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Minden jog fenntartva. A lapban megjelent valamennyi 
írásos és képi anyag közlési joga a Szerkesztőséget illeti. A 
megjelent anyagoknak – vagy azok egy részének – bármilyen 
formában történő másolásához, felhasználásához, ismételt 
megjelenéséhez a Szerkesztőség írásbeli hozzájárulása 

szükséges.

 A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal.

Változnak az idők, változik a világ, változik a program. Ami állandó, azok mi magunk vagyunk.

Két és fél évtized alatt nagy utat jártunk be a kongresszusi tematika alakításában. Ebben a jubileumi esztendőben alapjaiban 
kívánjuk megújítani az immár hagyományos őszi, gyógyszerészek és szakmai kapcsolataik közötti találkozót. 

Meggyőződésem, hogy soha nem volt még ennyire súlyosan fontos a gyógyszertárak és a velük kapcsolatban álló gyártók, 
nagykereskedők, termék- és rendszergazdák, az ellátás biztonságát segítő cégek, szervezetek közötti együttműködés és har-
mónia. Az ezt megteremtő találkozásokhoz szabjuk most újra a kereteket. 

A XXV. Jubileumi GYOK a kapcsolatok építéséről és fejlesztéséről szól. A meg-
szokott helyszínen, Siófokon, a Hotel Azúr minden terében kiállításokat, ter-
mékbemutatókat tervezünk. Célkitűzésünk lényege, hogy minél közelebb 
hozzuk egymáshoz a gyógyszerellátásban érdekelt feleket. A korábban nagy 
gondolatokat és tudományt bemutató Toscana I. és II. előadóterem most kiál-
lítótérré válik. Ugyanígy a Lobby, az Ibiza terem, a tágas, napfényes előterek, 
a Snack galéria és az étterem mellett, a recepció közvetlen közelségében fel-
épített zárt teraszok is mind a közvetlen találkozások lehetőségeit hordozzák. 

A kapcsolatépítés lehetőségét a program kialakításával is segítjük. Csütörtök délután tervezünk szakmai előadáso-
kat, szombat délelőtt pedig szakmapolitikai fórumot a prémium szárny Marbella termében. Ezeken kívül minden időt 
a kiállításoknak, a kiállítók programjainak és megnyilvánulásának, a kereskedelmi, üzleti kapcsolatok építésének 
szentelünk.

A közös programok kialakítását fiatal, energikus és innovatív 
Rendező Bizottság segíti, dr. Gyetvai László elnök úr vezetésével. 
A kiállítások mellett az Ibiza teremben a teljes pénteki napon és 
szombat délután lehetőséget kínálunk a programban meghirde-
tett standaktivitásra, profilok, termékek, marketingeszközök és 
minden, a gyógyszertári munkát segítő tevékenység prezentációs 
bemutatására és konzultációjára. A kikapcsolódásra, hozzátarto-
zói és gyermekprogramokra is készülünk. A szervező és lebonyo-
lító tevékenységet továbbra is a megszokott csapat, a GMRt. végzi.

Bízom abban, hogy a gyógyszerpiac előtt álló fellendülés, a szektor egyre jelentősebb szerepvállalása az egészségügyi 
ellátórendszerben felkelti érdeklődésüket. 

Számítunk Önökre, szükségünk van egymásra!

Az októberi találkozásig üdvözlettel:

Dr. Mikola Bálint elnök

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége,
az őszi gyógyszerészkongresszusok 1991. évi alapítója

meghirdeti a

Gyógyszerészek XXV. Jubileumi Országos Kongresszusát

GY
OKXXV.

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA

REJTVÉNY
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Gyógyszertár: Milyen érzés a huszonötödik évfordulót ünne-
pelni egy rendezvény történetében, ráadásul olyan módon, 
hogy tulajdonképpen a kezdetektől a mai napig a szemé-
lyedhez kötődik a magát kongresszussá kinövő egykori kon-
ferencia előkészítése?

Dr. Mikola Bálint: Ne-
gyedszázados történet 
ez, kicsit szerénytele-
nül azt is mondhat-
nám, hogy majdnem 
a rendszerváltással 
egyidős. Igaz, a kez-
detet nyugodtan ne-
vezhetjük szakmai 
rendszerváltásnak is. 
Az első GYOK nem sok-
kal követte azt a szo-
ciális és egészségügyi 
miniszteri rendeletet, 
amely lehetővé tette a 
magángyógyszerésze-
tet Magyarországon. 
Új horizontot kapott a 

hivatás, és ezt a lendületet felhasználva jött létre az első civil 
gyógyszerész-konferencia, ahol megalakult a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége.

Ahogyan az első magánpatikák is családi vállalkozásban ala-
kultak, úgy a rendezvényt is a családom szervezte, kezdve a 
telefonálástól a postabélyeg ragasztásán át egészen a finan-
szírozásig. Az akkori érdeklődést jelzi, hogy mi, résztvevők, 
érdeklődők és a 26 kiállító alig fértünk el a kecskeméti Tech-
nika Házában. Az ottani Aranyhomok Hotel is ritkán látott 
ilyen zsúfolt napokat. Az egész város összefogott: a GAMF 
(Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola) adta az asz-
talokat és a székeket a kiállításhoz, a Megyei Kórház a zöld 
műtőlepedőket, a Kodály Intézet művésztanár-zenekara és a 
plébánia a hangversenyt, a Megyei Közgyűlés elnöke a proto-
kollt, és még sorolhatnám tovább. 

Gy.: A későbbiekben is sikerült fenntartani ezt az érdeklődést?

M. B.: A leglátogatottabb rendezvényünk alkalmával öt kon-
ferenciát és négy rétegrendezvényt szerveztünk, mindezt 
négy napon át, 2870 regisztrált résztvevő és 146 kiállító rész-
vétele mellett. Volt már köztársasági elnök is a fővédnökünk, 
de a programjainkon az MTA elnöke, miniszter, számtalan ál-

lami, politikai és természetesen szakmai vezető is részt vett. 
Persze ez nem minden évben történt így. Sok függ az aktuális 
szakmai és szakmapolitikai környezettől, és a gyógyszeré-
szek leterheltségétől is. Volt, amikor a gyógyszertárak mű-
ködtetésének technikai, jogi és gazdasági kérdései, máskor 
a tudományos program, ismét máskor a kikapcsolódás vitte 
a prímet. Azt hiszem, erről talán a jubileum alkalmával fogok 
majd részletesebben is szót ejteni.

Gy.: Most milyen a „helyzet”, mekkora érdeklődés várható, 
milyen kérdések foglalkoztatják a gyógyszerésztársadalmat? 
Milyen főbb vonulatai lesznek a jubileumi eseménynek?

M. B.: Nem is tudom, létezik-e másik olyan hivatás, amelyik 
negyed század alatt ennyi változáson, finomításon ment 
volna át. Alig ezerről tízezerre bővült a patikákban fellelhető 
gyógyszerkincs. A gyógyszertárak vállalkozásban működnek. 
A nagykereskedelem többszintűvé, többcsatornássá vált. 
Egyre többen vannak közöttünk a profi gyógyszerszakértők, 
ma már alapvetőek az élettani és terápiás ismeretek, nélkü-
lözhetetlen a szolgáltatásfejlesztés, a marketing, és „hetve-
nes” kollégák is úgy kezelik az információtechnikát, mintha 
laptoppal a bölcsőjükben jöttek volna a világra. 

De ez csupán néhány kiragadott pozíció. Azért említem 
ezeket, mivel egy rendezvénynek azokat a témaköröket kell 
felvállalnia, amelyek a szakmai gondolkodásnak éppen a fó-
kuszában vannak. Most két fontos pillért jelöltünk ki. Az egyik 
az időskorúak, mint a legnagyobb gyógyszeralkalmazók te-
rápiájának a leggyakoribb kórképekben történő menedzse-
lése. A másik a gazdasági környezet stabilizálása érdekében 
teendő lépések. A jubileumi kongresszuson a hangsúlyt 
egyértelműen a második területre helyezzük.

Gy.: Hogyan fogja ezt leképezni a rendezvény programja?

M. B.: A XXV. jubileumi GYOK a kapcsolatok építéséről és 
fejlesztéséről szól. A megszokott helyszínen, a siófoki Hotel 
Azúr minden terében kiállításokat, termékbemutatókat 
tervezünk. Célkitűzésünk lényege, hogy minél közelebb 
hozzuk egymáshoz a gyógyszerellátásban érdekelt feleket. 
A korábban nagy gondolatokat és a tudomány haladását 
bemutató Toscana I. és II. előadótermek most kiállítótérré 
alakulnak. Ugyanúgy a lobby, az Ibiza terem, a tágas, 
napfényes előterek, a Snack galéria és az étterem mellett, 
a recepció közvetlen közelében felépített zárt teraszok 
is mind a közvetlen találkozások lehetőségét hordozzák 
magukban. 

