gyógyszeré
szet rangján történő társadalmi elismertetéséhez Ezen 
célok eléréséhez feltétlenül szükséges a hazai és nemzetközi 
szakmai, illetve tudományos szervezetekkel kialakított 
eddigi jó kapcsolatok aktiv ápolása Swros együttműködést 
kell fenntartani az egészségügy szakmai, gazdasági és kór
házvezetési testületeivel, a Magyar Kórházszövetséggel, az 
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületével, az Egész
ségügyi Szakmai Kollégium Kórházi Klinikai Gyógyszeré
szeti Tagozat és Tanács vezetőivel, valamint a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara és különösen az újonnan létrehozott 
MGYK Kórházi Klinikai Területi Szervezet képviselőivel 
Eredményes működést kizárólag a vezetőség közös akaratá
val és közös feladatvállalásával lehet elérni, amire jó esélyt 
ad az új vezetőség régi tagjainak tapasztalata, valamint az új 
tagok bizonyítási vágya 

Végezetül elnök úr annal< a reményének adott han
got, hogy a jelentősen átalakult és megfiatalodott veze
tőség képes lesz maradéktalanul megfelelni azoknak 
a jelentős szakmai kihívásoknak, amelyek a kórházi 
gyógyszerészet előtt állnak Ehhez, valamint az elkövet
kező négy év eredményes munkájához kívánt jó egészsé
get és fiatalos lendületet a vezetőségnek, illetve kérte 
a szervezet tisztelt tagjainak segítőkész támogatását és 
aktív közreműködését a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet további sikereinek elősegírése érdekében 

Szavazds előtt a küldöttek 

A megvdlasztott új elnökség ó a területi titkdrok 

Az új ciklusban módosításra került a Magyar 
Gyógyszerészrudományi Társaság Kórházi Gyógysze
részeti Szervezete Alapszabálya, amelyet a 2013 február 
15-én megtartott tisztújíró küldöttközgyűlés hagyott 
jóvá, és attól az időponttól hatályos 

A küldöttek szavaznak az alapító okirat módOsítdsdról 
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A Kórházi Gyógyszerészed Szervezet elnöksége 2013 ' 
február 27-én tartotta alakuló elnökségi ülését, ahol meg
határozásra kerültek a fontosabb célkitűzések, amelyek egy
ben a korábbi tevékenységek továbbvitelét jelenrik 

Parenterális Gyógyszerelés Munkacsoportnak jelentős szere
per kell vállalnia az orr.bon táplálás elrerjesztésében, illetve 
a betanító és oktatóprogramok kidolgozásában 

A munkacsoport kezdetben három főbb szakmai 
területtel kíván foglalkozni 

Célkitűzések 

Továbbképző jelleggel szakmai, szakmapolirikai 
és tudom_ányos rendezvények 

szervezése, aktív részvétel a kórházi, klinikai 
szakképzésben 

Hazai társasági kapcsolatok ápolása, 
Nemzetközi kapcsolatok ápolása, megerősítése, 

új kapcsolatok kialakítása. 
Szükség esetén pályázatok kiírása az egyes 

szakmai problémák megoldására. 
Részvétel a kórházi gyógyszerészetet érintő 

törvények, rendeletek, 
módszertani levelek előkészítő és véleményező 

munkájában. 
Stabil pénzügyi működés fenntartása 

Az elnökség döntött a Parenterális Gyógyszerelés 
Munkacsoport létrehozásáról, melynek megszervezésével és 
vezerésével dr. Bodó Gabriella elnökségi tagot bízta meg 
A munkacsoport célkitűzései között szerepel: tudományos 
programok és továbbképző rendezvények szervezése a paren
terális gyógyszerelésről, a parenterális gyógyszerelés vonatko
zásában felmerülő szakmai problémák, a nehézségek közös 
tapasztalatok alapján rörténő megoldása, valamint a fiatal 
gyógyszerészek szakmai támogatása és a munkacsoport 
programjaiba történő aktív bevonása Az újonnan alakult 

A kórházi ;zervezet képvi;el!Ji - dr. Szabó Crnngor é; 

dr. Horváth Lá;zfó - az MGYI vezetii<égi ülé.1én 

Parenterális Gy6gyszerelés Munkacsoport 
feladatterve 

lnjekciók-infiíziók·elegyíthetőségével kapcsolatos 
kérdések (országos protokollok, rendszerek, 

pályázatok előkészítése, elfogadása, kivitelezése) 
Citosztarikus keverékinfúziók készítésével 

kapcsolatos kérdések (CAIO program elve, 
a rendszer kialakításának feltételei, 

gyógyszerész-orvos szakmai kapcsolat, 
onkológiai protokollok stb) 

A teljes parenterális táplálással kapcsolatos 
kérdések (táplálási teamek tagjai, feladatai, 
állapotfelmérés, betegségcsoportok szerinti 

terápiajavaslatok, egyedi táplálóoldatok rendelése, 
készítése, eltarthatósága, otthoni parenterális 
táplálás, gyermekek parenterális táplálása) 

A Magyar Gyógyszerészrudományi Társaság kibőví
tett vezetőségi ülése 2013. március 8-án a Semmelweis 
Egyetem „Beznák Aladár" előadótermében került meg
rendezésre, ahol az elnöki köszöntőt és tájékoztatót 
követően az újonnan megválasztott szakosztályi és szer
vezeti vezetők bemutatkozására került sor Ezt követően 
az MGYI továbbképzéseiről, majd a jövő évi 
Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XV előkészü
leteiről esett szó. 

Kórházi gyógyrzerészek a vezetőségi ülés résztvevói között 
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Az EAHP XVIII. Kongresszusa 201 3 március 
J.3-15 között került megrendezésre Párizsban, melynek 
70 országból több mint 3000 résztvevője volt A nagy
szabású rendezvényen hazánkat 38 fő képviselte A ple
náris előadások meghallgatása mellett 15 szeminárium 
és három workshop munkájába volr lehetőség bekap
csolódni Több satellite szimpózium is helyet kapott 
a programban, például olyan fontos gyakorlari témával, 
mint a Citosztatikumokkal történő bizton;ágos gyógy.szer
ké.szités Szakmai szempontból a kongresszus értékes 
részét képezte a Poszter szekció, amelyen a 619 kiállított 
poszterből öt prezentáció magyar kórházi gyógyszeré
szek munkája volt A színvonalas tudományos progra
mot jól kiegészítette annak a 69 cégnek a nívós kiállítása, 
amelyek felvonultatták a XXI század gyógyszerészettel 
kapcsolatos csúcstechnikáit 

A magyar kórházi gyógyszeré;zek egy c:;oportja 
a regifztrációt követóf:n 

A ;zerzök a bemutatott po;zterük előtt. dr. Higyirán Ilona 
i< dr. Tőbe! Andrea 

A ;zerzők a poszterük előtt dr. Wgh Anna 
és proj dr. Botz Lajo.s 
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Az új vezetőség is fontos feladatának tekinti a nyug-1 
díjas kórházi gyógyszerészekkel történő megfelelő kap
csolattartást Ennek jegyében került megrendezésre 
2013 április 24-én a Nyugdíjas Kórházi Gyógyszerészek 
Baráti Körének soros összejövetele. A rendezvényen 
bemutatásra került a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
új vezetősége, és tájékoztató hangzott el a célkitűzések
ről, illetve a 201.3-as év tervezett eseményeiről. A:z össze
jövetel alkalmat adott a közelmúltban elhunyt dr Végh 
György főgyógyszerész úrról történő megemlékezésre is 

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai 
Társaság elnöksége stratégiai partnerkapcsolat közös 
kialakítását indítványozta a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet és az MF I' között. A megtisztelő és szakmai 
szempontból előremutató együttműködést a kórházi 
szervezet vezetősége egyhangúan támogatta. Kap

csolattartó személynek dr Süle András elnökségi tag 
került megválasztásra az előkészírő folyamatokban törté
nő részvételre, valamint az együttműködésből adódó 
későbbi aktuális feladatok menedzselésére A megállapo
dás elsősorban a tudományos együttműködésről és 
a gyógyszerkípróbálásról szól. 

A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet első vezetőségi 
ülésére 2013 április 25-én került sor a Péterfy Sándor 
Utcai Kórház tanácstermében A szervezet elnöke 
köszöntötte az újonnan megválasztott vezetőséget, sike
res munkát kfvánva az elkövetkező négy évre, majd 
átadta a szót dr.. Sásdi Antal főigazgató úrnak, aki rövi
den bemutatta kórházukat, és méltatta a gyógyszertárral 
kialakult rendkívül konstruktív munkakapcsolatot. Dr 
Szabó Csongor megköszönte a főigazgató úr szavait, és 
gratulált a kórházszövetségben a közelmúltban elnyert 
magas funkciójához, egyben felajánlotta, illetve megerő
sft~tte a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet együttműkö
dési szándékát a Magyar Kórházszövetséggel 

A vezetőségi ülésnek igen lényeges napirendi pontja 
volt a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet újonnan kidol
gozott Szervezeti és Működési Szabályzatának a megvi
tatása és elfogadása 

A vezetŐ5égi ülés résztvevói 

A szervezés alatt álló Pharmaünline főszerkesztője 
megkereste a kórházi szervezet vezetőségét egy esetleges 

szakmai együttműködés érdekében. A vezetőség vélemé
nye eleinte megoszlott abban a vonatkozásban, hogy 
szükséges-e újabb gyógyszerészi portált támogatni, vagy 
célszerűbb lenne inkább a saját honlap működtetésére 
koncentrálni Végül az a döntés született, hogy ez a kap
csolat előnyös lehet a kórházi gyógyszerészek részére 
a széles kör{í tájékoztatást nyújtó hírportállal, mivel az 
aktuális gyógyszerészetet érintő híreket összegyűjtik és 
hírlevélben is elküldik, valamint széles körú publikációs 
felületet is biztosÍtanak a kórházi gyógyszerészek számá
ra. Időközben májusban beindult a portál mlíködése, és 
az eltelt néhány hónap alatt több jelentős cikk, illetve 
interjú jelent meg a kórházi gyógyszerészek részéről. 
I'ermészetesen a saját honlap aktualizálása is folyamatos, 
így a leglényegesebb eseményekről szóló beszámolók 
akár 24 órán belül megjelennek a tagság naprakész tájé
koztatása érdekében. 

