Magyar Gyógyszerészi Kamara
Budapesti Szervezete

„Ésszel, hittel, akarattal és
tisztességesen tudjuk céljainkat elérni!”

(Prof .dr. Knoll Imre)

Budapesti Küldöttgyűlés 2017. november 29. elnöki beszámoló
a küldötteknek előzetesen 2017. 11.27-én kiadott anyag

Tisztelt Budapesti Küldöttek!
Tisztelt Gyógyszerésznők! Gyógyszerész Urak!
Kedves Hölgyeim és Kedves Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket az ez évi II. rendes Küldöttgyűlésünkön. Március 28-án tartottuk
az I. rendes Küldöttgyűlésünket, amelyen megtárgyaltuk és elfogadtuk a Budapesti Szervezet
2016. évi gazdálkodásáról készült mérlegbeszámolót, új etikai bizottsági tagot választottunk és
hagyományainknak megfelelően beszámoltak Alapítványaink a 2016. évi tevékenységükről.
Mai elnöki beszámolómban a Budapesti Szervezet 2017. évi – eddigi – tevékenységéről adok
tájékoztatást Önöknek.
Körülmények:
A gyógyszerészet két legnagyobb létszámú ágazatának, a gyógyszertári(officinai)- és
kórházi(klinikai) gyógyszerészetnek új időszámítás kezdetét jelentheti a 2017-es esztendő.
Gyógyszertári gyógyszerészet: 2017. január 1- től minden közforgalmú gyógyszertárat
működtető gazdasági társaságban a gyógyszerész tulajdoni hányad meg kell haladja az 50%ot.Ez a törvény, ezt igazolják vissza a hatósági jelzések. Minden gyógyszertár 2017. június 30-ig
megkapta az új működési engedélyét, amelyben nevesítve megtalálhatók a működtető társaság
tulajdonosainak nevei és tulajdoni hányaduk.
Jelmondatunk idevágó részlete: „…..tisztességesen tudjuk céljainkat elérni!”
Kórházi gyógyszerészet: Kórházi kollégáink áldozatos, kitartó, magas színvonalú munkájának
eredménye, hogy a kórházi gyógyító-team egyenrangú tagjává váltak, ami a bértáblázatban az
orvosokkal, szakorvosokkal azonos értékrendbe kerülés jelez.
Nagy lehetőségek vannak a kezünkben. Óvjuk és becsüljük meg az elért eredményeket!
Tagság:

a Budapesti Szervezet létszáma:
2017. január
aktív gyógyszerész
1.761 gyógyszerész
jogfenntartó
518 gyógyszerész
összesen:
2.279 gyógyszerész
(GYES, nyugd, külföld, álláskereső)
(75 év feletti

Tagdíj nem fizetés miatt megszűnt tagság:
Jelenleg folyamatban lévő ügy:

2017. október 31.
1.868 gyógyszerész
463 gyógyszerész
2.331 gyógyszerész
135 gyógyszerész)

1.sz.ábra

95 fő
134 fő

Küldöttgyűlés:
A Küldöttgyűlések az Alapszabálynak megfelelően évente legalább két
alkalommal megrendezzük: 2017. március 28
2017. november 29

1074 Budapest Dob u. 31.
T/F: 342-21-48, 267-57-07,budapest@mgyk.hu www.budapesti-patikus.hu

Magyar Gyógyszerészi Kamara
Budapesti Szervezete

„Ésszel, hittel, akarattal és
tisztességesen tudjuk céljainkat elérni!”

(Prof .dr. Knoll Imre)

Elnökségi ülések: minden hónapban, előre tervezett napokon megtartottuk az Elnökségi
üléseinket. Az üléseken állandó meghívott az Kamara országos elnöke, az országos elnökség
budapesti titkárai, a budapesti Felügyelő- és Etikai Bizottságai elnökei, valamint az
Alapítványaink elnökei. Az egyes Elnökségi ülések napirendjét a www.budapestipatikus.hu
honlapunkon és a Kamara hivatalos honlapján a www.mgyk.hu honlapon közzé tesszük.
ÁSZ vizsgálat
Az Állami Számvevőszék 2017. november elején bejelentette, hogy Számvevőszéki ellenőrzést
végez a Kamara Országos Elnöksége és Hivatala mellet néhány területi szervezetnél is. A
Budapesti Szervezet ellenőrzését november – december hónapokban folytatták le részben
helyszíni ellenőrzéssel. A vizsgálat a 2013-2014-2015. évek szervezeti ügymenetére és
gazdálkodására terjedt ki. A három év teljes könyvviteli, számviteli anyagát, valamint a
Szervezet tevékenységét érintő dokumentumok – 325 -, kb. 15 ezer oldal anyag került átadásra.
A „Teljességi és hitelességi nyilatkozat” 2017. március 17-én lett leadva. Az ÁSZ részéről
visszajelzés azóta nem érkezett.
Rendezvényeink:
Gyógyszerész Bál – a Pest megyei Szervezettel társ rendezői voltunk
Budapesti Gyógyszerész Fórum IX. évfolyam rendezvényei:
IX./1
2017. január 31.