A jelen kor igényeit kívánja szolgálni, s ennek köszönhetően látványosan megújul az idén jubileumi évébe lépő Gyógyszerészek 
Országos Kongresszusa. A szemléletváltás okairól és az őszi siófoki rendezvény újdonságairól a MOSZ elnökét kérdeztük, aki 
a kezdetektől szervezője, motorja a gyógyszerészet legnagyobb volumenű és legrangosabb eseménysorozatának.

Előkészületben a XXV. GYOK
Interjú dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével
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A kapcsolatépítést 
a program kialakí-
tásával is segítjük. 
Csütörtök délután 
szakmai, szombat dé-
lelőtt pedig szakma-
politikai előadásokat 
tervezünk. Ezeken túl 
minden időt a kiállí-
tásoknak, a kiállítók 
programjainak és 
megnyilvánulásainak, 
a kereskedelmi-üz-
leti kapcsolatok épí-
tésének szentelünk. 
Jelenleg erre mu-
tatkozik igény. Még 
emlékszem arra, ami-
kor 1991-ben hajnali 

4-kor, a bárban, söröskorsó mellett az akkori Bér- és Mun-
kaügyi Hivatal (ÁBMH) vezetőjétől a munkaszerződések-
ről, az OTF vezetőjétől pedig a forgalmi terv elkészítéséről 
hallhattunk számunkra hihetetlenül hasznos információ-
kat. Most a marketing kerül a középpontba. Azokat a szak-
mai és tudományos fórumokat, amelyeken a szürkeállo-
mányt csiszoljuk, más konferenciáinkra vittük ki.

Gy.: Ez ennyire tudatosan történik, vagy valamilyen elvárás-
nak kell ezzel eleget tenni?

M. B.: Az elvárást a gyógyszerésztársadalom fogalmazza meg. A 
MOSZ tagsága a személyi jogos, tulajdonos gyógyszerészekből 
áll. Teljes az egyetértés abban, hogy ez a státusz a jövőkép stabil 
bázisa. Ebben minden gyógyszerészi reprezentáció egyetért. A 
programok tematikus kialakítását idén egy fiatal, energikus és 
innovatív Rendező Bizottság segíti, dr. Gyetvai László elnök úr 
vezetésével. 

A kiállítások mellett a teljes pénteki napon és szombat 
délután is lehetőséget kínálunk a programban előzetesen 
meghirdetett standaktivitásokra, profilok, termékek, 
marketingeszközök és minden egyéb, a gyógyszertári 
munkát segítő tevékenység prezentációs bemutatására és 
konzultációjára. Bízom abban, hogy a gyógyszerpiac előtt álló 
fellendülés, a szektornak az egészségügyi ellátórendszerben 
történő egyre jelentősebb szerepvállalása a kiállítóknak és 
a látogatóknak is felkelti az érdeklődését. Mindemellett a 
kikapcsolódásra, hozzátartozói és gyermekprogramokra 
is készülünk. Úgy gondolom viszont, hogy mindezekről 
a fiatal rendezőcsapatot irányító kollégámat érdemes 
kérdezni.

MOSZinfó

Üzlet és kikapcsolódás
Beszélgetés a GYOK Rendező Bizottságának elnökével

Gyógyszertár: Hogyan merült fel az igény a MOSZ-on belül 
egy külön Rendező Bizottság létrehozására?

Dr. Gyetvai László: 
Az elmúlt években 
Mikola elnök úr és 
Samu alelnök úr ko-
ordinálták a külön-
böző rendezvények 
szervezési feladatait. 
Úgy tudom, ezt a 
szerepkörüket foko-
zatosan át szerették 
volna adni olyan fia-
taloknak, akik új öt-
letekkel gazdagítják a 
rendezvényszervezés 

tárházát. Ennek kapcsán gondoltak rám is, és bíztak meg azzal, 
hogy vegyem kezembe e feladatkör ellátását. Ők természete-
sen továbbra is komoly támogatást biztosítanak számunkra, 
hiszen rengeteg tapasztalattal és nagyon komoly kapcsolat-
rendszerrel rendelkeznek. 

Gy.: Ti, fiatalok kezdeményezők, vagy csupán végrehajtók lesztek?

Gy. L.: A MOSZ-on belül komoly ötletelés folyik az 
őszi jubileumi kongresszus strukturális átalakításával 
kapcsolatban, amiben mi, fiatalok szabad kezet kaptunk, az 
egyes döntések előtt azonban mindig kikérjük a megbízóink 
véleményét. Hogy mindenki értse, kikről van szó: az elnök 
úr engem nevezett ki a Rendező Bizottság elnökének, és 
azt kérte, válasszak magam mellé olyan kollégákat, akikben 
megbízom, és akikkel jól együtt tudok dolgozni. Így került a 
képbe Kiss Katalin, aki ugyancsak közforgalomban dolgozó 

Dr. Gyetvai Lászlót valószínűleg senkinek nem kell bemutatni, hiszen nemrégiben lapunk interjúsorozatában (Gyógyszertár 2015. 
február, 16–17. oldal) is találkozhattunk vele. Ez alkalommal új szerepköréről, feladatairól, az általa vezetett Rendező Bizottság 
terveiről kérdeztük. 
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gyógyszerész, rengeteg kreatív ötlettel, ráadásul némi 
tapasztalattal is rendelkezik a rendezvényszervezés terén. 
Az országos elnökségből Kovács Rita alelnök, illetve a MOSZ 
felügyelőbizottságából Nagy Balázs lett még a csapat tagja. 
A konkrét rendezvényszervezés területén pedig továbbra 
is a G-Management áll helyt a maga profizmusával és sok 
évtizedes tapasztalatával. Nekik is rengeteg új ötletük 
van, mindezekből remélhetőleg egy valóban emlékezetes 
jubileumi rendezvény fog kikerekedni.        

Gy.: Miért éreztétek szükségét annak, hogy változtassatok a 
korábbi struktúrán, programrenden?

Gy. L.: Aki az elmúlt években ott volt a siófoki 
rendezvényeinken, tapasztalhatta az érdeklődés egyfajta 
csökkenését. Ennek az okait próbáltuk feltárni, és kitalálni 
valamit annak érdekében, hogy újra vonzóvá tegyük a 
kongresszust, egyrészt az oda látogató gyógyszerészek, 
másrészt a kiállító cégek számára. Azt a jó értelemben vett 
siófoki miliőt próbáljuk visszahozni, ami annak idején az 
Ezüstpart Hotelre volt jellemző.  

Gy.: Van valamilyen visszajelzésetek arra nézve, hogy milyen 
irányú változásra lennének nyitottak a gyógyszerészek?

Gy. L.: Talán a legkomolyabb probléma, hogy a 
kongresszusra ellátogató kollégáim nem azokat az akciókat, 
kedvezményeket kapják meg a gyártóktól, amelyeket 
elvárnának, és amit korábban megkaptak. Régen Siófok neve 
fogalom volt, a gyógyszerészek az éves akciós vásárlásaik 
jelentős részét tudták le itt, köszönhetően a jelentős 
kedvezményeknek. Ebben a gyártók és a nagykereskedők 
mostanában egyre kevésbé partnerek, éppen ezért az egyik 
legfontosabb feladatunk, hogy abba az irányba tereljük őket, 
hogy egy mindkét fél számára előnyös csomagot alakítsanak 
ki, és hogy ezeket a kedvezményeket kizárólag Siófokon 
lehessen igénybe venni. Erre jó apropó a 25 éves jubileum, 
aminek kapcsán vélhetőleg az ő standjaikat is felfokozott 
érdeklődés övezi majd.       

Gy.: A korábbiakhoz képest mennyiben lesz más a kongresz-
szus programstruktúrája?

Gy. L.: A Gyógyszerészek Országos Kongresszusát egy 
olyan rendezvénnyé szeretnénk átalakítani, ami éppen 
az ellenkezője annak, mint amerre az elmúlt években 
elmozdultunk. Az utóbbi időben nagy hangsúlyt kaptak a 
programban a tudományos prezentációk és továbbképzések. 
Ezek számát most minimalizáljuk, és azokra a szakmapolitikai 
kérdésköröket felölelő előadásokra koncentrálunk, amelyek 
valóban nagy tömegeket képesek megmozdítani. 