Munkában a vezetőség 
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A titkár egyik fontos feladata a jegyzőkönyvvezetés 

Az Antibiotikum és Infektológiai Munkacsoport 
vezetője, dr Buchholcz Gyula írásban számolt be 
a 2013 szeptember 20-i budapesti infektológiai tovább
képzés szervezéséről. A szervezéssel kapcsolatos teendők 
lezárultak (akkreditáció, terembérlés, előadók felkérése), 
a továbbképzés tájékoztatója mind a GYOFIEX-en, 
mind a Gyógyszeriszetben megjelent A munkacsoport 
bővítette szakmai kapcsolatait a klinikai mikrobiológu
sok irányába, ami a későbbiek során lehetőséget biztosÍt 
komolyabb együttműködésre, illetve az Antibiotikum és 
Infektológiai Munkacsoport lehetőséget kapott 
a Mikrobiológiai Körlevélben történő bemutatkozásra és 
publikálásra is. , 

A kórházi szervezet Ifjúsági Allandó Bizottsága terve
iről dr. Bartal Alexandra elnök tájékoztatta a vezetősé
get A bizottságnak jelenleg 15 akrív tagja van, de az 
ifjúsági rendezvényeket lényegesen több fiatal látogatja 
Rendszeresen klubdélutánokat szerveznek, de újabban 
évente egy-két alkalommal ifjúsági klubhétvége is meg
szervezésre kerül A programok megítélése a visszajelzé
sek alapján nagyon kedvező. A bizottság háromtagú új 
vezetősége: dr. Battai Alexandra elnök, valamint dr. Bor 
Andrea és dr Süle András bizottsági vezetőségi tagok 

Az áprilisi vezetőségi ülés helyszínének kiválasztása 

tudatos volt, mivel így a vezetőség tagjainak lehetősége 
volt megtekinteni a fi:issen felújított intézeti gyógyszer
tárat, valamint részt venni a vezetőségi ülést követően 
megrendezett ifjúsági klubdélután értékes szakmai prog
ramján. és a hallgatóság roraiban 
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2013 május 10-12. között ke1ült megrendezésre 
Miskolc- Tapolcán a Xl VIII Rozsnyay Mátyás 
Emlékverseny, amelyre 22 fiatal gyógyszerész nevezett, 
közöttük 9 kórházi gyógyszerész A felfokozott érdeklő
dés mellen zajló verseny minden előadásából az alkotás 
öröme, a szakma szeretete és a szakma iránti alázat áradt 
A kórházi kollégák igyekeztek bemutatni az intézeti 
gyógyszerészet speciális problémáit, kérdéseit, illetve az 
arra adott lehetséges válaszokat, méltó módon képvisel
ve a kórházi gyógyszerészetet. 

201.3. június 13-16. között Athénban tartotta éves 
közgyűlését a Kórházi Gyógyszerészek Európai 
Szövetsége A rendezvényen a tagországok közel 70 dele

gáltja vett részt, hazánkat prof dr Botz Lajos és dr. Süle 
András képviselte.. A közgyűlés meglehetősen zsúfolt 
napirendje során az EAHP szervezeti, ügyrendi és pénz
ügyi kérdésein túl az európai, illetve tagországi gyógy
szerellátást, gyógyszerbiztonságot és a gyógyszerészi 
szakképzést érintő témákról esett szó Bejelentésre ) 

került, hogy az EAHP központi titkárságán belül meg
alakult a Szakmapolitikai Csoport (Policy Group), mely 
a szervezet reakcióidejét hivatott javftani a hivatalos 
megkeresések irányában. 

A közgyűlésen mind a .32 tagország beszámolt az 
elmúlt év legfontosabb eseményeiről Hazánk delegált
jai ennek keretében kiemelték a 2012-es szegedi kong
resszus eredményeit, a Magyar Kísérletes és Klinikai 
Farmakológiai Társaság stratégiai partnerségét, a kórhá
zi szervezet által szervezett szakirányú továbbképz.éseket, 

valamint a magyar szakgyógysze1észképzés rendszerszintű 
átalakítását. A magyar szakképzési rendszer jelentős 
pozitív visszhangra lelt a küldöttek és az EAHP vezető
sége körében, különös tekintettel arra, hogy az új rendszer 
jelentősen harmonizál az uniós egységesítési törekvések 
szellemiségével 

Említésre érdemes még, hogy a közgyűlés elfogadta 
Málta és Románia csatlakozását, ezáltal .34 tagúvá 
bővült az Európai Kórházi Gyógyszerészek Szövetsége. 

Az EAHP-közgyűlé.1 rérztvevoi -Athén, 2013 

2013. június 14-én az MGYI kibővített vezetőségi 
ülést tartott Budapesten, ahol a Kórházi Gyógy
szerészeti Szervezetet dr .Szabó Csongor elnök képvi
selte Prof dr Szökő Éva elnök asszony köszöntötte az 
ülés résztvevőiL, n1ajd nyugdíjba vonulása alkalmából 
megköszönte Báthory Gabriella - az M GYI szolgála
tában kifejtett - sokéves áldozatos munkáját 

Napirend szerint dr.. Károlyházy László főtitkár 
beszámolt a korábbi ve.zetőségi ülés óta történt fonto
sabb eseményekről, majd dr.. Berzsenyi Pál gazdasági 
tikár ismertette a társaság 2012. évi pénzügyi mérlegét, 
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Dr. Kámlyhdzy László flJtitkár és prof dr. Szöko Éva elnök 
körzönti Báthory Gabriellát 

melynek elfogadása után részletes tájékoztatatást adott 
a rendezvények elszámolási rendjéről, az alkalmazandó 
aktuális elnöki utasításokról, valamint a megyei veze
tők pénzügyi kötelezettségeiről. A gazdasági beszámo
ló után prof. dr. Erős István tiszteletbeli elnök felvá
zolta a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny jelentősen 

megújított alapszabályának tervezetét Ezt követően a 
vezetőségi ülés résztvevőit dr. Takács Gézáné rendezvé
nyi titkár, prof dr. Szökő Éva elnök, illetve prof dr 
Soós Gyöngyvér rudományos alelnök tájékoztatta a 
Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XV. előkészü
leteiről, majd a 201.3-as év első félévi hazai és külföldi 
rendezvényeit ismertető beszámolókkal zárult az ülés 

2013 augusztus 31 és szeptember 5 között Dublin 
látta vendégül a FIP Kongresszus résztvevőit A közel 
3000 regisztrált résztvevő a világ 107 országából érke
zett. A magyar kórházi gyógyszerészeket 8 kolléga kép
viselte. A párhuzamosan futó szekciókban számtalar1 
előadás hangzott el, lefedve a gyógyszerésztudomány tel
jes vertikumát A verbális előadások mellett 169 posz
terrel képviseltették magukat a világ kórházi gyógyszeré
szei, közöttük magyar részről dr Tóbel Andrea, aki az 
osztályokon készített azonnali felhasználású keverékin
fúziók interakciós és stabilitási problémáit mutatta be 

A F IP Kongmszus egyik magyar rirztvevője, 
dr. Tőbe! Andrea a porzterével 

A 201.3 szeptember 11-én megtartott vezetőségi ülés 
résztvevői az aktuális szervezési feladatok részletes meg
beszélése, illetve a munkacsoport-vezetők beszámolói-
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nak meghallgatása után lényeges kérdésben döntött, 
mely szerint a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
benyújtja pályázatát a Gyakorló Onkológiai Gyógysze
részek Nemzerközi Iarsasága (ISOPP) 2016-os kong
resszusának budapesti megrendezésére. A korábbi 
tapasztalatok szerint 600-800 résztvevőt felvonultató 
rendezvény a világ onkológus gyógyszerészeinek nagy 
nemzetközi seregszemléje. A pályázat esetleges elnyerése 
jelentős lendületet adhatna a hazai onkológiai gyógysze
részet - sajnos évek óta stagnáló - fejlődésének. 

A lisszaboni szeminárium résztvevői 

Az EAHP 201.3 szeptember 13-15 között 
Lisszabonban rendezte soros Akadémiai Szemi
náriumát: Farmakoökonómia - eszközök é5 stratégiák 
témában. A magyar kórházi szervezetet dr. Kis 
Szölgyémi Mónika, dt Fittler András és dr Horváth 
László kollégák képviselték, akik a napi munkájukban és 
az oktatásban is kiemelten foglalkoznak gazdaságossági 
kérdésekkel.. A szemináriumon 29 ország 73 kórházi 

gyógyszerésze volt jelen A négy 
blokkban lefolytatott képzés az 
alábbi témákat részletezte: 
Közegészségügy és farmakoökonó
mia, A politikától a tudományig, 
Ellentmondás a klinikai döntés és 
a gazdasági tényezők között, vala
mint a Finanszírozási modellek és 
költségvetési folyamat 

Végezetül meg kell enilÍteni, 
hogy a Magyar Gyógyszerész
rudományi Társaság Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezete 2013 
október 18-20.. között Tapolcán 
rendezi a Kórházi Gyógyszerészek Jubileumi 
XIX Kongresszusát. A rendezvény kongresszusi érte.sítő 
a hazai kórházi gyógyszerészet ki-
emelkedő eseménye lesz, mivel a szervezet 2013-ban 
ünnepli megalakulásának 40 éves évfordulóját 

A kongresszus kiemelt témái 

Negyven év - múlt-jelen-jövő a kórházi 
gyógyszerészet szolgálatában 

Szép új világ a terápiában - Tételesen 
finanszírozott szereinkről másképpen„. 

