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35 tagországból 34 ország képviseltette magát az Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (European
Association of Hospital Pharmacists, EAHP) 2017-es küldöttgyűlésén, mely idén Máltán zajlott.
A köszöntések, és az új delegáltak bemutatását követően a tavalyi küldöttgyűlés (General Assembly, GA)
jegyzőkönyvét egyhangúlag elfogadták a küldöttek.
Ezt követően elnöki beszámoló, hivatalvezető beszámolója hangzott el.
Szervezetünk európai kongresszusa kapcsán említésre érdemes, hogy a 2019 és 2020-as EAHP
kongresszus helyszínéről jelenleg folynak egyeztetések, Budapest is a lehetséges kongresszusi
helyszínek között szerepel!
Az alábbiakban röviden összegzem, melyek voltak az idei küldöttgyűlés napirendi pontjai, témái, illetve
miről kellett szavaznunk a közgyűlés során. Az elhangzott témákról folyamatosan tájékozódhat minden tagunk
az EAHP weboldalán (www.eahp.eu) illetve a European Journal of Hospital Pharmacy nyomtatott vagy online
kiadásában.
Statement Implementation update
Szervezetünk egyik legfőbb küldetése a 2014 májusában elfogadott 44 pontos Állásfoglalás (European
Statements of Hospital Pharmacy) gyakorlati megvalósításának elősegítése a tagállamokban.
Tony West projektvezető tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy az állásfoglalásoknak naprakészeknek kell
maradniuk, ezért kidolgozták a frissítés tervezett menetét. A változások végső jóváhagyását a GA fogja
végezni, ezt követően jelennek majd meg a weboldalon http://statements.eahp.eu
Statement Implemetation Learning Center Collaborative (SILCC) koncepció kidolgozása folyamatban van
– kórházi gyógyszerészek a gyakorlatban tanulhatnák meg az egyes pontok megvalósítását olyan kórházi
gyógyszertárakban, ahol a gyógyszerészek hajlandók megmutatni és oktatni a saját gyakorlatukat egy-egy
területen.
A megvalósítással kapcsolatos stratégiai terv frissítése júliusban várható, amihez a GA workshop
eredményei fognak segítséget nyújtani. A workshop-okon 6 munkacsoportban vitattuk meg az EAHP és a
nemzeti szervezetek lehetőségeit, feladatait, terveit az Állásfoglalás további megismertetésében és
megvalósításában, valamint teszteltük az online „önértékelő kérdőív” (self assessment tool) próbaverzióját,
annak alkalmazhatóságát. Ez az önértékelő kérdőív hamarosan elérhető lesz az EAHP honlapján.
http://statements.eahp.eu/self-assessment
Member project proposals
A 3 pályázó közül Észtország kapott idén támogatást tagi projektre. Együttműködő partnerei Lettország,
Finnország, Svédország és UK, medication reconciliation megvalósítására irányul a projekt.
Practical Pharmaceutics update
650 nyomtatott és 1250 e-book eladás történt eddig a holland nyelvről lefordított könyvből, ez alulmúlta a
várakozásokat. Továbbra is buzdítják a tagokat, hogy vásárolják meg a könyvet.
http://www.eahp.eu/publications/practical-pharmaceutics-textbook

Common Training Framework (CTF)
Az EAHP tovább folytatja a munkát, hogy a kórházi gyógyszerészek képzéséhez egységes ajánlásokat,
elérendő kompetenciát nyújtson európai szinten.
3 munkacsoportban folyt eddig a munka:
1. munkacsoport: Competency mapping - Delphi konzultáció eredményeinek áttekintését követően
végleges verzió elkészül. Közgyűlés szavaz majd erről.
2. munkacsoport: Evidence gathering – labour mobility survey; irodalmi áttekintés a továbbképzés
gyakorlatot fejlesztő hatásáról – ez a csoport befejezi munkáját.
3. munkacsoport: kommunikáció
A közgyűlés elfogadta, hogy a 2. munkacsoport megszűnését követően felálljon egy újabb, 4.
munkacsoport, mely a megvalósítás lépéseit fogja kidolgozni ( CTF realisation ).
http://www.eahp.eu/hp-practice/hospital-pharmacy/common-training-framework-0
Surveys
Az Állásfoglaláson alapuló kérdőív idén a 2,5,6 szakaszra vonatkozik, melynek kitöltése októberben lesz
esedékes. A kérdőív a 2 évvel ezelőtti kérdéseket ismétli meg, így mérhető lesz az előrehaladás az egyes
területeken.
http://www.eahp.eu/publications/survey/content/2016-eahp-statements-survey
Biosimilars
Thijs Giezen holland gyógyszerész, a “Biosimilar Working Party of the European Medicines Agency”
munkatársa, a “young” Medicines Evaluation Board tagja adott elő a biosimilarok fejlesztéséről, az EMA-hoz
beadandó vizsgálatokról, és kifejtette álláspontját a felcserélhetőséggel/helyettesíthetőséggel kapcsolatban.