Bár a GYOK alapvetően egy szakmai-szakmapolitikai kongresz-
szus, a mérleg serpenyőjét ez alkalommal az üzlet irányába kí-
vánjuk elbillenteni egy olyan rendezvényt megszervezésével, 
amely egyben kongresszus, kiállítás és vásár is. 

Mindemellett olyan programokat igyekszünk beilleszteni a 
rendezvény struktúrájába, amelyek révén még színesebbé 
tudjuk tenni a négynapos kongresszust. Minthogy a 
közforgalmú gyógyszertárak vezetőinek többsége a 30–50 év 
közötti korosztályból kerül ki, sokuknak vannak gyermekei. 
Egy olyan rendezvényt szeretnénk kínálni nekik, ahová a 
házastársukat, a gyermekeiket is el tudják hozni, és az üzletet 
össze tudják kapcsolni a feltöltődéssel, a szórakozással, a 
családdal való együttléttel. Ennek érdekében a gyerekek 
számára is folyamatos programokat biztosítunk, amire egy 
külön csapatot állítunk fel. 

Természetesen a felnőttekről sem feledkezünk meg: a 
hosszú hétvége minden napjára olyan élményprogramokat 
biztosítunk a számukra, amelyek két üzleti tárgyalás, 
vásárlás között valóban pihentetőek lesznek. Péntek este 
például a már megszokott sörözés mellé kvízjátékszerű 
csapatvetélkedőt szervezünk. Sok olyan gyógyszerész van, 
aki csupán egy napra látogat le Siófokra. Nekik napközben 
sorra kerülő, ingyenes gasztronómiai és kultúrprogramokkal 
szeretnénk kedveskedni.  

„Azt a jó értelemben vett 
siófoki miliőt próbáljuk 
visszahozni, ami annak 
idején az Ezüstpart Hotelre 
volt jellemző.”    
Most olvastam, hogy a siker eléréséhez nem adnak liftet, 
ahhoz lépcsőn kell felmenni. Mi már most keményen 
dolgozunk a sikerért, amiben a MOSZ részéről maximális 
támogatást élvezünk. A legutóbbi választmányi ülést 
követően, ahol Mikola Bálint elnök úr ismertette a Rendező 
Bizottság tagjainak névsorát, az összes jelenlévő kolléga, az 
országos elnökség tagjai és a megyei elnökök is odajöttek 
hozzám, és felajánlották a segítségüket. Nagyon jólesett ez 
a fajta összetartás, és már használom is az általuk felvetett 
ötleteket.   

Gy.: Összességében mit vársz az előttünk álló kongresszustól?

Gy. L.: Egy nagyon nagy volumenű, magas látogatói és kiállítói 
létszámot produkáló rendezvényre számítok, ahonnan a részt-
vevők széles mosollyal az arcukon térnek vissza a mindennapi 
munkájukhoz. Reményeim szerint a látogatók nemcsak üzleti 
oldalról tekintik majd eredményesnek az itt töltött napokat, 
hanem pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre is alkalmuk 
nyílik. Mi, szervezők pedig reméljük, hogy tisztességgel helyt-
állva tudjuk megünnepelni a 25 éves évfordulónkat.    

Tóth Tamás

A beteg-együttműködés kialakításának 
és fejlesztésének lehetőségei
Az utóbbi évtizedekben jelentős paradigmaváltás zajlik a gyógyításban; a terápia sikere már nemcsak a megfelelő diagnózist 
követő adekvát terápia kiválasztásán múlik, hanem azon is, hogy hogyan sikerül ebbe a beteget bevonni, és együttműködési 
hajlandóságát biztosítani a kezelés végéig.

Ez utóbbi tényező 
– az emberi maga-
tartásban zajló vál-
tozások következté-
ben – egyre nagyobb 
szerepet tölt be a te-
rápia minőségében, 
és az egyik legkriti-
kusabb rizikófaktor. 
A diagnosztikai esz-
közök fejlődésével 
és elérhetőségének 
növekedésével, a 
bizonyítékokon ala-
puló orvoslás (evi-
dence-based medi-
cine) elterjedésével, 
a terápiás irányelvek 
használatával, vala-

mint a folyamatos továbbképzések rendszerével a szakem-
berek döntéshozatali folyamatai szabályozottak, minősé-
gük garantált. Ezeknek a szakmai döntéseknek a megfelelő 
empátiás és kommunikációs készséggel történő átadása, 
a betegviselkedés értékelésének képessége és a terápiás 
együttműködés kialakítása egyaránt kiemelten fontos eb-
ben az úgynevezett „betegközpontú gyógyítás” néven sze-
replő új modellben.

A beteg együttműködési készségét befolyásoló tényezők és 
a viselkedésváltozást elősegítő módszertan ismerete tehát 
elengedhetetlen a ma gyógyító szakembere (orvos, gyógy-
szerész) számára. 

A beteg-együttműködés kapcsán használt kifejezések és 
jelentésük

Az együttműködés kifejezésére számos angol nyelvű kifeje-
zést hallunk és alkalmazunk, amelyek között az alábbiak sze-
rint tegyünk finom megkülönböztetést:

A legrégebben használt „compliance” engedelmességet je-
lent; annak a mértékét, hogy a beteg mennyire követi az elő-
írt gyógyszeres terápiát/orvosi utasításokat. A beteg jellem-
zően passzív: aszerint cselekszik, amit mondanak, vagy nem 
fogad szót. Kiváltja a gyógyszert, visszamegy felíratni, illetve, 
ha küldik, elmegy a vizsgálatra.

„Körülbelül 2–6 hónapig 
tart a diagnózis által 
kiváltott ijedtség és 
annak a  „szerződésnek” 
a betartása, amit az 
orvossal/gyógyszerésszel 
kötött a beteg.”
Az „adherence” szó alatt hűséget, ragaszkodást értünk. Ezt 
„magyarosítva” az adherencia kifejezést szoktuk használ-
ni. Az előzővel összevetve ez már azt a paradigmaváltást 
(betegközpontú gyógyítás) jelzi, amelynek lényege, hogy 
a beteg aktívan közreműködik a terápiában, megosztja pre-
ferenciáit, a betegség szubjektív megélését, önálló döntései 
vannak. Definíciószerűen pedig azt jelenti, hogy a személy 
viselkedése – gyógyszerszedés, a diéta betartása, a javasolt 
életmód-változtatások kivitelezése – milyen mértékben felel 
meg az egészségügyi szakemberrel történt közös megegye-
zésnek. A definícióból az is kiderül, hogy a hangsúly nemcsak 
a gyógyszeres terápia betartásán van, hanem a kapcsolódó 
életviteli szokásokban szükséges módosítások megvalósítá-
sa is fontos. 

Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, minimális előfeltétel, hogy 
a terapeuta adjon lehetőséget a beteg számára a beszélge-
tésre, érdeklődő magatartást tanúsítson, megfelelő kérde-
zéstechnikával kérdezzen, figyelmesen hallgassa meg a pá-
cienst; delegálja a döntés egy részét, vagy aszerint hozzon 
döntést, hogy a beteg által elmondottak alapján az adott 
esetben mely instrukciónak van a legnagyobb esélye arra, 
hogy a páciens be is tartsa.

Sokan vannak, akik el sem mennek segítséget kérni. Mások 
ugyan elmennek orvoshoz, de aztán nem váltják ki a gyógy-
szereket. Vannak, akik kiváltják, de nem kezdik el szedni a 
gyógyszert, miután elolvassák a betegtájékoztatóban felso-
rolt potenciális mellékhatásokat. És olyanok is szép számmal 
akadnak, akik egy ideig szedik, aztán feladják. A „persistence” 
kitartást, állhatatosságot jelent, és a gyógyszerszedéshez/te-
rápiás tervhez való hozzáállás időbeli változását írja le. 
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A terápiahűség betartása a krónikus és az úgynevezett „lát-
hatatlan”/érzékelhetetlen betegségek (csontritkulás, magas 
koleszterinszint, magas vérnyomás stb.) esetében a leg-
nehezebb. Általánosságban jellemző, hogy körülbelül 2–6 
hónapig tart a diagnózis által kiváltott ijedtség és annak a 
„szerződésnek” a betartása, amit az orvossal/gyógyszerésszel 
kötött a beteg. Ezt követően kimaradnak a gyógyszeradagok, 
elmarad a megbeszéltek szerinti étkezés, mozgás stb. Ezért 
nagyon fontos, hogy a terápiában részt vevő szakember fo-
lyamatosan a beteg mellett legyen (lásd később).

Kardiovaszkuláris gyógyszerek szedése az USA-ban 2002

A „concordance” és a „therapeutic alliance” kifejezések már 
nem a beteg viselkedését jellemzik; bármilyen hiányosságot 
az egészségügyi szakember és a beteg közötti konzultatív 
együttműködés hibájaként rónak fel.