A kongresszuson egyéb, szabadon választott témák is 
bemutatásra kerülhetnek, és híven a hagyományokhoz 
aktuális szakmai és szakmapolitikai fówmok, kerekasz
tal-megbeszélések is megrendezésre kerülnek A szerve
zők kerekasztal-egyeztetést terveznek a tételes finanszí
rozás kapcsán az OEP és a GYEMSZI vezetőivel, az 
Innovatív Gyógyszergyártók elnökével, a gyártók képvi
selőivel, a kó1házi szereplők aktív közreműködésével 
A fórum tervezett témája a kó1házi kintlévőségek keze
lése lesz, amivel kapcsolatban a gyógyszer-nagykereske
dők vezérigazgatói, a Magyar Kórházszövetség, az 
Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnökei és a 
szakértőkből álló hallgatóság nyilváníthat véleményt 

A kongresszus ünnepélyes megnyitója előtti délelőtt 
egy igen aktuális és fontos téma kerül bemutatásra és 
megvitatásra: az otthoni parenterális táplálás 

~116~ 

DR. SZABÓ CsONGOR 

1954 január 21-én született 
Szolnokon„ Gimnáziumi tanulmá
nyait a karcagi Gábor Áron 
Gimnáziumban végezte. 19 72-
ben érettségizett, majd az évben 
felvételt nyert a Semmelweis Or
vosrudományi Egyetem Gyógy
sz.erésztudományi Karára, ahol 

1977-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet 
Végzést követően rövid ideig közforgalmú gyógy

szertárban dolgozott Debrecenben, majd egy évig 
Budapesten és Pécsett egészségügyi tartalékos tiszti 
kiképzésen vett részt 

1979-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszertárában intézeti gyógyszerészként helyezke
dett el, majd 1984-ben a másfél évvel korábban átadott 
új Infúziós laboratórium főgyógyszerészévé, illetve 
egyidejűleg az Egyetemi Gyógyszertár intézetvezető

helyettesévé nevezték ki 
1981-ben az „Izotópok biomedicinális alkalmazása" 

szakterületen szerzett képesítést, ezt követően 198.3-
ban „Gyógyszerhatástan" -ból, majd 2003-ban „Kórházi 
Gyógyszerészet" -bői tett sikeres szakgyógyszerészi vizs
gát, kiváló minősítésekkel. 

1984-ben biofarmáciai témájú disszertációjával 
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen med. biol 
doktori cfmet szerzett „summa cum laude" minősítéssel 

1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, „Gyógyszerügyi menedzser" szakon egyete
mi másoddiplomát szerzett jeles eredménnyel 

2000-ben elvégezte a „Minőségbiztosítás az egész-
ségügyi intézményekben" szaktanfolyamot, és még az 
évben „Vezető minőségügyi felülvizsgáló" vizsgát tett 

Előadásaival, posztereivel rendszeresen részt vesz 
a hazai és külföldi szakmai rendezvényeken I íz évig 
oktatóként közreműködött a debreceni fogorvosran
hallgatók gyógyszertani képzésében, illetve a debreceni 
gyógyszerészképzés beindításától kezdve folyamatosan 
részt vesz a gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati 
képzésében, valamint a gyógyszerészek továbbképzésében 

Tagja több egyetemi bizottságnak, mint 
Gyógyszerterápiás Bizottság, Kockázatbecslési 
Bizottság, illetve meghatározó szerepet vállalt a Gyógy-

szer ellátás Centrumszintű 

Rendszerének kidolgozásában, 
folyamatfelelőse 

Minőségbiztosítási 

melynek jelenleg is 

Egyik társszerzője a Magyar Gyógyszerészeti 
Hrsaság kiadásában 2002-ben megjelent Injekciók ele
gyíthetősége infaziókkal című szakkönyvnek, valamint 
a Galenus Kiadó gondozásában 2008-ban megjelent 
Onkológiai ismeretek gyógyrzeriszeknek című szakkönyv
nek 

Végzést követően belépett a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaságba, ahol 1986-tól a Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet vezetőségének ragja. 1991-2004 között az 
elnökségen belül általános titkári funkciót látott el, 
2004-ről alelnöki feladatokkal bízták meg, majd 2013-
ban a szervezet elnökévé választották 

A Magyar Gyógyszerész Kamarának alapítása óra 
ragja, ahol egymást követően kér négyéves cikluson 
keresztül tagja volt az országos elnökségnek 

Akrív szerepet vállalt a „Magyar Kórházi Gyógy
szerészetért" alapítvány, valamint a „Klinikai Gyógy
szerészetérr" alapítvány létrehozásában Előbbinek 

jelenleg is kurátora, az utóbbinak 10 évig kuratóriumi 
elnöke volt 

Alapításától kezdve - mintegy tíz évig - ragja volt 
a Patika Tükör magazin szerkesztőbizottságának Egyik 
értelmi szerzője, létesftője és szerkesztőbizottsági tagja 
volt a kórházi gyógyszerészek lapjának, a Hírmondó
nak, illetve annak megszűnése után részt vett 
a www. mgyt-kgysz honlap szerkesztőbizottsági munká
jában 2013-ról ragja a Gyógyszerészet szerkesztőbizott
ságának 

1989-ben Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült, 
1998-ban az egészsegugyi m1mszrer Miniszteri 
Elismerő Oklevél odaítélésével ismerte el a kórházi 
gyógyszerészet érdekében kifejtett munkáját. 2000-ben 
megkapta a kórházi gyógyszerészek legrangosabb kitün
tetését, a Dávid Lajos Emlékérmet 2005-ben az egész
ségügyi miniszter Pro Sanitate elismerést adományozott 
részére, 2010-ben Societas Pharmaceutica Hungarica 
elismeréssel tüntették ki 

2000-től tagja volt a Kórházi-Klinikai Gyógy
szerészeti Szakmai Kollégiumnak, ahol 2004-2010 
között a szakmai kollégium titkáraként tevékenykedett 
Jelenleg az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi 
Klinikai Gyógyszerészeti Tanácsának titkára. 
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Elnök 
dr: Szabó Csongor 
Tiszteletbeli elnök 
dr: Higyisán Ilona 

Alelnökök 
dr: Kis Szölgyémi Mónika, 
Szabóné dr. Schirm Szilvia 

Titkár 
dr.. Ho1váth László 

Tagok 
dr: lványiné dr: Cseh Ibolya, 

dr: Krucsóné Homyák Judit, dr. Süle András, 
dr: Szabóné dr: Bodó Gabriella, dr: Szűcs Attila 

Vezetéíségi tagok 
dr: Bartal Alexandra, prof dr. Borz Lajos, 

dr: Buchholcz Gyula, Hajagosné dr: Hümpfner Rózsa, 
dr: Hargitai János, pwf. dr: Soós Gyöngyvé1, 

dr. Trestyánszky Zoltán 
Területi titkárok 

dr: Giday Henriette, dr: Hegyi Tibor, 
dr:. Tóbel Andrea 
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Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek 

A két világháború között a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület vezetői indították el a Rozsnyay Má
tyás Emlékversenyt a gyógyszerészgyakornokok részére 
Akkor a versenyben különböző tárgyú - pi kémia, 
botanika, farmakognózia - írásbeli dolgozattal lehetett 
részt venni A mozgalom az egyesület feloszlatásával 
együtt 1950-ben szűnt meg. 

A neves aradi gyógyszerész nevével fémjelzett ifjúsá
gi előadói verseny felelevenítését 1965-ben dr: Ragettli 
János főgyógyszerész kezdeményezte, mellyel háwm 
megye: Baranya, Békés, Győr-Sopwn részvérelével, vala
mint a gyógyszertári központok igazgatóinak anyagi 
támogatásával nemes mozgalom vette kezdetét 

A fiatal gyógyszerészek első tudományos szárnypró
bálgatásainak fórumot adó verseny Rozsnyay Mátyás 
nevét viseli, aki példát mutatott arra, hogy tudással, 
szorgalommal és akarattal - gyógyszertári adottságok 
mellett is - lehet kísérletes munkával tudományos ered
ményeket elérni. 

A kezdeményezés már 1966-ban követőkre talált, 
amikor Komárom és Vas megye, majd egy évvel később 
Fejér, Heves, Veszprém és Zala megye jelentette be rész
vételi szándékát. A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
19 77 -ben, Sopwnban csatlakozott a Rozsnyay Mátyás 
Emlékversenyhez, első két versenyzőjét 1978-ban indí
totta 

A Rozsnyay Mátyás Emlékverseny felújításakor az 
írásbeli dolgozat helyett az előadási forma mellett dön
töttek az alapítók Az előadói versenynek már indulás
kor volt alapszabálya, amely rögzítette a rendezés, 
a lebonyolítás mellett az értékelés és a díjazás szempont
jait. Az alapszabály első módosítására 1976-ban került 
sor, hogy lehetősége legyen a Kórházi Gyógyszerészeti 

Szervezetnek is csatlakozni az emlékversenyhez 
Az újabb alapszabály-módosítás 1994-ben történt, 
mivel az 1976 óta eltelt közel 20 év önmagában is indo
kolta a versenyfeltételek felülvizsgálatát, más1észt 
viszont - a magánpatikák megjelenésével és a privatizá
ció előrehaladásával - a gyógyszertári központok alap
szabályban meghatározott feladatait egyre inkább 
a megyék gyógyszerészetét összefogó MGYT szervezetek 
voltak hivatottak átvállalni Újabb 20 év elteltével jelen
leg is folyamatban van az alapszabály ismételt és jelentős 
átdolgozása, melynek elfogadását követően a 2014-es 
versenyen kerülne bevezetésre 

Az első hárnm rendezvény az alapító megyékben: 
Gyulán, Győrött és Pécsett került meg1endezésre Ezt 
követően - az alapszabály szellemében - a 1endezés joga 
fölváltva illette meg az egyes megyéket, majd csatlako
zása után a Kórházi Gyógysze1észeti Szervezetet 
Minden résztvevő te1mészetesnek vette azonban, hogy 
Békés megye kapta meg a tizedik, huszadik és a har
mincadik emlékverseny megrendezésének jogát is 