A küldöttgyűlés 2. napján fogadtuk el 3 kisebb változtatással az EAHP új “position paper” állásfoglalását a
biosimilarokról. A dokumentum hamarosan hozzáférhető lesz a weboldalon.
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/advocacy
eHealth, mHealth and medicines barcoding
Rob Moss elnökségi tag ismertette a position paper tervezett változásait. 2014 júniusában volt utoljára
módosítva, de a változások olyan mértékben felgyorsultak, hogy ismét frissítésre szorul. (Pl. electronic
medical records (EMR), bedside scanning terjed.)
Fontos lenne az egészségügyben dolgozók – ezen belül a kórházi gyógyszerészek – képzése, hogy mi,
kórházi gyógyszerészek is közre tudjunk működni a betegek oktatásában (digital health literacy).
Adatvédelem szintén kiemelt kérdés, nem tudjuk, hogy az okoseszközök (pl. fitband) adatokat ki és mire
használja.
Barcoding – 3 összefüggésben jelenik meg az anyagban: egyszeri dózisok (ampullák, tabletták) ellátása
vonalkóddal; aggregált kódok; orvostechnikai eszközök ellátása kódokkal.
Az egyszeri dózisok vonalkóddal történő ellátása (single unit barcoding) érdekében az EAHP
gyógyszercégek európai vezetőit keresi meg. Amennyiben nemzeti szinten is szeretnének a tagországok
lobbizni, a helyi cégvezetőknél, mintaleveleket bocsát rendelkezésükre az EAHP.
Szavazás: változtatás nélkül elfogadtuk.
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/ehealth-and-mhealth
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/bar-coding-medicines-to-the-single-unit

Antimicrobial resistance
Tajda-Miharija Gala beszámolt munkájáról.
2016-ban legfontosabb események:
- O’Neill Report, 2016 május: rezisztencia gazdasági és társadalmi költsége
- új európai uniós (EU) akcióterv (2016-2021)
- EU irányelv „on prudent use of antimicrobials”
- drive-AB initiative: finanszírozási modell új antibiotikumok kifejlesztésének elősegítésére.
2017 ECDC: új kórházi „toolkit”
EAHP szerepe: részvétel irányelv fejlesztésben „prudent use of antimicrobials in veterinary medicine”
Nemzeti kapcsolattartó szerepe: EAHP tevékenységével kapcsolatos információk terjesztése a
tagországokban. http://www.eahp.eu/practice-and-policy/antimicrobial-resistance
Medicines shortages/COST
EU szlovák elnökség kiemelten kezelte a gyógyszerhiáyok kérdését 2016-ban. 2016 júliusában
“discussion paper” kiadása történt az EU-ban.
2017 március – Európa Parlament vitatta meg a témát: EU options for improving access to medicines,
valamint felkérte az Európa Tanácsot (European Commission, EC), hogy vizsgálja meg a gyógyszerhiányok
okát és akciótervet dolgozzon ki a gyógyszerhiányok csökkentése érdekében.
EAHP és Medicines for Europe szervezet találkozott 2017 január 16-án, és közösen, tágabb körben
lefolytatott összejövetelt is terveznek a gyógyszerhiányok megvitatására.
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages
Orphan drugs
EC konzultációt folytatott az EAHP, de visszajelzést még nem kapott, hogy elfogadták-e szervezetünk
javaslatait. EAHP javaslatok pl.:
’Orphan devices’ kifejezés is kerüljön bevezetésre az EU-s szabályozásban;
kórházi gyógyszertárban előállított készítmények is kerüljenek be mint „significant benefit”-et jelentő
készítmények.
Falsified medicines directive and implementation
Süle András ismertette, hogy a tavalyi közgyűlés után az európai ombudsmannek szervezetünk
benyújtotta kifogásait (transzparencia). Az ombudsman azt a határozatot hozta, hogy az EMVO munkájában
az EAHP éves díj befizetése nélkül részt vehet.
Április 3-án EAHP-EMVO találkozó zajlott, ezt követően az EMVO-ban végül társult tagságot kapott az
EAHP 500 euro éves díjért, mely az adminisztrációs költségeket fedezi. Ez hivatkozási alapként szolgálhat a
tagországok számára is, hogy tagdíjmentesen résztvehessen kórházi gyógyszerészek az NMVO-k
munkájában.