A beteg-együttműködéssel kapcsolatos gyógyszertári 
környezetre vonatkozó szabályok

A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM-rendelet szerint az alapszintű 
gyógyszerészi gondozás keretében végzett gyógyszerbizton-
sági ellenőrzés során a gyógyszerész, illetve a gyógyszerész 
szakmai felügyelete alatt gyógyszert expediáló szakember 
részletes betegtájékoztatást ad, feltárja a klinikailag jelentős 
interakciókat, felhívja a figyelmet az azonos hatóanyagú, de 
eltérő nevű gyógyszerek párhuzamos szedésével járó kocká-
zatokra, felderíti a betegnél jelentkező mellékhatásokat és 
vizsgálja a beteg együttműködését.

Az ehhez a jogszabályhoz kapcsolódó szakmai irányelv fel-
hívja a figyelmet azokra az elemekre, amelyekre a gyógyszer-
tárban ebből a szempontból fokozott figyelmet kell fordíta-
nunk. Például ismételt gyógyszerkiváltás esetén a következő 
kérdések használatát ajánlja: „Előfordult-e a legutolsó gyógy-
szerkiváltás óta, hogy nem vette be a gyógyszerét; hogy nem 
vette be mindegyik gyógyszerét; vagy nem megfelelő meny-
nyiségben szedte a gyógyszereit?”

A gyógyszer-helyettesítés kapcsán végzett gyógyszerbiz-
tonsági ellenőrzés említése során is előkerül az adherencia 
kérdésköre, hiszen az ajánlás szerint meg kell győződnünk 
arról, hogy a termékváltás biztonságos és a beteg számára 
elfogadható. A helyettesítésről való döntés mindenképpen 
megosztott döntéshozatalt (a gyógyszerész és a beteg kö-
zösen dönt) igényel, hiszen a terápia sikeressége a beteg 
együttműködési hajlandóságán múlik. 

A legfrissebb, szabályozási funkciót ellátó dokumentumok 
az úgynevezett BELLA program keretein belül kidolgozott 
gyógyszertár-működtetési standardok, amelyek közül a 3. 
számú (tájékoztatás, tanácsadás, betegkövetés) foglalkozik a 
beteg-együttműködés vizsgálatával, előmozdításával. 

„Meg tudom csinálni”

Milyen magatartáselemek befolyásolják az egyén betegség-
hez, és az azt kezelő terápiához való hozzáállását? Ebből a 
szempontból az első lépés annak a vizsgálata, hogy mi ha-
tározza meg azt, hogy valaki hajlandó-e egyáltalán az egész-
ségével kapcsolatosan lépéseket tenni. A legáltalánosabban 
az Egészséghit modell (Health Belief Model) ad erre választ, 
amely szerint az egyénnek

• rendelkeznie kell bizonyos tudással az egészségről; 
• tisztában kell lennie azzal, hogy a betegségnek következ-

ményei lehetnek;
• feltételeznie kell, hogy ő is megbetegedhet; 
• motiváltnak kell lennie abban, hogy az egészségét megőrizze; 
• képesnek kell éreznie magát arra, hogy kezelni tudja a 

helyzetet, és venni tudja az akadályokat;
• hinnie kell a prevenció vagy a kezelés hatékonyságában; 

valamint
• a prevenció/kezelés „árát” elfogadhatónak/elérhetőnek 

kell ítélnie.

Ránézve erre a hét elemre, látható, hogy csak az első kettő-
re kínálunk megoldást a beteg oktatásával, tájékoztatásával, 
az esetek többségében ezekre fókuszálunk. Az összes többi 
egyéni önértékelés, motiváltság, hit, én-hatékonyság stb. 
kérdése, és nem állíthatjuk, hogy ezekre az elemekre figyel-
met fordítunk a terápia során, pedig az együttműködést ezek 
eredője fogja meghatározni.

„Az egyik kulcskifejezés 
az adherencia biztosítása 
kapcsán a folyamatosság.”
Tekintettel arra, hogy az egészség elvesztése, a betegség 
kialakulása mindig változást jelent egy egyén életében, 
célszerű itt nagyon röviden a viselkedésváltozás 
transzteoretikus modelljét is megemlíteni. E modell azokat a 

szakaszokat írja le, amelyeken szükségszerűen végigmegyünk 
akkor, ha valamilyen oknál fogva változásban van részünk. 
Ezek sorrendben: 

1. fontolgatás előtti szakasz,
2. a változás fontolgatása,
3. felkészülés a változásra,
4. cselekvés,
5. a változás fenntartása,
6. visszacsúszás?

Ebből annyit emelnék ki, hogy a harmadikból a negyedik 
pontba történő átlépéshez a „meg akarom csinálni”-nak át 
kell alakulnia „meg tudom csinálni” érzéssé. 

A két modellből következően a fő üzenet tehát az, hogy a 
szakemberek részéről nagyon fontos az egyén támogatása, 
változásra képessé tétele és biztatása ahhoz, hogy a beteg 
részt vegyen a szűrésen, megkezdje a kezelést és ezt a saját 
döntésében való megnyugvással tegye. 

Mi határozza meg a terápia során a beteg együttműködését?

A beteg-együttműködést meghatározó tényezők strukturált 
leírására a mai napig a WHO 2003-ban leírt modelljét hasz-
náljuk, amelynek értelmében az adherencia mértékét 
 
(a) társadalmi és gazdasági tényezők, 
(b) az egészségügyi rendszer/szolgáltatók jellemzői, 
(c) a betegség által kiváltott állapottal kapcsolatos tényezők, 
(d) a terápia, valamint
(e) az egyén sajátosságai határozzák meg.   

A (b) ponthoz kapcsolódóan elmondható, hogy az egész-
ségügyi ellátás különböző helyszíneken és személyeken 
keresztül valósul meg, amelyek között a beteg jellemzően 
önálló döntés alapján közlekedik. A páciens e döntési pon-
tok bármelyikénél (szűrés, anamnézis, elküldik műszeres és 
laborvizsgálatokra, visszahívja a háziorvos/továbbküldi a 
szakorvoshoz, gyógyszer/kezelés elrendelése/beavatkozás, 
gyógyszerkiváltás, első, illetve követő megjelenés a kiírt ke-
zelésen, a terápiában való részvétel, utógondozás, rehabili-
táció, ellenőrzések stb.) kiléphet a rendszerből. Nem véletlen 
tehát, hogy az egyik kulcskifejezés az adherencia biztosítása 
kapcsán a folyamatosság. A beteget át kell vezetni az egyes 
ellátási lépések között, amit a gyógyszeres terápia kapcsán 
a patikában mi is megtehetünk; monitorozzuk, emlékeztető-
ket adunk neki, felhívjuk telefonon, visszahívjuk, rendszere-
sen edukációs levelekkel/kiadványokkal látjuk el, gondozás-
ba vesszük, orvoshoz küldjük, ha kell stb. 

A (d) és az (e) pont kapcsán célszerű kiemelni, hogy az 
együttműködés biztosítása érdekében elengedhetetlen a 
betegre szabott (szükségletekhez, kognitív képességekhez 
igazított), általános és betegség/terápiaspecifikus ismeretek 
átadása. Amennyire csak lehet, egyszerűsítsük és egyénre 

igazított módon mondjuk el a terápiás tervet. Lehetőség sze-
rint kerüljük a napi többszöri adagolást, illetve több gyógy-
szer esetén a különböző időpontokban történő adagolást.  A 
beteg nehezen érti meg és tartja be az „x óránként” utasítást; 
a „naponta kétszer” helyett mondjuk inkább azt: „egy tablet-
ta reggel 8-kor, és egy lefekvés előtt”. Mindig törekedjünk a 
pozitív közlésekre, és ne feledjük: a mellékhatásokról adott 
korrekt információ nem rontja a beteg-együttműködést!   

Összefoglalás

Jelen összefoglaló cikkel azt szerettem volna bemutatni, 
hogy melyek azok az emberi magatartást meghatározó mo-
dellek, amelyeket figyelembe kell vennünk a betegközpontú 
gyógyítás korszakában, illetve, hogy a gyógyszerészi gondos-
kodás, azon belül is a terápián tartás biztosítása miként szol-
gálhatja a beteg gyógyulását.