Az alapszabály rögzíti a rendezés, a lebonyolítás, az 
értékelés és a díjazás szempontjait A kiemelt díjat nyelt 
versenyzők közül a legmagasabb pontszámot elért elő
adó kapja meg a Rozsnyay Mátyás Emlékplakettet. Az 
alapszabály lehetővé teszi két emlékplakett kiadását is, 
ha az első és a második versenyző között 1,0 pontnál 
kisebb a különbség 

A kórházi gyógyszerészet szfneiben - a csatlakozás 
óta eltelt időszakban - 74 ve1senyző indult, sajnos hét 
alkalommal nem tudott versenyzőt indftani a kórházi 
szervezet 1978-1993 között az alapszabály szerint min
den megye és a kórházi szervezet is maximum két ve1-
senyzőt indíthatott a ve1senyben. Az egyes megyéket, 
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illetve a kórházi szervezetet az országos versenyen képvi
selő versenyzőket általában „házi" előversenyeken 
választották ki, mivel a lehetséges két helyre időnként 
akár 5-10 fiatal kolléga is pályázott 1994 után a módo
sÍtott alapszabály már nem korlátozta az indulók szá
mát. A kórházi gyógyszerészek eddigi eredményes sze-

replésük okán három Rozsnyay Mátyás Emlékplakettet, 
számos dicséretet és kiemelt díjat, valamint díjazást 
dicsérettel tudhatnak magukénak 

Az eddig kiosztott Rozsnyay Mátyás Emlékplakett 
kórházi gyógyszerész nyerteseit és a versenyzőket felké
szítő témavezetőket az alábbi táblázat szemlélteti 

Rozsnyay Mátyás Emlékversenyek kórházi gyógyszerész nyertesei 

Év 

1994. 
2006. 
2011. 

Helyszín 

Mátraháza 
Berekfürdő 

Szeged 

Nyertes versenyző 

dr:. Kelemenné Nemes Rita 
Fittler András 
dr .. Órás Zsuzsanna 

Témavezető 

dr.. Pintyéné dr. Hódi Klára 
dr: Botz Lajos 

dr Higyisán Ilona, dr Kis Szölgyémi Mónika 

Rozsnyay Mátyás Emlékplakett 
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A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet versenyzői 

a Rozsnyay Mátyás Emlékversenyeken 

Rövidítések 
Rozsnyay Mátyás Emlékplakettet nyert (REP) 

Dicséretben és kiemelt díjazásban részesült (KD) 
Dicséretben és díjazásban részesült (D) 

XIY. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1978. Balatonföldvár 

Borbás Emma (D) 
Infazió< oldatok kloridtartalmának egy>zerű, 

merkurimetriás meghatározása 
Témavezető: dt Dávid M Ferenc 

Pubi.: MGYI Somogy m Híradója, 1978 14. 
Vayné Nagybégányi Emese (D) 

Interakciókat é5 a célzott antibiotikumo< terápiára 
java.so!t gyógyszer-pecialitáwkat tartalmazó táblázatok 

alkalmazáw kórházunk osztályain 
Véleményeztető: dt Issekutz Lívia 

Pubi.: MGYI Somogy m Híradója, 1978 14 

XV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1979. Székesfehérvár 

Samu Antal (D) 
Metmnidazol meghatámzá<a biológiai folyadékokból 

Témavezető: dr.. Csaiba András 
Pubi.: MGYI Fejér m programfüzete, 1979 

Wittmann-né Andor Marianna (D) 
Kemény zselatinkapszulák alkalmazá<ával <zerzett 

tapasztalataink 
Témavezető: dt Dávid M. Ferenc, dr.. Cseh János 

Pubi: MGYI Fejér m programfüzete, 1979 

X\/I .. Rozsnyay ·Mátyás Emlékverseny 
1980.Egc;r 

Nem volt kórházi versenyző 

XVIl. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1981• Szolnok 

Szabó Csongor (D) 
A Codein-adsal tabletta segédanyagainak változtatá<a 

a gyógyszmtabilitd< növelise céijából 
Témavezető: dt Trestyánszky Zoltán 

Pubi : MGYI Szolnok m. programfüzete, 1981. 
Szalai Lászlóné (D) 

Víztartalom-meghatározás dielektrometriás módszerrel 
Témavezető: Baráth Józsefoé, egyetem 

Pubi..: MGYI Szolnok m programfüzete, 1981 

XVlll. Rozsnyay Mátyás Emlékvetseny 
19.82. Budapest 

Nem volt kórházi versenyző 

XIX.. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1983. Hajdúszoboszló 

Tráser Ferencné Jáoosi Gabriella (KD - IL helyezés) 
Nagy hatóanyag-tartalmú iv Allopurinol 
injekció-előál/itá< é5 <tabilitdsi vizsgálata 

Témavezető: dr Mezey Géza 
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Pub!: Gyógyszerészet, 1983 09. 
Szabó Csongor (D) 

Néhány adat az Erythromilyn rektális alkalmazá1ának 
prvblematikájához 

Témavezető: dr frestyánszky Zoltán 
PubL: Gyógyszerészet, 198.3 09 

1984„ 
Nem volt Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 

XX..R()zsnyay•Mátyás·Enilékverseny 
1985. Gynla 

Ábrahám Tibor (KD - rv:. helyezés) 
Natrium chloratum Ph Hg Vl tartalmi 

meghatározásának lehetŐ!égei 
nagy téifogatú parenteráli< 

(NTP) oldatokban 
Majorosné Harangozó Éva (D) 

A klinikai kémiában alkalmazott kor!zerü 
elvála.ztá1technikai mód1ze1'k biológiailag aktív 

molekulák meghatározá1ára 
porphyrinopathiák monitorozá<a, 

vizeletporphyrin-vizsgálatokkal 

XXI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1986. Csopak 

Nem volt kórházi versenyző 

XXII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1987. Hévíz 

Gál Atanka (D) 
Szacharóztartalmú, nem .1teril gyógy<zem oldatok 

ii5szc:siraJzám-1neghatdrozása 

Témavezető: SZOTE Gyógynövény 
és Drogismereri lntézer, Hajdú-Bihar megyei 
Gyógyszertári Központ szakfelügyeleti osztály 
Kisrákói Csilla (D - Analitikai Különdíj) 

Methotrexate szérumszint-meghatározás 

HPIC-vel 

XXIII. RozsnyayMát}'ás Enilékverseny 
1988. Nyíregyháza 

Besse Zoltán (KD - V:. helyezés) 
Teofillinterápia monitorvzása légúti betegeken 

Témavezető: dr Pintér Miklós 
Gálné Káldi Ágnes (D) 

Intravéná1 keverikoldatok alkalmazá<a intézetünkben 

XXIY. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1989; Szombathely . 

Markó Eleonóra (KD - II. helyezés) 
Pirimidon és fonobarbitál 1zérum.szintjének 

meghatározá1a radioimmunoanay (RIA) i< homogén 
immunoaMy (EMII) mód<zerekkel 
Témavezető: dr Kovács 1 Gábor 

Polyák Erzsébet (KD - Iv. helyezés) 
Muszkarin agonúta hatá1 elemzése patkdn,y uteruson 

Témavezető: dr Kónya László 

XXV. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1990. Pécs 

Nem volt kórházi versenyző 

XXVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1991. Miskolc-Lillafüred 

dr; Kiss Ildikó (KD - VI. helyezés) 
Magnéziumtartalmú bukkáli.1 tabletta előállítá<a 

ó vizsgálata 
Témavezető: dr Pintye János 

XXVII. Rozsnyay.Mátyás Emlékverseny 
1992. Budapest 

A.ty Kornélia (D ~Analitikai Különdíj) 
A vegyes funkciójú monooxigenáz enzimrendszer 

indukációját jelzo 6-beta-hidroxikortizol.1zint vizeletbo! 

történő meghatározása folyadékkromatográfiával 
Egi<zségmknél és betegeknél mért értékek Ö«zehasonlitása 

Témavezető: dr Róna Kálmán 
Hajdúné Fodor Edit (D) 

Gyógy1zeffk szorpciója PVC infúziós zsákokban 
Témavezető: dr.. Trestyánszky Zoltán 

XXVIILRozsnyayMátyás Enilékverseny 
1993. Dobogókő 

Farkas Gábor (KD - Iv. helyezés) 
Aminoglikozid antibiotikumok adagolásának problémái 

Témavezető: dr. Soós Gyöngyvér 
Nemes Rita (D) 

Gyöngyö< gyógyszerézeti emlékei 
Témavezető: Heves Megyei Gyógyszertári Központ 

szakfelügyeleti osztály 

XXIX. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1994. Mátraháza 

dr„ Kelemenné Nemes Rita (REP - 1. helyezés) 
Lítium-karbonát-tartalmú tabletták előállítá<a és vizsgálata 

Témavezető: dr.. Pintyéné dr.. Hódi Klára 
dr. Kissné Koczka Csilla (KD - III. helyezés) 
Újabb lehető1égek a <zemoeppek formulálá1ában 

Témavezető: dr Hunyadvári Éva 
dr .. Tóváriné Szabó Éva (KD - N. helyezés) 
Szabadgyök-reakciók tanulmányozása túlélő vvt 

fZUfzpenzióban 

Témavezető: dr Past Tibor 
Kránitzné Galambosi Mária (KD - VIL helyezés) 

Újabb eredmények a kórházi gyógy1zertár és laboratórium 
gyógyszer-monitorvzá<i tevékeny<ége köréből 
Témavezető: prof dr Nikolics Károly 

:XXX. Rozsnyay Mátyás Enilékverseny 
1995. Gynla 

Kollár Mónika 
A gyógy1zerár-támogatá<i rendszer változáJának 

feltételezett hatá<ai 1995-ben 

XXXL RozsnyayMátyá§ }lmlékver~eny 
l 996. Győr 

Gável Mónika (KD) 
Malignus haematológi.ai betegek citosztatikus 

terápiájának költségelemzése 
Fehérné Kovács Ildikó (KD) 

Fekélybetegek tmipiájának alakulá1a 
Szabóné dr .. Schirm Szilvia (KD) 

Parrnteráli.5 tápoldatok előállítá<a i< terápiás 
alkalmazásuk 

XXXII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1997. Szombathely 

Lám Judit (KD) 
Antiepileptikumok felhasználá<ának elemzóe 

ó epilepsziá< betegek életminő<égének vizsgálata 
Témavezető: dr Soós Gyöngyvér 

Tóth Magdolna (D) 
Postoperatív fájdalomoillapítá< lehetŐ5égei 

XXXIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
1998. Kecskemét 

Kőhegyiné Tomasovszki Ágnes 
A hyperlipidaemiának, mint 
a ko<zorúér-megbetegedések fo 

rizikófaktorának kezelói lehetőségei 
Matejcsik Csaba 

A nozokomiáli< infekciók gyakorlati kezelóe 
é.5 áttekintése gyógyszerészi .szemmel 

Tóth Magdolna 
Szi.sztémds antibiotikum profilaxis 

aminoglikoziddal ortopédiai 
műtéteknél 

XXXN. Rozsnyay Mátyás Enilékverseny 
1999. Debrecen 

Nem volt kórházi versenyző 
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XXXV..Rozsnyay.Mátyás Emlékverseny 
2000. Szeged 

Matejcsik Csaba 
A „daily d05e" rendszer bevezetésének előnyei a POTE 

I Sz. Belgyógyászati Klinikán 

XXXVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
200 L Székesfehérvár . 