Társult tagként az EAHP hozzájut munkaanyagokhoz, melyeket előzetesen véleményezhet, illetve havi
jelentéseket kap a tagországok FMD alkalmazásával kapcsolatos felkészültségéről.
Medicines access and regulation (HTA)
Európa Tanács a Directive 2011/24/EU (Article 15) alpján felállított egy önkéntes Health Technology
Assessment networkot, melyben valamennyi tagország képviselteti magát. A stakeholderek képviselői között
az EAHP is helyet kapott. A tagok évente kétszer üléseznek.. Alapvető cél: HTA erőforrások hatékony
felhasználásának elősegítése.

Future EU regulation and emerging issues
EC 2017 áprilisában két fontos szabályozást fogadott el: orvostechnikai eszközök (medical devices) és invitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök (in-vitro diagnosticmedical devices.) ezeket fokozatosan, a
következő 3/5 évben kell bevezetni.
Egyedi azonosító elhelyezése várható az orvostechnikai eszközökön is.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2016-REV-3/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9365-2016-REV-3/en/pdf
Proportionality Directive
Európa Parlament és Tanács ún. “proportionality test”-et írt elő a különféle szakmák európai szintű
szabályozásának
életbelépése
előtt.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0822R(01)&from=EN
Az EAHP véleménye az, hogy az egészségügyi dolgozókra vonatkozó szabályozást nem lehet összevonni
más szakmák szabályozásával, ezért változtatásokat fog kérni a direktívában, melyhez a PGEU lesz
partnerünk.
Position paper on procurement
Megszavaztuk, hogy készítsen elő az EAHP elnöksége gyógyszerbeszerzésekre vonatkozó position
papert.
Member activities
A tagországok 2 kiemelt projektet vagy eredményt mutathatnak be 2 percben a többi küldöttnek. A
közgyűlés talán legszínesebb része ez, melyben számos motiváló és ötletadó példát láthatunk az egyes
tagországokban a kórházi gyógyszerészetet érintő fejlődésről.
Magyarországról a KGYSZ 21. kongreszusát emeltük ki, illetve a betegbiztonság növelése érdekében kiírt
EU-s pályázatokat.
Néhány példa az elhangzott bemutatókból:
Svájc: (GSASA) ISO:9001-et kiegészítették gyógyszerészetre vonatkozó részekkel.
Spanyolország: outpatient gondozási modell kidolgozása.
Olaszország (SIFO): gyógyszer- és orvostechnikai eszköz közbeszerzési ajánlás az új jogszabályi
környezetben. Antimicrobial stewardship program.
UK: 2020-ra a háziorvosi praxisokba szeretnének 1500 klinikai gyógyszerészt beállítani, hasonló
jogosítványokat kapnának (gyógyszerfelírás is), mint a kórházakban dolgozó klinikai gyógyszerészek.
Finnország: medication review kampányt folytattak, tv talkshowban, rádióban, egyéb sajtóban történő
megjelenéssel.
Bulgária: a kórháziak által kidolgozott standardokat elfogadta a minisztérium, és ez lesz a kórházi
gyógyszerészet standardja országukban.
Belgium: biosimilars - megegyezés a szakmával, teljes váltás engedélyezett az új készítmények piacra
lépésekor. A finanszírozás a korábbi 90%-val csökkent. Therapy@home kidolgozása (parenterális antibiotikum
és onkológiai kezelések otthon).
Szlovákia: járóbeteg ellátás keretében finanszírozzák az onkológiai ellátásokat. Kórházi gyógyszerészet
szakvizsga megvalósult.
Csehország: kórházi gyógyszerészet szakvizsga.
Franciaország: alapítvány a kórházi gyógyszerészeti kutatásokért (kutatások finanszírozása, oktatók
mobilitásának segítése, csereprogramok); kidolgozták, hogy kórházi gyógyszerészként az dolgozhat, aki
kórházi szakgyógyszerész, vagy legalább kétéves kórházi gyakorlata van..

Internal auditors reports
A belső auditorok a szervezet működésével kapcsolatban fogalmazzák meg véleményüket, melyre az
elnökségnek hivatalosan reagálnia kell. Mivel idén az auditori jelentést a közgyűlés előtti napon kapták meg, a
szeptemberi elnökségi ülésen fogják megválaszolni a felvetett kérdéseket, ötleteket.
Financial Report 2016/2017
Petr Horak a pénzügyi beszámolóban kiemelte, hogy az EJHP kiadójával, a BMJ-vel aláírt szerződés
jelentősen csökkentett az újsággal kapcsolatos kiadásokat. A tavalyi költségvetés auditált verzióját a
küldöttgyűlés elfogadta.
Budget update 2017/2018
A brüsszeli hivatal új helyre költözött, ez kisebb kiadást jelent a költségvetésben.