Mint látható, a beteg együttműködésének kialakítása és 
megtartása kognitív, viselkedési és érzelmi komponensek 
együttes alkalmazásával lehetséges. Éppen ezért igyekezzünk 
személyes elköteleződést kialakítani, folyamatosan tartsuk 
a kapcsolatot betegeinkkel, tegyük elérhetővé magunkat 
a számukra. Adjuk meg a kívánt változásokhoz szükséges 
támogatást, biztatást, továbbá alkalmazzuk azokat a 
beteg öntevékenységét segítő eszközöket (telemedicinális 
szolgáltatások, mobil applikációk stb.), amelyekre a technikai 
fejlődés lehetőséget biztosít. Nem utolsósorban pedig 
hangsúlyozzuk, hogy a gyógyuláshoz minimálisan két 
szereplőre van szükség (egészségügyi szakember és beteg), és 
felelőssége mindkét félnek van! 

Dr. Csóka Ildikó
Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerfelügyeleti Intézet 

(A 2015. március 6-án, a siófoki MOSZ-kongresszuson elhangzott előadás 
alapján)

100%

88%
76%

47%

Felírt 
gyógyszer Kiváltott Bevett Folyamatosan

szedett*

-12%
-12%

-29%

*A folyamatos terápián lévő betegek 22%-a kisebb dózist alkalmaz 
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Gyermekkorban a kardiopu-
lomonalis összeomlás első-
sorban légúti okra vezethető 
vissza, amely súlyos hypoxa-
emiához, acidosishoz vezet, 
és okoz bradycardiát, majd 
asystoliát. Tehát, a felnőttek-
től eltérően, a másodlagos 
szívmegállást kell kezelnünk; 
mindezek alapján érthető, 
hogy gyermekkori keringés- 
és légzésleállás esetén nem a 
defibrilláció, hanem az azon-

nali oxigenizálás, a légút/légzés korrekciója, azaz az alap-
szintű újraélesztés (BLS – Basic Life Support) alkalmazása a 
legfontosabb.

Azonban, ha a gyermek a szemünk előtt, váratlanul esik össze 
vagy ismert szívbeteg, akkor a kimenetel az azonnali defibril-
lációtól függ, így ebben a két esetben, amennyiben elérhető, 
indokolt a külső félautomata defibrillátor (AED – Automated 
External Defibrillator) alkalmazása.  

A csecsemő- és gyermekkorban végzett alapszintű új-
raélesztés, a PBLS (Pediatric Basic Life Support) irányel-
veinek elsajátítása a nemzetközi irányelvek, a European 
Resustitation Council (ERC) és Magyar Resuscitatios Tár-
saság (MRT) ajánlásának megfelelően történik, amely 
részletesen a társaság honlapján (a www.reanimatio.
com) oldalon, a szakmai ajánlások menüpont alatt talál-
ható meg.

 
Alapszintű újraélesztés szempontjából csecsemőnek az egy-
éves kor alatti, gyermeknek pedig a maximum serdülőkorú 
betegeket tekintjük. Továbbá, amennyiben az ellátó gyer-
meknek ítéli meg a pácienst, őt is a gyermekprotokoll sze-
rint kell ellátni. Utóbbi esetben gondoljunk a kistermetű, 
testi-szellemi fogyatékos betegekre, akik akár még idősebb 
korukban is gyermekméretűek lehetnek.

A sorrend: SSSABC

Az újraélesztést – az egyes lépéseket egy-egy betűvel jelezve 
– az „SSSABC” sorrendet követve végezzük.

1. Elsőként a környezet biztonságos voltáról kell meggyőződ-
nünk („S”, mint safety = biztonság). 

Ennek során a cél a saját biztonságunk, a gyermek és környe-
zete biztonságának felmérése, megvalósítása. Amennyiben 
bármelyik is nincs biztonságban, szaksegítséget kell hívnunk, 
ha viszont igen, akkor továbbléphetünk a következő teen-
dőkre.

2. Második lépésben a gyermek reakcióképességét ellenőriz-
zük („S”, mint stimulálás). 

A gyermek homlokát egyik kezünkkel megfogva, a másik 
kezünkkel óvatos, kíméletes ingerlést alkalmazva, például a 
karját megrázva, hangosan felszólítással tájékozódunk az ál-
lapota felől: „Hallasz engem?”, „Jól vagy?” 

Ha a gyermek hanggal, beszéddel, sírással vagy mozgás-
sal reagál, nincs kritikus helyzet, az adott pozícióban kell őt 
hagyni (kivéve, ha további veszély fenyeget), állapotát a szo-
kásos protokoll szerint folyamatosan ellenőrizni, és közben, 
ha szükséges, segítséget kérni. Ha a gyermek nem reagál a 
stimulálásra, az alapszintű újraélesztés algoritmusát kell nála 
alkalmazni.

3. A következő lépés, hogy fennhangon segítségért kiáltunk 
(„S”, mint segítségkérés). 

A segélykérést határozottan, hangosan végezzük („Segítség!”), 
ezt követően pedig azonnal kezdjük meg az újraélesztést. 

Ha egyedüli életmentők vagyunk, a segítségért kiáltás után 
azonnal kezdjük meg, és egy percen át végezzünk alapszintű 
újraélesztést, ezt követően értesítsük a sürgősségi ellátókat, 
majd lépjünk tovább a következő feladatra. Két életmentő 
esetén egyikük azonnal kezdje meg a BLS-t, másikuk pedig 
értesítse a sürgősségi ellátókat.

4. A következő feladatunk az átjárható légutak biztosítása 
(„A”).

Ez történhet egyrészt a fej hátrahajtásával, az áll előreemelé-
sével, amit úgy végzünk, hogy a gyermeket oldalról megkö-
zelítve, mellé térdelve, egyik kezünket a gyermek homlokára 
téve, a fejét óvatosan hátrahajtjuk, hátrabillentjük a neutrális 
fejpozícióba. Ez a pozíció csecsemőnél akkor áll fent, ha a fül 

Ki, ha mi nem?

Bármikor megtörténhet, hogy egy gyermek vagy egy felnőtt a gyógyszertárunkban, esetleg annak közelében lesz rosz-
szul, veszti el az eszméletét. Hozzátartozói és a mellette tartózkodók joggal várnak tőlünk, magasan képzett egészségügyi 
szakembertől segítséget. Lélekjelenlétünk, hozzáértésünk ilyenkor akár életet is menthet. Ez alkalommal a csecsemők és 
kisgyermekek újraélesztésének lépéseivel ismerkedünk meg részletesen.

Újraélesztés csecsemő- és gyermekkorban

hossztengelye párhuzamos a mellkas tengelyével. Idősebb 
gyermeknél a megfelelő pozíció eléréséhez a fej nagyobb 
mértékű hátrahajtása szükséges. Ezzel egy időben a másik 
kezünk ujjainak hegyét helyezzük a gyermek álla alá, ennek 
segítségével emeljük meg a gyermek állát, vigyázva arra, 
hogy ne nyomjuk meg az áll alatti lágy részeket.

Az átjárható légutak biztosítására érdekében egy másik ma-
nőver az állkapocs kiemelése. Ilyenkor ujjainkat mindkét ol-
dalon helyezzük a gyermek fejének két oldalára, az állkapocs 
szárára, és emeljük előre, miközben hüvelykujjaink a járom-
csonton fekszenek.

Ezután az átjárható légút és a légzés ellenőrzése következik.

Amennyiben van látható, egy mozdulattal eltávolítható idegen 
test, távolítsuk el azt. Vakon soha ne próbálkozzunk, az ugyanis 
lágyrész-sérülést, légúti beékelődést okozhat! Amennyiben az 
idegen testet nem sikerült eltávolítani, alkalmazzuk a „légúti 
idegen test protokollt” (lásd lejjebb). Ha sikeresen eltávolítot-
tuk, ellenőrizzük, hogy van-e légzése a gyermeknek. 

A gyermek légzését a „látom, hallom, érzem” szempontrend-
szer alapján ellenőrizzük. Átjárható légutak fenntartása mel-
lett, a gyermek feje fölé hajolva, arcunkat néhány centimé-
terrel a gyermek orra és szája fölé tartva, a gyermek testének 
irányába tekintve 10 másodpercig vizsgáljuk a légzést:  

• nézzük a has-mellkas emelkedését,
• érezzük a levegő áramlását az arcunkon,
• hallgassuk a levegő áramlását, a légzési hangokat.

Amennyiben a gyermek spontán légzése kielégítő (tehát sza-
bályos, kellően szapora, nem erőlködő), helyezzük stabil ol-
dalfekvésbe (kivéve a nyaki gerincsérült beteget), és hívjunk 
segítséget. Amennyiben a gyermeknek nincs, nem kielégítő, 
vagy úgynevezett gaspoló (szabálytalan, erőlködő, ritka) a 
légzése, végezzünk 5 kezdeti befújást. 