Nem volt kórházi versenyző 

XXXVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2002. Kaposvár 

Heinrich Mónika 
A teijes parenterális tápoldatok jelentősége, előállítása 

és gyakorlati alkalmazása 

XXXVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2003. Budapest 

Hugyecz Tünde 
Gyógy>zem terápia szoptatás alatt 

Karsai Dénes 
A tardiovaffuldri.s rendszert érintő nem klvdnt 

gyógyszer-interakciók 

·· :XXXDL Rozsnyai Mátyás Emlékverseny 
2004. Miskolc-Lillafüred 

Nem volt kórházi versenyző 

XL. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2005. Gyula 

Hotváth László (KD) 
Az epilepszia kezelésének klinikai gyógyszeriszeti elemzése 

a DE OEC Neurológiai Klinika adatbázisa alapján 

Témavezető: dr. Fekete István 
Hugyecz Tiinde (D) 
Az enteráli.s táplálás 

Kiss Domttya (KD) 
A me:sterséges tápldlás gyógyszeriszi vonatkozásai 

Témavezető: dr. Zelkó Rornána 

XLI; RozsnyayMáfyás Emlékverseny 
2006. Berekfürdő 

Fittler András (REP - L helyezés) 
Amphoterüin B tartalmú ompray orrpolipkezelésre 

Témavezető: dr. Borz Lajos 
Ho1váth Vemnika: (D) 

Keverikinfúziók alkalmazásának terápiás lehetőségei 
mozgásszervi megbetegedésekben, különös tekintettel 

a gyógyszeré.szi szempontokra 
Felkészítő: Gyimothyné Ádám Éva 

Fittler András, a 2006-évi 
verseny nyertese 

A bmkfordői versenyen. Fzttler András, dr. Törökné Bodor 
Éva, dr. Higyisán Ilona, Horváth Vervnika és Szalipszkiné 
Bene Andrea 
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XLII. Rozsnyay Mátyás J<:mlékvtjrseny 
2007, Kecskemét 

Csavajda Attila (D) 
Új lehetőségek az áttéte.s emlőrák kezelésébenfokozott 

kardiáli.5 kockázatú betegek e.setében 
Felkészítő: Bodó Gabriella 

EWházy Anita (D) 
Citosztatikus terápia napjainkban 

Felkészítő: dr Katonáné dr. Turai Erika 
Kiss Erzsébet (D) 

Magisztrális gyógyszerkészítmények szerepe 
az individuáli.5 terápiában 

Felkészítő: dr Feketéné dr Csóró Edit 

XLIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2008. Budapest 

Bősze Gergely (D) 
Internetes gyógyszerrendelés biztonsága 

Felkészítő: dr Borz Lajos 

XLIY. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2009. Eger 

A:z emlékverseny szervezője az MGYT Kórházi 
Gyógyszerészeti Szervezete 

Bartal Alexandra (D) 
A kemoterápiás rzerrk mellékhatásaként megJelenő 

bőrgyógyászati tünetek megelőzése, különös figyelemmel 
a palmoplantárís erythrvdy>esthesiára 

Felkészítő: dr.. Szűcs Attila 
Demeterné dr:. Tóth Enikő (D) 

Minőrégbiztosítás az egri Pharma-7 Intézeti 
Gyógyszertárban a betegek elégedettségének felmérésével 

Felkészítő: dr Katonáné dr Turai Etika 
Holub Lili (D) 

A szívelégtelenség evidenciákon alapuló gyógyszern 
kezelése 

Felkészítő: dr. Cseh Ibolya 
Lankó Erzsébet (D) 

K6rházba kerülö betegek gyógyszerelésének követése 

Felkészítő: Szabóné dr. Schirm Szilvia 
Petrócki Dóta (KD) 

Kórházunk egyénre szabott g;1ógyszervsztd5ának értékelé.5e 
az érvénybe lépett irányelv tükriben 
Témavezető: dr. Soós Gyöngyvér 

Süle András (KD) 
Sztatinok komplexképzése ciklodextrinekkel újszerű 

gyógyszer-technológiai lehető>égek a farmakokinetika 
szolgálatában 

Felkészítő: dr.. Csempesz Ferenc 

Az emlékvmeny birálóbizottsága 
elnöke dr Botz Lajos prvfesszor. 
A pécsi verseny fZervezője 
a Kórházi Gyógyszerérzeti 
Szervezet volt 
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Bartal Alexandra 

Süle András 

versenyző 

Proj dr. Klebovilh Imn, az MGYT elnöke 

A XLIV. Rozsnyay Mátyás Emlékvmeny vmenyzői 
dr. Higyisán Ilona, a KGYSZ elnöke, proj dr. Rlebovilh 

lm1', az MGYT elnöke és prof dr. Botz Lajos, 
a birálóbizottság elnöke tánaságában 

A Rozsnyay Plakett nyertese, Kutas .Jenő a kiemelt díjat 
nyert kollégákkal és a szakmai vezetőkkel 
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·XLV. Rozsnyay Mátyás Emlék,verseny . 
. 2010. Pécs 

Dóczy Veronika (D) 
Beszűkült vmfankliójú betegek gyógyszerelésének 

vizsgálata, a dózismódosítások jelentősége 

Témavezető: dr. Csomós Ákos, dr Hankó Balázs 
Órás Zsuzsanna (KD) 

Citosztatikus keverékinfúziók elódl!ftd5ának hazai 
vizsgálata; egy gyonabb, gazdaság05abb kiszitést elősegítő 

rendszer bemutatd'ia 

Témavezető: dr Higyisán Ilona, 
dr Kis Szölgyémi Mónika 

Szabó András (D) 
Gyorsabban, szakszerűbben, hatékonyabban - cito.sztatikw 

keverékinfúziók készítése számítógépes segédlettel 

Témavezető: Deméné dr Rápó Jolán 
Tóbel Andrea (KD) 

Injekliók elegyíthetősége és vizsgálata infúziókkal 

Témavezető: dr Stampf György, dr Higyisán Ilona 

Dr: Póka Gábor 

Az emlékverJeny kórházi gyógyszeré5z versenyzői 
dr. Órás Zsuzsanna, dr. Szabó Andrds, dr. Tóbel Andna 

és dr. Dóczy Veronika 

A pécsi emlékver:s·eny versenyzői dr. E1·ős István professzor 
és dr. Botz Lajos professzor tánaságában 

XLVI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2011. Szeged 

Fésüs Adina (KD) 
Mérlegen az antibiotikum-felharználds 

és a rezisztencia 
Témavezető: dr. Orosi Piroska, dr Kardos Gábor 

Hegyi Tibor (D) 
A primerfe;Já;ások kezelésének 

gyakorlata napjainkban 

Témavezető: prof dr Tekes Kornélia 
Órás Zsuzsanna (REP - I. helyezés) 

Citosztatikus kontamináció vizsgálata 

a készítóhe!yen 

Témavezető: dr Higyisán Ilona, 
dr Kis Szölgyémi Mónika 
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Pósafalvi Anna (D) 
Személyrr szabott gyógyszerterápiás 

ismeretek gyakorló gyógy~zerészek részére 
Témavezető: prof dr. Borz Lajos 

Sül e András (KD) 
Onkoterápids mellékhatások követé<ének 

é5 keze/élének lehetőségei a kórházi 
gyógyszerész fzemével 

Tóbel Andrea (D) 
Teor~tikus és klinikailag releváns interakliók 

előfordulása a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház kardiológiai osztályain 

Témavezető: dr Higyisán Ilona, dr. Doró Péter 

A 2011-e< szegedi emlékverseny kórházi gyógyszerész 
ri<:ztvevöi. dr: Fésüs Adina, dr. Süle András, 
dr. Órás Zsuzsanna (! helyezér), dr. Tóbel Andrea, 
dr. Pósafalvi Anna 

XLVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 
2012; Debrecen 

Parizsa Péter (KD) 
Betegrr .<zabott gyógyszermztás -

a kórházi gyógyszerdés biztonságosságának 
növelése 

Konzulens: dr Szabó Zsoltné dr. Bodó Gabriella 
Petrilla Henrietta (KD) 

Gyakorló gyógyszerészi tapasztalatok az automatizált 
unit dose rendszerről 

Témavezető: dr. Őszéné dr.. Gajdos Anikó 

XLVITI.Rozsnyay MátyásEmlékverseny 
2013. Miskolc 

Árok Renáta (D) 
Gyógyszer és kozmetikum - növényi hatóanyagok 

a hiperpigmentáliós problémák kezelésében 
Témavezető: prof dr. Kéry Ágnes 

Bmza Erzsébet (D) 
A daganatellene.5 kezelés.se! öuz-ejüggő neutropénids !tíz 

kezelése szakorvosi protokoll wmpliana 
Konzulens: dr. Bartal Alexandra 

Ferdinandy Csilla (D) 
A klinikai gyógyszerész relevanciája és gyakorlati 

tapasztalatai a traumatológiai ellátásban 
Témavezető: dr.. Süle András 

Gorácz Orsolya (KD - Kórházi Különdíj) 
Antibiotikum-felhasználd< 

és antibiotikum-rezi.sztentia alakulása 
Acinetobacter {ertó'zésekben 

Témavezető: dr. Kardos Gábor 
(DE OEC Mikrobiológiai Intézet) 