A módosított idei költségvetést a küldöttgyűlés elfogadta.
Draft budget 2018/2019
A jövő évi költségvetési tervet a közgyűlés elfogadta. Tagdíj emelés nem lesz. Keresik a lehetséges
bevételi forrásokat a kongresszuson és a tagdíjakon kívül.
A közgyűlés elfogadta, hogy a jövőben a költségvetési számokat nettó értéken tartsuk nyilván.
EJHP – Update on editorial content and marketing
Frank Jorgensen főszerkesztő kiemelte az EJHP citációk növekvő számát, és a lap online
elérésének/letöltésének növekedését.
Education and Scientific Committee
A Tudományos Bizottság tagjai (elnök: Cees Neef, jövendő elnök: Anthony Sinclair) a 2017 évi, Cannes-i
kongresszust sikeresnek ítélik meg.: 3583 résztvevő volt a kongresszuson. A Bizottság tagjai 1057 poszter
absztraktot néztek át, melyből 612-t fogadtak el.
Academy seminars
Az elnökség a beérkezett javaslatok megvitatása után 2018-ra a következő két téma mellett döntött: TDM,
medicine shortages.
Synergy Masterclasses
Az EAHP szeretne alternatív bevételi forrást találni a tagdíjakon és a kongresszusi nyereségen kívül. A
közgyűlés jóváhagyta azt a tervet, hogy a meglévő programokat (pl. Academy Seminar) az EAHP próbálja
értékesíteni fizető résztvevőknek az újonnan induló Synergy Masterclass program keretében (pl. EU-n kívüli
résztvevőknek, de EAHP tagok számára is, alacsonyabb regisztrációs díjért).

Board recommendation to update Statutes and SOPs for 2018 GA
A közgyűlés jóváhagyta, hogy az alapszabály és SOP változtatása céljából felálljon egy munkacsoport. A
javaslatokat a következő évi GA fogja jóváhagyni.
Election/re-election of internal auditors
Két auditort választottunk, Graeme Richardson (UK) és, Johanna Wikman (Svédország).
Board candidate presentation(s) , election
3 elnökségi tag 3 éves terminusa járt le idén. Közülük egy, Juraj Sykora nem vállalta tovább a munkát, a
másik két tag (Frank jorgensen, Tajda Miharija-Gala) újra megpályázta a helyét. A 3 elnökségi helyre pályázó 8
jelölt 5 percben mutathatta be magát a közgyűlésnek.
A szavazás során az a jelölt válhat elnökségi taggá 3 évre, aki abszolút többséget kap.
Első körben egyetlen jelölt sem kapott abszolút többséget ezért 2. körös szavazás következett, ismét
mind a 8 jelöltre lehetett szavazni.
Steffen Amann (Németország) bekerült az elnökségbe a 2. körben.
4. körös szavazás: Despina Makridaki (Görögország)kapott abszolút többséget.
5. körös szavazás: Nenad Miljkovic (Szerbia) került be harmadikként az elnökségbe.
President-elect election
A jelenlegi elnök, Joan Peppard bejelentett, hogy jövőre, amikor a 3 éves terminusa véget ér, nem kívánja
újra jelöltetni magát elnöki pozícióra. Ilyen esetben az elnökségnek lehetősége van arra, hogy a jelenlegi
elnökségi tagok közül ajánljon egy jövendő elnököt (president elect), akiről a GA szavaz. A közgyűlés 28
szavazattal Petr Horakot (Csehország) megválasztotta erre a pozícióra.
Az elnökség saját tagjai közül zárt ülésen szavazott arról, hogy a most leköszönő alelnök (Tajda-Miharija
Gala) pozícióját, illetve a Petr Horak által korábban betöltött gazdasági igazgató pozícióját ki töltse be a
következő évben. Az elnökség Aida Batista-t alelnöknek, Süle Andrást pedig gazdasági igazgatónak
választotta meg.
Next General Assembly venue and date/invitation from Romania Association of Hospital Pharmacists
A közgyűlés végén a jövő évi GA vendéglátója, Románia tartott néhány perces bemutatót, és hívta meg a
résztvevőket Bukarestbe.
Call for future General Assembly volunteers
A 2019 és 2020-as GA megtartására két ország jelentkezett, a lehetséges helyszínek Edinburgh illetve
Stockholm.
A közgyűlés végén Joan Peppard elnökasszony megköszönte a leköszönő elnökségi tagok munkáját
(Roberto Frontini, Juraj Sykora, Frank Jorgensen, Tajda Miharija-Gala), majd bezárta a küldöttgyűlést.
2017.06.12.

Kis Szölgyémi Mónika, Horváth László
küldöttek