5. Az ötödik lépés a légzés vizsgálata és pótlása, azaz a léle-
geztetés („B”, mint breathing).

Csecsemőkorban az eszköz nélküli lélegeztetés a „szájból 
orrba és szájba” módszerrel történik:

• A csecsemő fejét tartsuk neutrális helyzetben.
• Helyezzük a szánkat a csecsemő orra és szája köré, jó tö-

mítést biztosítva.
• Végezzük el a befújást, lassan (körülbelül 1-1,5 másod-

perc alatt), a mellkas emelkedéséig.
• A befújást követően fejünket oldalra, a test felé fordítva 

figyeljük a mellkas süllyedését.
• Ezt összesen 5 alkalommal ismételjük meg.
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Gyermekkorban az eszköz nélküli lélegeztetés a „szájból száj-
ba” módszerrel történik:

• A gyermek fejét tartsuk neutrális helyzetben.
• Helyezzük a szánkat a gyermek szájára, jó tömítést bizto-

sítva, miközben az orrát befogjuk.
• Végezzük el a befújást, lassan (körülbelül 1-1,5 másod-

perc alatt), a mellkas emelkedéséig.
• A befújást követően fejünket oldalra, a test felé fordítva 

figyeljük a mellkas süllyedését.
• Ezt összesen 5 alkalommal ismételjük meg.

Amennyiben az 5 kezdeti befújás sikertelen volt, térjünk át 
a légúti idegen test protokollra, azaz alkalmazzunk mellkas-
kompressziót. Amennyiben az 5 kezdeti befújás sikeres volt, 
ellenőrizzük a keringés jeleit!  

6. Az ellátás következő szintjét a keringés vizsgálata, és elég-
telen volta esetén annak pótlása, azaz a mellkaskompresszió 
képezi („C”, mint cirkuláció).

A keringés vizsgálatát maximum 10 másodpercen keresztül 
végezzük. Figyeljük meg, hogy az 5 kezdeti befújást követő-
en észlelhető-e a keringés biztos jeleként felfogható köhögés, 
visszatérő légzés, mozgás vagy bármiféle életjel. A pulzus ta-
pintását, annak bizonytalansága miatt, laikus elsősegélynyúj-
tók számára nem ajánlják. Pulzus, mégpedig centrális pulzus 
(főverőér a felkaron, a combhajlatban és a nyakon) mérését 
csak újraélesztésben jártas egészségügyi szakember végezze!
Amennyiben tapintható a pulzus, vagy észleljük a keringés 
jeleit, lélegeztessünk tovább. Ha nincs pulzus, vagy a per-
cenkénti pulzusszám 60-nál kevesebb és rossz a perfúzió, 
kezdjük meg a mellkaskompressziót! Utóbbi kivitelezésére 
csecsemőkorban két módszer közül lehet választani.

A „kétujjas technika” során egyik kezünk két ujját helyezzük 
a csecsemő szegycsontjának alsó harmadára, a szegycsont 
hossztengelyében egymás mellé, majd ujjhegyeinkkel nyom-
juk a mellkast. A „kétkezes, átölelő technika” lényege, hogy 
mindkét hüvelykujjunk begyét egymás mellé, a szegycsont 
alsó harmadára helyezzük, a többi ujjunkkal pedig átöleljük 
a csecsemő mellkasát. Így, miközben a csecsemő hátát alátá-
masztjuk, hüvelykujjainkkal nyomjuk a csecsemő mellkasát.

Nagyobb gyermekeknél a következőképpen kivitelezzük a 
mellkaskompressziót: egyik kezünk tövét helyezzük a szegy-
csont alsó felére, annak hossztengelyével párhuzamosan. 
Ujjainkat emeljük el a mellkasfalról, hogy ne gyakoroljunk a 
bordákra nyomást. A gyermek mellkasára merőlegesen, nyúj-
tott karral nyomjunk rá. Nagyobb gyermek és/vagy kisebb 
termetű elsősegélynyújtó esetén az ujjak összekulcsolásával 
mindkét kéz használata elfogadott. 

Bármilyen életkorú is a csecsemő/gyermek, egyik kezünkkel 
a homlokát tartva, biztosítsuk a neutrális fejpozíciót, a má-
sik kezünkkel pedig végezzük el a mellkaskompressziót. A 
mellkast a szegycsont alsó felében, annak középvonalában 
nyomjuk össze, a mellkas mintegy harmadával (csecsemőnél 
ez körülbelül 4 cm, gyermeknél 5 cm), majd engedjük fel. Ezt 
a mozdulatot percenként körülbelül százszor (maximum 120-
szor) végezzük el. A fenti ritmusban 30:2 arányban végezzünk 
mellkaskompressziót és lélegeztetést.

Segítségként jelenleg is léteznek olyan ingyenes mobiltele-
fon-applikációk (PocketCPR, Hands-only CPR, Zoll Real CPR), ame-
lyek segítségével pontosan követhető a kívánt ritmus, illetve elle-
nőrizhető, hogy a mellkast a szükséges mélységig nyomjuk-e be. 

Ha egy másik segélynyújtó időközben már értesítette a 
sürgősségi ellátókat, a BLS-t egészen azok megérkezéséig 
folytassuk. Amennyiben ez nem történt meg, egy percig vé-
gezzen hatásos BLS-t (a fent említett arányban mellkaskomp-
ressziót és lélegeztetést, három cikluson át), majd hívjon se-
gítséget. Amennyiben a gyermek méretei megengedik, vigye 
őt magával, és menet közben is végezzen BLS-t. Amennyiben 
ez nem lehetséges, a sürgősségi ellátók értesítését követően 
folytassa tovább a BLS-t mindaddig, amíg a gyermek spontán 
keringése, légzése vissza nem tér; vagy amíg a szaksegítség a 
helyszínre nem érkezik, és az ellátást át nem veszi, vagy amíg 
ön, az elsősegélynyújtó ki nem merül.

Légúti idegen test okozta elzáródás 

A légúti idegen test okozta elzáródás hirtelen jelentkező kö-
högés vagy fuldoklás, amely gyakran játék vagy evés közben 
jelentkezik. A gyermek ilyenkor úgy akar beszélni, nevetni, 
hogy a szájában közben ételdarabka vagy kisméretű játék ta-
lálható, aminek következményeként az idegen test a légutak-
ba kerülhet. E vészhelyzet eszköz nélküli ellátása attól függ, 
van-e a gyermeknek hatékony, effektív köhögése.

hatásos köhögés hatástalan köhögés
beszéd sír vagy válaszol nincs hangja

köhögés erőteljes, hangos
gyenge, vagy nem képes 

köhögni

légzés
képes levegőt venni a 

köhögés előtt
stridor vagy néma

bőrszín normális cianózis

eszmélet megtartott eszméletlen

Az ellátást ebben az esetben is a helyszín biztonságának felmé-
résével és saját, illetve az ellátandó gyermek és környezete biz-
tonságának megteremtésével kezdjük. Amennyiben a fentiek 
alapján meghatároztuk, hogy a betegnek hatásos, avagy hatás-
talan a köhögése, a következőképpen cselekszünk tovább.

Hatásos köhögés esetén a gyermeket biztassuk további kö-
högésre. Amíg ez megtörténik, nincs szükség egyéb beavat-
kozásra. Kerüljük a vak keresést! Hatástalan köhögés esetén 
kiáltsunk segítségért, és mérjük fel a gyermek tudatállapotát.

Eszméletén lévő csecsemőnél, akinek nincs effektív köhögé-
se, felváltva végezzünk 5 háti ütést, illetve 5 mellkasi lökést. 
Eszméletén lévő gyermeknél felváltva végezzünk 5 háti ütést, 
illetve 5 hasi lökést (Heimlich műfogás). Ezeket a következő-
képpen kell végrehajtani:

Háti ütés csecsemőkorban: az ülő, esetleg térdelő elsőse-
gélynyújtó a hasra fordított csecsemőt fejjel kissé süllyesztve 
fektesse a combjára úgy, hogy a csecsemő fejét megtámaszt-
ja az állkapocs alatti szögletben. Üssön határozottan a lapoc-
kák közé, szükség esetén 5 alkalommal. 

Mellkasi lökés csecsemőkorban: az ülő, esetleg térdelő elsőse-
gélynyújtó a csecsemőt fordítsa át hanyatt fekvő helyzetbe, fejjel 
kissé süllyesztve úgy, hogy a fejét a tarkójánál megtámasztja. A 
szegycsont alsó felén keresse meg a mellkaskompresszió helyét, 
és végezzen szükség esetén 5 mellkasi lökést a mellkaskomp-
ressziónál valamivel határozottabban, erősebben. 

Háti ütés gyermekkorban (>1 év): az ülő elsősegélynyújtó fek-
tesse a térdein keresztbe, vagy az ülő gyermeket kissé előredöntve 
végezzen szükség esetén 5 alkalommal háti ütést a lapockák közé. 