Matlák Tímea (D) 
Új polirrzisztens baktériumtörzsek megjelenése és azok 

antibiotikum-érzékenysége 
Témavezető: dr. Parizsa Péter 

Miseta Ildikó (D - Kórházi Különdíj) 
Gyógyrzerészi feladatok a multirrzisztms kórokozók 

terjedésének mérséklésében 
Témavezető: prof dr. Botz Lajos 

Nagy Olivér (D) 
Újraoldási segédlet a kórházakban alkalmazott 

porampullás injekciók alkalmazásának „házirendje" 
(5PC versw napi gyakorlat) EDQM 

guideline megvaúisítáw 
Témavezető: prof dr.. Soós Gyöngyvér 

Varga Katalin (D - Kamarai Különdíj) 
Parenteráli.s gyógyrzerdés során fellépő interakciók 
és elegyfthetőségi problémák kórházi intézményben 

Témavezető: dr.. Kovács Zsuzsanna 
Vida Róbert György (D) 

Milyen magi<ztrdlis gyógyszerkészitésnek lehet helye 
a XX! században' 

Témavezető: prof dr.. Borz Lajos 
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Kitüntetett kórházi gyógyszerészek 
1982-2012 

Az elmúlt időszakban számos kitüntetésben része-1 
sültek a kórházi gyógyszerészek, ami az egyéni teljesítmé-

1 nyek jogos elismerése mellett a kórházi gyógyszerészet 
növekvő szakmai megbecsülését is jelenti A:z összeállítás az 1 

utóbbi 30 év kitüntetettjeit sorolja fel, elsősorban - de nem 
kizárólagosan - azokat, akik a Magyar Gyógyszerésztudo
mányi Társaság vagy a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 
rendezvényein vették át kitüntetésüket 

2006 
Mohácsi Kórház Gyógyszertára 

dr. Pápay Tamás 
2008 

Hegedűs Lászlóné 
2010 

dr Vantara Gyuláné 

Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél 
2006 

.Állami kitüntetés OGYK Gyógyszertár Citosztatikus labor 

Magyar Köztársaság Ezüst Érdemrendje 
2005 

dr. Fekete Istvánné dr.. Csóró Edit 

Egészségügyi miniszter által 
adományozott elismerések 

Batthyány-Strattmann László Díj 
2005 

dr. Irestyánszky Zoltán 
2010 

prof dr. Soós Gyöngyvér 

Egészségügyi Miniszteri Dicséret 
1999 

dr. Zsembery Béla 
2003 

dr Higyisán Ilona 
Bugát Pál Kórház kollektívája 
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Miniszteri Elismerll Oklevél 
1998 

dr. Higyisán Ilona 
dr. Pintye János 

Roczkó Tomiszláv 
dr. Soós Gyöngyvér 
dr Szabó Csongor 

dr. Szél Mária 
dr Irestyánszky Zoltán 

Végh György 
2005 

dr. Gagyi Dénesné 
Rókus Kórház kollektívája 

Virágh István 
2006 

dr .. Pintye János, 
Takács Gézáné dr. 



A Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetettjei 

Pro Sanitate Emlékérem 

Pro Sanitate 
1997 

dr. Szántóné Petró Katalin 
1999 

Kenderes Mária 
2002 

Póka Gábor 
2003 

dr. Borz Lajos 
2004 

Roczkó Tomiszláv 
2005 

dr. Csukonyi Katalin 
dr Kiss Ferenc 

dr Szabó Csongor 
2008 

dr Higyisán Ilona 
2011 

dr. Kissné dr. Bodolay Mária 

Póka Gábor a Rókus Kórház kollektívája Miniszteri 

Eli.1merö Oklevelet, Nyaka Bernadett Pro Praxis 

Pharmaciae, dr Szabó Csongor Pro Sanitate elismerést 

1 
és Hargitai János a Magyar Gyógyszerirz Kamaráért 

1 Emlékérmet vette át 2005-ben Egerben a Gyógyszerész 

1 Napok keretében 
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MGYT által atlom;Útyozott dismerések 

Kazay Endre Emlékérem 
2011 

prof dr Botz Lajos 

Prof dr. Botz Lajos átve<zi a Kazay Endre Emlékérmet 

proj di: Vincze Zoltán MGYT-elnöktöl 

Koritsánszky Ottó Emlékérem 
1993 

dr Mohr Tamás 
2006 

dr Pintye János 
2010 

dr Higyisán Ilona, 
prof dr. Soós Gyöngyvér 

Proj dr. Soós Gjöngyvér átveszi az emlékérmet 
prof dr. Klebovich Imre MGYT-elnöktől 

Prof h Botz Lajos MGYT-elnöktöl dr. Higyisdn Ilona 

átveszi az emlékérmet 

Küttel Dezső Emlékérem 
2008 

Vonnákné Petrovics Éva 

Vonnákné Petrovics Éva átveszi az emlékérmet 
prof dr: Erős István MGYT-elnöktöl 

Mozsonyi Sándor Emlékérem 
1995 

dr.. Mohr Tamás 
1997 

dr. Kiss Ferenc 
2000 

dr Iiestyánszky Zoltán 
2008 

dr.. Papp László 
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Dr. Trestyámzky Zoltán 
Mozsonyi Sdndor 
Emlékérmet kap 

Dr. Papp László átveszi az emlékérmet 
dr. Simon Ris Gábor rzakorztályelnöktől 

Rozsnyay Mátyás Emlékérem 
1994 

dr Kelemenné Nemes Rita 
2006 

Fittler András 
2011 

dr Órás Zsuzsanna 

Societas Pharmaceutica Hungarica 
1995 

dr Bándi Domokos 
2000 

dr. Borz Lajos 
Póka Gábor 

Végh György 
2005 

dr. Pápay Tamás 
2010 

dr Szabó Csongor 

2012 
Hajagosné dr Hümpfoer Rózsa 

dr Hankó Balázs 
dr Katonáné dr. Turai Erika 

Dr. Szabó Csongor átverzi az emlékérmet 
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„ 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Szenátusának Tagja Elismerő Oklevél 

dr. Mohr Tamás 
2008 

dr. Rixer András 
2005 

dr.. Dávid M. Ferenc 
dr Pápay Tamás 

2010 
dr Pintye János 
dr. Póka Gábor 

Dr. Pápay Tamás is proj dr. Nyirdy Szabolcs, az MGYI 
elnöke a megtifztelő szenátusi oklevél átadásakor 

Dr. Pintye János és dr. Póka Gábor az elismerő rzenátusi 
oklevél átvétele után, dr. Higyisdn Ilona a Koritsánrzky 
Ottó Emlékérmet kapta meg az MGYI 55 Tirztújító 
Küldöttközgyűlésén 

MGYT KGYSZ által adományozott elismerések 

Dávid Lajos Emlékérem 
1982 

dr Bertalan Pál 
dr. Mogens Nedergaard (Dánia) 

dr.. Mohr Tamás 
dr. Zalai Károly 

1985 
dr. Fodor Zsuzsanna 

dr Kiss Ferenc 
dr. Mezey Géza 

dr. Werner Fürtig (NDK) 
1986 

dr Milan Lehky (Csehszlovákia) 
1989 

dr. Achim Baumgertel (NDK) 
dr. Kiss János 

1991 
dr Gerhard Carstens (Németország) 

dr Simon Fiala János 
dr.. Irestyánszky Zoltán 

199.3 
prof. dr Kedvessy György 

dr Jochen Korwas (Németország) 
Potocsny Mária 
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Dávid Laj05 Emlékérem eleje ó hátoldala 

1994 
dr. Soós Gyöngyvér 

1995 
dr Karna! Sabra (Írország) 

Végh György 
1996 

dr Pápay Tamás 
1997 

dr Mohamed Aslarn (Notingham) 
dr Pintye János 
dr. Szél Mária 

1999 
dr Higyisán Ilona 

2000 
dr Szabó Csongor 
Roczkó Tomiszláv 

Takács Gézáné 
2001 

dr Bándi Domokos 
dr Zsembery Béla 

2002 
prof. dr. Paál Tamás 

prof dr Vincze Zoltán 
2004 

dr. Borz Lajos 
dr Cseh Ibolya 
dr. forök Judit 

Nagyné Ambrus Ildikó 
Vassné dr Csukonyi Katalin 

2005 
dr. Dávid M Ferenc 

2006 
Hargitai János 
Póka Gábor 

2008 
dr Gagyi Dénesné 

Szabóné dr Schirrn Szilvia 
2010 

dr. Czakó Katalin 
dr. Lakiné dr Michl Szilvia 

Dr. Higyisán Ilona ó dr. liestyámzky Zoltán, 1.999 
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Pro/ dr: Paál Tamá5 é5 dr. Pintye]áno5, 2002 

é5 dr. Pintye 
fáno<, 2004 

A XIV. Kórházi Gyógyszmúz Kongrrnzus kitüntetettjei 
dr. Papp Ld<zló, dr. Török Judit, dr. Cmkonyi Katalin, 
Hankó Zoltán, dr. Ceh Ibolya 
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2012 
dr. Csonka Péter 

dr. Krucsóné dr. Hornyák Judit 
dr Kis Szölgyémi Mónika 

dt. Olasz József 

Dr: Dávid M Ferenc 
a Dávid lajo< Emlékéremmel, 

2005 

Hargitai fános is dr. Higyi<án Ilona, 2006 Prof dr. Botz Lajos is dr. S!hirm Szilvia, 2008 
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Prof dr. Vincze Zoltán, dr. Csonka Péter, 
dr: Higyisán Ilona, 2012 