Tiszti-főgyógyszerészi tájékoztató 2017
325 fő
Dr. Mike László országos tiszti-főgyógyszerész
A tiszti gyógyszerészi szolgálat a közforgalmú gyógyszerellátás biztonságának,
a gyógyszertár és a gyógyszer iránti bizalom megerősítése érdekében szolgáltató,
jobbító szándékkal végzi ellenőrzéseit. A szándék és cél jó, de a kollégák jelzései
alapján a gyakorlat még messze van ettől.
Sajnos néhány gyógyszertár nagyon messzire került a tisztességes tevékenységtől.
Súlyos károkat okozva ezzel a tisztességes, hivatása szerinti elkötelezettséggel
dolgozó 99,9%-nak!
Szintén a kollégák „óvatos” jelzései miatt remélem a tulajdonosi viszonyok
ellenőrzése tovább folytatódik az OGYÉI részéről!

IX./2
2017. június 07.

Patika Nap program keretében:
248 fő
Légúti allergiák, szénanátha és asztma a gyakorlatban
Dr. Tamás Lilla PhD egyetemi docens
Az e-recept projekt helyzete
Szabó Bálint főosztályvezető ÁEEK
Héja Gergely
dr. Bertalan Lóránt
Az e-recept gyógyszertári gyakorlata
Kiss András üzletág igazgató QB
A budapesti Patika Nap megnyitó ünnepségét a IX. kerületi Fagyöngy
Gyógyszertárban (Barsiné dr. Makay Judit ) tartottuk.
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IX./3
2017. szeptember 27. A gyógyszerészet legújabb kulisszatitkai
397 fő
(MOK Budapesti Szervezet vendégünk volt 87 orvos)
Eredeti gyógyszerkutatás közelről
dr. Laszlovszky István Richter Zrt.
E recept már e-recept?
Az e-recept a felíró orvos szemszögéből
Az e-recept z expediáló gyógyszerész szemszögéből
ÁEEK munkatársai

Budapesti Fiatal Gyógyszerészek Fóruma
( az elnökségből két önálló referens - dr. Fischer Anna és dr. Iván Noémi/dr. Zorkóczy
Noémi szervezi a fiatalokkal a kapcsolatot –
2017. március 23. "A modern sebkezelés; kötszerek bemutatása, ezek megjelenése

és alkalmazása a gyógyszertári gyakorlatban, bőrvédelem, infekciókontroll"
Hartmann-Rico Hungária Kft
” Fogyasztóvédelemmel és gyógyszeranyagok
forgalmazásával kapcsolatos kérdések a gyógyszertárban”
szervezés alatt
2017. december 7.

Rozsnyai Emlékverseny - 50.000,- Ft támogatás adtunk az Emlékversenyt rendező
MGYT megyei Szervezetének. Fiatal gyógyszerészeink aktivizálásával remélhetőleg
hamarosan eljutunk oda, hogy a 1-2 budapesti kollégánkat segítsünk ezen a nagy
hagyományú Emlékversenyen való részvételére!
Továbbképzések:
GDP – minőségbiztosítási kredit pontos tanfolyamok – 10 tanfolyam
(LP PhD tanfolyam szervezővel együttműködve
142 fő)
Humánakadémia együttműködés 436 fő
gyógyszerész és asszisztens tanfolyamok - 7 tanfolyam
angol nyelvű tanfolyam
1 tanfolyam
Fővárosi Nyugdíjas Gyógyszerészekért Alapítvány Klubja –
minden hónapban tartanak összejövetelt, amelyen minden esetben gyógyszerész
szakmai előadást is meghallgatnak, alkalmanként 45 – 55 tapasztalt, hivatása
iránt érdeklődő részvételével
Tájékoztatás:
Elsődleges tájékoztató forrásunk a www.budapestipatikus.hu honlapunk. Alkalmankénti
megújításával igyekszünk olvasható, inf ormatív honlapot fenntartani. Nem naponta frissülő
hírforrásnak szánjuk, de a gyógyszerészet aktuális hírei időben megtalálhatók a honlapon. Az év
nagy projektje, az e-receptre való jó felkészülés érdekében „e-recept” oldalt nyitottunk
szeptember hónapban!
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Küldöttek:
Sajnálatos, de beszélnem kell arról, hogy vannak küldöttek, aki ebben a ciklusban még nem
vettek rész egyetlen egy Küldöttgyűlésen sem. És még csak nem is jelezték, hogy nem tudnak
rész venni a Küldöttgyűlésen. A választók bizalmát semmibe venni
ábra (negatív lista)

Budapest, 2017. november 27.
Dr. Hetényi László
bp-i Elnök
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