Hasi lökés (Heimlich műfogás) gyermekkorban (>1 év): 
az elsősegélynyújtó a gyermek mögé állva vagy térdelve, a 
gyermek karja alatt átnyúlva, ökölbe szorított kezét helyezze 
a gyermek hasára, annak köldöke és a szegycsont alsó részét 
alkotó kardnyúlvány  közé. A másik kezét helyezze rá, és egy 
határozott mozdulattal rántsa befelé és felfelé azt. Szükség 
esetén 5 alkalommal ismételje ezt meg. 

Amennyiben azonban a légúti idegentest okozta elzáródás 
miatt eszméletlen gyermeket észlelünk, fektessük szilárd 
alapra, és az alapszintű újraélesztés lépéseinek megfelelően 
járjunk el, azaz

• „A”: nézzünk a gyermek szájába, távolítsuk el a jól lát-
ható, könnyen mozdítható akadályt. Tilos a vak keresés. 
Biztosítsunk átjárható légutat!

• „B”: 5 alkalommal végezzünk befújást, minden alkalom-
mal vizsgáljuk annak hatásosságát. Amennyiben nem 
emelkedik a mellkas, pozícionáljuk újra a gyermek fejét!

• „C”: amennyiben az 5 kezdeti befújás nem hatékony, 
nincs reakció, a gyermek továbbra is eszméletlen, kezd-
jük el a mellkaskompressziót, majd végezzünk 1 percig 
BLS-t. Ezt követően, ha az még nem történt volna meg, 
hívjunk segítséget!

Külső félautomata defibrillátor használata

Minden egy év feletti, életjelenségeket nem mutató gyermek 
újraélesztése során javasolt a külső félautomata defibrillátor 
(Automated External Defibrillator, AED) használata. A korai 
defibrilláció a sokkolandó ritmuszavar (pulzus nélküli kam-
rai tachycardia, kamrafibrilláció) kezelésére szolgál. Tegyük 
hozzá, bár ez gyermekkorban ritkán vezet keringésmegállás-
hoz, ám a saját szemünkkel észlelt, hirtelen bekövetkezett, 
valamint ismert szívbeteg gyermeknél vagy sportolás során 
észlelt keringésleállás esetén feltételezhető a malignus rit-
muszavar, amely defibrillációt igényelhet.

Ajánlások az AED használatához gyermekek esetén:

• 8 évesnél idősebb gyermekeknél és/vagy 25 kilogram-
mos testtömeg felett a standard felnőtt készülék (150–
200 J) használható. 

• 1–8 év kor között energiacsökkentett elektróda (50–75 J) 
használata javasolt, ennek hiányában a felnőtt, standard 
elektródák is alkalmazhatók. 

• 1 éves kor alatt az AED használata nem javasolt.
• Az elektródok felhelyezése során a legelőnyösebb az an-

terior-posterior pozíció. A felhelyezés módját a készülé-
ken és az elektródákon szereplő ábrák mutatják.

• Ne habozzunk, ne féljünk használni. Ha nem a szemünk 
előtt esett össze a gyermek, 1 perc alapszintű újraélesztés 
után csatlakoztassuk az AED-t. Kövessük a készülék utasí-
tásait, és ha indokolt, nyomjuk meg a „sokk” gombot!

Dr. Juhász Éva
gyermekgyógyász, endokrinológus, sürgősségi szakorvos

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
Gyermekgyógyászati Intézet
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Múlt havi cikkünket ott 
fejeztük be, hogy kiadtuk 
a feladatot egy beosz-
tottunknak: dolgozza ki, 
hogy a nagyobb meny-
nyiségben berendelt 
szezonális termékeket 
hogyan lehet minél haté-
konyabban kiexpediálni 
úgy, hogy azokat olyan 
vásárlók kapják meg, 

akiknek a valós igényeit elégítjük ki ezzel, és akik ezáltal visz-
szajáró látogatói lesznek a patikánknak. 

A mi ezt követő, legfontosabb feladatunk a kiadott feladat 
nagyon pontos, szoros és következetes kontrollja. Ennek hiá-
nyában a feladat megvalósítása könnyen kudarcba fulladhat, 
hiszen a munkatársak úgy gondolhatják, hogy ha nem kérjük 
számon tőlük, valószínűleg számunkra sem olyan fontos ez 
a feladat, és így a motivációjukat is elveszíthetik. A kontroll 
megnyugvást is adhat nekik, mivel úgy gondolják, keveseb-
bet hibázhatnak, ha a felettesük folyamatosan nyomon köve-
ti a dolgok alakulását. Márpedig így a munkájukat is hatéko-
nyabban tudják elvégezni. 

Mint azt legutóbb is említettem, az első kontroll apropója az 
legyen, amikor a beosztottunk elmondja, mit hogyan tervez 
megvalósítani. Hallgassuk őt végig, jegyzeteljünk, és csak ezt 
követően adjunk számára visszajelzést. Miért fontos, hogy ne 
rögtön reagáljunk egy esetleges hibára vagy jó ötletre? Ha az 
egész feladatot tíz egységnek vesszük, amiből a munkatár-
sunk nyolc egységet jól végzett el, és csak kettőt rosszul, nem 
marasztalhatjuk el az utóbbiért úgy, hogy azt ő tíz egységnek 
érezze, vagyis hogy a munkát teljes egészében rosszul végez-
te – holott a 80 százalékával meg vagyunk elégedve. 

„Legfontosabb feladatunk 
a kiadott feladat nagyon 
pontos, szoros és 
következetes kontrollja.”
Vegyünk egy példát! A beosztottunk elmondja, hogy az ezek-
ben a hónapokban kurrens napozószereket milyen monda-
tokkal fogja ő, illetve expediáló kollégái ajánlani, viszont nem 
határozta meg, hogy árukapcsolás keretében milyen egyéb 
termékek (például úti patika, szúnyogriasztó) mellé fogják 
azokat javasolni. Ez utóbbiért nem lehet őt 100 százalékosan 
elmarasztalni, hiszen az ajánló mondatok lehet, hogy teljesen 

rendben vannak. Ezért kell őt végighallgatnunk, hogy meg-
tudjuk, az általa kidolgozott megoldás milyen mértékben 
helyes, és melyek a hiányosságai. 

„A beosztottunknak 
éreznie kell, hogy nem 
azért kontrollálunk, mert 
bizalmatlanok vagyunk 
vele szemben.”
A visszajelzés abban az esetben motiváló, ha először a dicsé-
ret részével kezdjük. „Kedves kolléga (itt szólítsuk a kereszt-
nevén), az ajánló mondatokat jól fogalmaztad meg. Helyesen 
láttad, hogy milyen termékeket cserélhetünk le az általunk 
preferált készítményekre. Vagy, ha tanácsot kér a vásárló, mit 
tudunk neki adni. Viszont, annak érdekében, hogy a terméket 
árukapcsolással is el tudjuk adni, kérlek, hogy nézz utána, mi-
lyen készítmények mellé lehetne ajánlani, és hogyan!”

A beosztottunknak éreznie kell, hogy nem azért kontrollá-
lunk, mert bizalmatlanok vagyunk vele szemben, hanem 
mert azt szeretnénk, hogy az expediálás a lehető leghaté-
konyabb, az ő munkája pedig minél biztonságosabb legyen. 
Éppen ezért ne csak annyit mondjunk neki, hogy „ezt és ezt a 
terméket adjátok el”; érezze, hogy őt és kollégáit a munkájuk 
sikeres elvégzésében is segítjük.  

Vezetői bakik

Tipikus hibát követünk el akkor, amikor azt mondjuk a be-
osztottunknak, hogy „pénteken 1-kor jövök hozzád, és akkor 
átbeszéljük a dolgokat”, viszont közbejön valamilyen fontos 
feladat, és mi megfeledkezünk erről az időpontról. A munka-
társunk joggal gondolhatja, hogy ha minket nem érdekel, ő 
sem áldoz több energiát az ügyre. Ezt a bakit úgy tudjuk elke-
rülni, ha mi mondjuk meg, hogy mikor jelentkezzen nálunk. 
Így, ha el is felejtjük a határidőt, és csak egy-két nap múlva jut 
eszünkbe, joggal marasztalhatjuk el őt, mivel nem jelentke-
zett a megbeszélt időpontban.