Prof dr: Vincze Zoltán, dr. Olasz József, 
dr. Higyisán Ilona, 2012 
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Kórhdzi Gyógyszeriszetért]utalomé1'm 

Kórházi Gyógyszerészetért Jutalomfrem 
2002 

dr .. Szabó Sándor 
2004 

prof dr Fésüs László 
Hankó Zoltán 
dr. Papp László 

dr. Simon Kis Gábor 
2005 

dr Bándi Domokos 
dr. Bándi Domokosné 

dr. Láng Csaba 
dr. Müller Pálné 

2006 
dr. Golub Iván 

prof dr. Stájer Géza 
2008 

Rózsa András 
prof dr Szolcsányi János 

2010 
Megyeri Béla 
Szabó Ferenc 

2012 
dr Feller Antal 

dr Horváth Tamás 

Dr: Szabó 
Sdndor, 

2002 

Pintye]dnm és h Papp Ldszlófliigazgató, 2004 
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Dr: Pintye]dnostól 
dr. Simon Ki.s Gdbor 
átveszi a jutalomérmet, 
2004 

Dr: Higyisdn Ilona és dr: Bdndi Domokos, 2005 Pmj dr. Botz Lajos és pmj dr. Szoksdnyi ]dnos, 2008 

~139~ 



Dr. Feller Antal és dr. Trestyánszky Zoltán, 2012 

Dr. Higyisán Ilona if5 dr. Horváth Tamá5; 2012 

MGYK általadományowtt elismerések 

Prn Praxis Pharmaciae 
2004 

Kis Szölgyémi Mónika 
2005 

Nyaka Bernadett 
2011 

dr Fittler András 

Magyar Gyógyszerész Kamaráé1t Emlékérem 
200.3 

Póka Gábor 
2005 

Hargitai János 

Pro Homine Nobile Pharmaciae 
2004 

dt Pintye János 
2005 

dt.. Soós Gyöngyvér. 
2011 

prof dr. Borz Lajos 

Tantus Amor Opetis Pharmaciae 
2001 

dr. Pápay Tamás 
2003 

dr Kiss Ferenc 

Dr. Kiss Ferent átvette a hivatás szeretetéért járó elismeré.st 
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Kiadványok 

CITOSZTATIKUS KEVERÉKEK 
ELŐÁLLÍTÁSÁNAK 

elmé!et1 és gyako1 !at1 
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Kőrhdzi gyógyszerészek szerzői, illetve tánszerzői köz1'működé5.5el megjelent jelentősebb gyógyszerészeti kiadványok 
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1 
' 

Irodalom 
Bánóné dr Fleischmann Marianna és dr Mohr Tamás: Adatok a hazai kór

hdzi gyógyrzerészet törtérlt'téhezl.945-ig G)iógyszerészettörténeti közl.emény 

Gyógyszerészet, 1986 nov 30. évfolyam, 425--430. oldal 

Bánóné dr Fleischmann Marianna és dr Mohr Tamás: A magyar kórházi 

gyógyrzerészet tiirténete 1945-82-ig, a szakmapolitikai fejlesztés körvonalai 

Gyógy.1zaészet-történeti kiizÍt'mény Gyógyszerészet. 1987. jan. 31 szám 

21-25 oldal 

Dr Borz Lajos: Szakmapolitikai kerekarzta/fórum a Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság ROrhdzi G]•ógyszerészeti )zavezete }(_[ ROngruszusdn Hírmondó 

1997 , l évfolyam 2 szám 8-9 oldal 
Dr Brantner Antal dr Sági Erzsébet (szerkesztők): Nyokvan év a magyar 

gyógy>ztn'szet szolgálatában MGYT; Budapest. 2004 

Dr Cseh Ibolya: G}ógyszerészet a )()(_[ században - F1P Kongresszus 2000 

Hírmondó, 2000 , IV: évfolyam 3-4. szám III-IV: negyedév, 9 oldal 

Dr Cseh Ibolya: EAHP ROzgyülise Hírmondó 2001 V évfolyam, 1-2 

szám 19 oldal 

Gyógyszerészeti Évkönyv, Budapest 1979 Medicina Könyvkiadó 

Gyógyszerészeti Évkönyv, Budapest, 1984, Medicina Könyvkiadó 

Gyógyszerészeti Évkönyv Budapest, 1990. Medicina Könyvkiadó 

Hankó Zoltán: A mi tevékenységünknek értéke van dt dra nincs Gyógyszeré

szet, 2004 48 évfolyan1 172-176. oldal 

Dr Hankó Zoltán: Magyar Rórház1 Gyógyszerészek X!I Kongrerszusa 

Hírmondó. 2000 rv: évfolyam, 2 szám ll negyedév 9-11 oldal 

Dr Hankó Zoltán: Amit eró és hatalom elvesz Gyógyszerészet 2010 

490-492 

Dr Harangi György: A kórházi g;1ógyrzerészet jelene és fejló'dést Gyógyszeré

szet, 1982, 26 évfolyam 12 szám 442-445 oldal 

Dr I-Iigyisán Ilona: Emlék- és jutalomérmek Hírn1ondó 1997 évfolyam, 

1 szám, 12 oldal 

Dr Higyisán Ilona: Dávid Lajos Emlékértm Hírmondó 1997 

2 szám 12 oldal 

évfolya1n, 

Dr Higyisán Ilona: A Magyar Rórhdzi qyógyszerészlk)U. Kongresszusa Siófok 

1997április17-20 Gyógyszerészet, 1997 máj 306-308 oldal 

Dr Higyisán Ilona: Visszatekintés a Rozsn;1a)' Mdtyds Em!ikversen)'re Hír

n1ondó 1997, I évfolyam 1 szám 4 oldal 

Dr Higyisán Ilona: qyóg)'szerészek VIII Országos Kongrerrzusa Feladat

ainkért kiizösen: Hírmondó 1998 Il évfolya1n 4. szám, 5-6 oldal 

Dr Higyisán Ilona dr Szabó Csongor és munkatársai; Az intézeti gyógyrzaé

izet aktudlir kérdései Gyógyszerészek VIII Országor Kongresszusa 

Gyógyszerészet - Supplementum 1998 

Dr Higyisán Ilona; Congrnsus Pharmaceutüus Hungarüus XI és a qyógysze

részek IX Orszdgos Kongresszusa I-Iírn1ondó 1999, III évfolyam, 4 

szám IV negyedév, 7-9 oldal 

Dr Higyisán llona, dr Borz lajos és dr Soós Gyöngyvér: A kórházi gyógy

szerész megújuló szerepe a gyógyszen~ taápia optimalizálásában Kórházi 

Gyóg)'szerésze·k XIV ROngresszusa Debrean. 2004 május 13-15 

Gyógyszerészet 2004 aug 494-50 l oldal 

Dr Higyisán Ilona: A ROrhdzi Gyóg)'szerészt'ti S'v·rvtzft bt"Számolója Gyógy

szerészet 2012 dte 738-740 oldal 

Jegyzőkönyvek, levelezések feljegyzések: Kórházi GJ1óg;iszerészeti Szervezet 

archívuma 

Dr. Kata Mihály· '5zolialista országok kórházi g)'Óg)'szaészeinek klinikai gyógy

fzerészeti tanánkozása és a de·klarálió Dávid Lajos Emlékérmdi. átadása 

Gyógyszerészet, 1986 okt 392-393 oldal 

Dr Ken1pler Kurr: Magyar Gyóg;1szerészet 1967 Budapest 1968 Medicina 

Könyvkiadó 

Dr Lipták József: FIP Kongrerszus. Barcelona Hírmondó 1999, III évfo

lyam 3 szám III negyedé\C 18-19 oldal 

Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Hírmondó, lI 

évfolyam, 4. szám, 1998. deceinber 

Magyar Statisztikai Évkönyv. 2004 

Manuale Pharmaceuticum S7..erkeszterre; Dénes Margit dr Mezey Géza, dr 

Mohr Tan1ás Budapest, 2002, Galenus Kiadó 

Dr Mohr Eunás: A kórházi g)'Ógyszerellátds főbb fikdatai és problémái 

Gyógyszerészet 1978 jan 22 évfolyam 1 szám 1-4. oldal 

Dr Mohr Tamás: Gondolatok a kórházi gyógyszerészet smkmai fejlesztéséhez. 

Gyógyszerészet 1981 ápr 25 évfolyam, 133-136 oldal 

Dr Mohr Tamás: A kórházi gyógyrzabiztonság döfiltéttlánt'k biztosltd.sa 

Gyógyszerészet, 1982, 26 évfolyam 12 szám 454-455 oldal 

Dr Mohr Tfilnás: A kórházi g)'Óg)'szerészet Mag;1arországon Gyógyszerészet, 

1984 szept, 357-358 oldal 

Dr Molu Tamás: Vitaindi'tó a klinikai gyógyszerészetró'l. Gyógyszerészet 

1987 dec 31 évfolyain, 461-464 oldal 

Dr Mohr Tamás Élennűd(jat kapott Hírmondó 1998 II évfolyam 4 szám 

10-11 oldal 

Dr Mohr Ili.más: Épitőkövek a mag;1ar gyógyszt'résztt 1940 utáni történetéhez 

101-107. oldal, 2003, Dictum Kiadó 

Dr Molnár Béla: f(órházi gyógy>Zerészeti informatikai rendszerek Hírmondó, 

1999 , Ili évfolyam, 2 szám, II negyedév 4-8 oldal 

Nyokvan év a mag;1ar g;1ógyszerészet szolgdlatdban MGYT 2004, Budapest, 

155 oldal 

Dr Pintye János: Európai ROrhdzi Gyógyszerészek Szövetsége Hírmondó 

1997 , I évfOlyam 1 szám 3 oldal 

Dr Pintye János: Rórhdzi Gyógyszerészek Európai )zövttségéJuk 3 f(ong

rtsszusa Hírn1ondó 1998 II. évfolyan1 1. szám 12 oldal 

Dr Pintye János: Eúrópai Kórházi Gyógyszerészek )zövetségének 4 ROngresszusa 

Hírmondó 1999 III évfolyam. 1 száin, I negyedév, 14--15 oldal 

Dr Pintye .János: Eúrópai Rórházi qyógyrzerészek S'zövetségének 5 ROng

rtJszusa Hírmondó 2000, IV: évfolyam, 2 s1..ám lI negyedév 4-5 

oldal 

Dr Pintye János: Európai KOrházi qyógyrzerésztk )zövttségének éves kiJzgyűlé

st· Hírmondó 2000 IV évfolyam, 2 szám, II negyedév 6 oldal 

Dr PintyE János: A Tudományos Bizottság értékelése Hírn1on,dó, 2000 , TV: 

évfolyam. 2 szá1n, II negyedév 14 old:il 

Dr Pintye János; Előszó Hírmondó 2000 , IV évfolyam, 3---4 szám 111-IV: 

negyedév, 4 oldal 

Dr Pintye.János: EAHP6 ROngresrzusa Hírmondó 2001 V évfolyan1. 1-2 

szám, 16-1 8 oldal 

Dr Pintye János: A Rórházi Gyógyszt'részt'fi Szervtzet bt"Számolója 

Gyógyszerészet 2004 724--725 oldal 

Roczkó Toiniszláv dr Zsembery Béla: Tudományos ülés Rí:lskeméten 

Hírmondó. 1999 III évfolyam, 1 szám I negyedév 6-7 oldal 
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Roczkó fomiszláv Zsembery Béla: Lilly-konfirenúa Hfrmondó, 2000 IV 
évfolyam. 3-4 szám 22-24 oldal 

Rozsnyai Mátyás Emlékversenyek 1965-1995 Budapest 1995 Rozsnyai 

Mátyás Afapitvány és a Magyar Gyógyszerészeti Tlli-saság 

Dr Soós Gyöngyvér és dr Szabó Csongor: Beszdmoló a ROrházi 0ógysze

részek _:\'VI ROngresszusdról Pécs 2008 dpri/is 17-19. Gyógyszerészet -
Supplementurn, 2008 szept 4---5. oldal 

Dr Soós Gyöngyvér: Európai Klinikai Gyógyszerészeti Ttírsasdg Hírmondó, 
1997 J r évfolyam, l szám 4. oldal 

Dr Soós Gyöngyvér; Európai Kórházi 0ógyszerésztk '5ziivetsége Hírmondó 

1997 I évfolyam 2 szám, 2 oldal 

Dr Soós Gyöngyvér: J\Téhány goncklat az ESCP buda,pnti kongresszusáról 
Hlrmondó 1998 II évfolyam, 2-3 szám, 10 ulJal 

Dr Soós Gyöngyvér; A kórházi-klinikai gyógyszerészszakképzésrOl Hírmondó, 

1999., III évfolyam l szám, I negyedév 8-10 oldal 

Dr Soós Gyöngyvér és dr Szabó Csongor; Kórhdzi Gyógyszerészi Szimpózium 

Mdtrahdza 2005 október 13-15. Gyógyszerészet 2005 dec, 781-784 oldal 

Dr Soós Gyöngyvér Szabó Csongor: Kórhdzi 0ógyszerészek xv- Kong

resszusa Eger, 2006 rzeptember 28-30 Gyógyszerészet, 2006 

Dr Soós Gyöngyvér, Szabó Csongor: Kórházi 0ógyszerészi S'zimpózium 
Galyatető, 2007. októba 4-6 Gyógyszerészet, 2007 

Dr Soós Gyöngyvér és dr Szabó Csongor: Rörházi 0ógysztrésztk XVII 

ROngresszusa Zalakaror 2010 április 16-18. Gyógyszerészet, 2010 
máj 306-312 oldal 

Dr Soós Gyöngyvér és dr Szabó Csongor: Kórházi 0ógysztrészek XV/11 

ROngresszusa 5zeged 2012 május 17-19. Gyógyszerészet, 2012 jún, 
373-376 oldal 

Dr Szabó Csongor: Fontosabb rendezvényeink Hírmondó, 1997 I évfolyam 
1 szám, 6-8 oldal 

Dr Szabó Csongor: 5 éves a Magyar Rörházi Gyógyszerészetért Alapitvdny 
Hínnondó, 1997 , I. évfolyam 3 szám 2--4 oldal 

Dr Szabó Csongor: A Gyógyszerész Szakmai Kollégiumról Hírmondó 1999., 

III évfolyam 1 száin, l negyedév, 19 oldal 

Dr Szabó Csongor és dr Soós Gyöngyvér: Beszámoló a KOrhdzi 

Gyógyszerészek XVJ ROngrtJszusdról. Pécs 2008 április 17-19 

Gyógyszerészet - Supplementum 2008 szept, 4-5 oldal 

Dr Szabó Csongor: Beszámokí a Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai 

RO!légium 2004-2008 kiiziJtti tevékenységéről Gyógyszerészet, 2009 
jún 53 évfolya1n, 354-357 oldal 

Dr Szabó Csongor: Beszámoló a Kórházi-Rlinikai C,yógyszerészeti S'zakmai 

ROllégium 2009-2010. évi tevékenységérlil Gyógyszerészet 2011 jún 
354-357 old,] 

Dr Szarvasházi Judit: Gyógyszerészek: .X: Országos ROngresszusa Hírmondó 

2000., IV évfolyam, 3-4 szám, III-IV negyedév, 17-19 oldal 

Dr Szarvasházi Judk: Hexal lovagi torna Hírmondó 2000 IV évfolyam 

3-4 szám, III-rv: negyedév, 15-16 oldal 

Takács Gézáné: Az intézeti gyógyszerellátás minőségbiztosltásdnak érdekében 
Hírmondó 1998, II évfolyam 4 szám 2-3 oldal 

Takács Gézáné: A kórházi gyógyszerészek januári vt·zetőségi üléséről 
Hírmondó 1999 , III évfolyam, 1 szám I negyedév, 4 oldal 

Takács Gézáné: Lilly-konfirenúa -Kréta Hírmondó, 1999 , III. évfolyam, 4 
szám IV negyedév, 14--17 oldal 

Takács Gézáné: Az }JGYT Rörházi Gyógysurész1 Szavezete és az MG YR 
ROrházi Tagozata vezetőségi ülése Vasszéc:>enyben l999 szeptember 24-25. 
Gyógyszerészet, 1999 nov 750-751 

Takács Gézáné dr : Gyógyszerész szakmai kollégiumok tagjainak választása 

Hírmondó, 2000 , IV évfolyam l. szám, I negyedév, 18 oldal 

Takács Gézáné dr: MGYT RGY.S'Z tisztújító kb'zgyűlése Hírmondó, 2000, 

IV évfolyam 3-4 szám IIl-IV negyedév, 12-14 oldal 

Takács Gézáné dr: Rlbövifett elno·kségi ülés Hírmondó, 2000 IV évfolyam 
3-4 szám 25-27 oldal 

Takács Gézáné dr: Egészségügyi menedzserek és minőségbiztosítási szakemben·k 
avatása Hírmondó 2000 V évfolyam 1-2 szám, 3-5 oldal 

Takács Gézáné dr: A Magyar ROrházi Gyógyszerészek )(JJ Tudományos 

Kflnjerenddja Siófok 2000 mdjus 4-6 Gyógyszerészet 2000 máj , 
312-314 old,] 

Takács Gézáné dr: Egészségügyi menedzserek és minőségbiztosítási szakembere·k 

avatdsa Hírmondó 2001. V évfolyam, 1-2 szám I-II negyedév, 4---5 
oldal 

Takács Gézáné dr: Az MG }'7 ROrházi Gyógyszerészeti S'zervezete és a Hunga

ropharma A-llamtitkári és Kórházi Főgyógyszerészi találkozója Gyógysze
részet, 2011 márc , 180-182 oldal 

Dr Tfestyánszky Zoltán: G'ondolatok a magyar kórházi gyógyszerészetről lX 
kongresszusunk alkalmdból Gyógyszerészet, 1993 , 347-349 oldal 

Dr Ti-estyánszky Zoltán: Be.számoló az MGYT ROrházi Gyógyszerészeti Szerve

zet 1991-1996 k:iizb'tti munkdjdról Gyógyszerészet 1996 nov 
757-759 old,J 

Dr Ti-estyánszky Zoltán: Az MGYT KGYSZ 1996-1998 évben végzett uvé
ktnyrégérOI Hírmondó, 1998., II. évfolyam, 4 szám 11-12 oldal 

Dr Tfestyánszky Zoltán: A Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet beszámolója 
Gyógyszerészet, 1998 okt, 521 oldal 

Dr Ti-estyánszky Zoltán: A ROrhdzi Gyógyszerészeti S'zervezet beszámolója 
Gyógyszerészet 2000 dec , 9- l 0 oldal 

Dr Trestyánszky Zoltán: Néhdny gondolat Hírmondó 2000 IV évfolyam 

3-4 s1..ám III-IV negyedév 5-8 oldal 

Végh György: Vtzetőségi ülés Hírmondó 2000 , IV évfolyam, 3-4 szám, 
lII-IV negyedév, 10-11 oldal 

Dr Vincze Zoltán: Htrek:-kiizleményt·k Társasdgunk hírei A Magyar 

Gyógyszerészeti Ttirsasdg Rörházi Gyógyszerészeti 5ztrvezete - beszámoló. 
Gyógyszerészet 18 évfolyam. 1974 október 384---.386 oldal 

Prof dr Vincze Zoltán: FIP ROngresszus Vancouverben Hírmondó, 1997 , I 
évfolyam. 4. szám, 2. oldal 

Prof dr. Vincze Zoltán: Előszó Hfrmondó, 2000 IV évfolyam, 2 szám 11 
negyedév, 3 oldal 

Prof dr Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti liirsasdg btven éve (1924---
1974) MGYI; Budapest 1974 (13 és 21 oldal) 

Prof. dr. Zalai Károly: A Magyar Gyógysurészeti Ttírsaság t(irténete 1975-
1989 (MGYI, Budapest, 1990) 

Prof: dr Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Ttírsafdg tb'rténeu 1990-
1999 (MGYT Budapest, 1999) 
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