Egy másik vezetői hiba, ha nem vesszük komolyan a fela-
dat elvégzését, mert egy másik, számunkra sürgős ügyre 
koncentrálunk, és azt mondjuk a beosztottunknak, hogy 
„ez most nem olyan fontos, halasszuk el”. Ezt nem szabad 
mondanunk: ha egyszer kiosztottunk egy feladatot, nagyon 
konzekvensnek kell lennünk az azzal kapcsolatos határidők 
betart(at)ásában. 
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A kontroll mint motiváló erő
A kiadott feladat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő gyakoriságú és mélységű ellenőrzés. Hogyan valósítható 
meg ez úgy, hogy a beosztottak ne bizalmatlanságnak, hanem támogatásnak érezzék?

A harmadik baki, ha csak a pozitív eredményeket látjuk, és 
túlzottan megdicsérjük a kollégát, holott a feladat nem lett 
teljes egészében elvégezve; vagy ha csak a negatív dolgokat 
domborítjuk ki, és elmarasztaljuk őt, mondván, az elvégzette-
ket egyébként is illik jól megcsinálni, a hiányosságok viszont 
miért nem lettek kipipálva. Tartózkodjunk a szélsőségektől, 
legyünk igazságosak! 

A negyedik hiba, ha nem vesszük komolyan a beosztottunk 
aggályait, és emiatt egy kissé lekezelően bánunk vele, mivel 
úgy érezzük, az általa jelzett kihívások nekünk nem jelente-
nek akkora problémát. Ezeket az aggályokat nagyon is fe-
lelősségteljesen és komolyan kell vennünk: attól, hogy szá-
munkra nem nagy dolgok, az expediálóknak igenis komoly 
problémát jelenthetnek, akadályozhatják a gondolkodásu-
kat, a munkavégzésüket.     

Fontos és/vagy sürgős?

Vezetőként – az egyes feladatok kapcsán – saját magunk és a 
beosztottaink számára is érdemes prioritásokat felállítanunk. 
A feladatok között vannak kevésbé, illetve kiemelten fonto-
sak és sürgősek. Ez alapján a tennivalókat négy csoportba 
sorolhatjuk (lásd az ábrát). Először azokat a feladatokat vé-
gezzük/végeztessük el, amelyek nagyon sürgősek és nagyon 
fontosak. Másodikként azokat, amelyek fontosak, de kevés-
bé sürgősek – komoly következménye lehet annak, ha eze-
ket nem jól végzik el. Márpedig, ha a végére hagyjuk őket, a 
kapkodás miatt hibákat ejthetünk bennük. Ezután jöhetnek a 
sürgős, de kevésbé fontos feladatok, végül pedig azok, ame-
lyek kevésbé fontosak, és kevésbé sürgősek.         

Az elvégzendő feladatok sorrendje
 

Amikor az általunk kiválasztott expediáló elmondja, hogy a 
rábízott feladat kapcsán mit hogyan csinálna, azt is érdemes 
figyelembe vennünk, hogy mely részfeladatok sürgősek vagy 
nem sürgősek, fontosak vagy nem fontosak. Ne azokon a te-
rületeken próbáljuk őt többletmunkára késztetni, amelyek 
kevésbé fontosak számunkra, a betegek vagy a gyógyszertár 
számára.

Aktuális teendő:
Június hónapban figyeljünk oda arra, hogy a nyári idő-
szakra berendelt termékeket minél hatékonyabban ex-
pediálják ki a kollégáink. Másrészt már ekkor el kell gon-
dolkodnunk azon, hogy az őszi-téli hónapokban mely 
készítményekkel kívánunk kiemelten foglalkozni. Vagy, 
mert évről évre ezek a húzótermékek, vagy, mert a tava-
lyi forgalmak alapján új tendenciákat látunk, és úgy gon-
doljuk, hogy ezekhez igazodva érdemes átalakítanunk 
az értékesítési stratégiánkat. Erre vagy mi szánjunk időt, 
vagy bízzuk rá valamelyik tapasztalt beosztottunkra. 
 
Mindez azért fontos, mert a cégek már július-augusztus-
ban megkezdik az őszi betöltő akcióik propagálását, az 
előmegrendelések felvételét. Ahhoz, hogy tárgyalóképe-
sek legyünk, hogy minél hatékonyabban tudjunk velük 
megállapodni, időben érdemes felkészülnünk az egyes 
kurrens termékekből, termékkategóriákból.

A következő alkalommal a kiosztott feladat időközi értékelé-
séről ejtünk szót, elsőként a negatív kritika megfogalmazá-
sáról, vagyis az elmarasztalásról, amely – jól megvalósítva – 
ugyancsak motiváló erővel bír.  

Dr. Kovács Zsolt
gyógyszerész, kommunikációs szakember
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„Mi vagyunk a test temploma”
Dr. Lovas Imre bizalomról és elhivatottságról
A MOSZ Hajdú-Bihar megyei elnöke 27 éve dolgozik ugyanabban a kistelepülési gyógyszertárban. Így aztán pontosan tisz-
tában van a falusi emberek és a vidéki gyógyszertárak mindennapi gondjaival. Dr. Lovas Imre (57) szerint a kitörési pontot 
a gyógyszerészi gondozás erősítése, valamint a vény nélkül kapható gyógyszerek és étrend-kiegészítők forgalmi arányának 
növelése jelentheti.

Gyógyszertár: Mikola elnök úr úgy említett nekem téged, 
mint régi harcostársát. Mikorra datálható az ismeretségetek?

Dr. Lovas Imre: A MOSZ-
nak körülbelül 1996 óta 
vagyok tagja. A szövetség 
egyik alapító tagjával, dr. 
Csejtei Mariannával a deb-
receni Kígyó gyógyszertár-
ban dolgoztam együtt, ő 
hozott el a MOSZ rendez-
vényeire. Azt megelőzően, 
ha a különböző szakmai 
programokon találkoztunk 
is az elnök úrral, személyes 
kapcsolat nem volt közöt-
tünk. 

Gy.: Mióta vagy elnökségi tag, illetve megyei elnök?

L. I.: 2008 és 2011 között a Felügyelő Bizottságnak voltam a 
tagja. Azt követően választottak be az országos elnökségbe, 
illetve szavaztak bizalmat nekem a Hajdú-Bihar megyei szer-
vezet elnökeként.  

Gy.: Milyen hatásokra választottad a gyógyszerészi hivatást?

L. I.: Édesanyám pedagógus, édesapám állatorvos. Egy Sza-
bolcs-Szatmár megyei faluban, Balkányban nőttem fel. A 
település értelmisége gyakran összejárt, egymás ismerősei, 
jó barátai voltak. Közéjük tartozott a helyi gyógyszerésznő 
is, akinek lakása a patikával egy épületben helyezkedett el. 
Sokszor vendégeskedtünk nála, és az ilyen baráti összejö-
veteleken mi, gyerekek összevissza mászkáltunk a házban. 
Akkoriban ejtett rabul a gyógyszertár belső varázsa, hiszen 
nemcsak az officinát ismerhettem meg testközelből, hanem 
a tára mögötti tereket is. 

Gy.: Balkányból milyen állomásokon keresztül vezetett az 
utad a mostani patikádba?

L. I.: Az egyetemet Szegeden végeztem el 1982-ben. Ezt 
követően egy évig Nagykállóban dolgoztam, majd nősülés 
révén kerültem Debrecenbe. Mint pendliző gyógyszerész, 
öt évet töltöttem a már említett Kígyó patikában. 1988-ban 

költöztünk ki a 4200 lelket számláló Nyíracsádra; azóta is ott 
lakom és dolgozom mint az Arany Oroszlán patika személyi 
jogos gyógyszerésze.     

Gy.: Hogyan éled meg a kistelepülési gyógyszerészi létet?

L. I.: Nyíracsád nagyon vallásos falu. Azt szoktam mondani 
az ottaniaknak, a templomban a lelket ápolják, a patikában 
pedig a testet, azaz mi vagyunk a test temploma. Az embe-
rek nemcsak az egészségi problémáikkal fordulnak hozzánk, 
hanem bármi más gondjukkal, bajukkal is. Akut esetekben 
legtöbbször a patikába jönnek először. „Tud segíteni, gyógy-
szerész úr?” – kérdezik. Ha tudok, segítek, a többi panaszuk-
kal pedig a háziorvoshoz irányítom őket. 27 éve dolgozom a 
településen, közben felnőtt egy generáció, mindenkit szemé-
lyesen ismerek. Volt időm megdolgozni a bizalomért.  

Gy.: Mi az, ami nehézséget okoz a mindennapi munka során? 
Gondolom, elsősorban gazdasági téren szembesülsz kihívá-
sokkal. 

L. I.: Így van. Szegény vidék a miénk, a településen 30-40 szá-
zalék a munkanélküliek aránya. Sokan segélyből, nyugdíjból, 
közmunkából élnek. Így aztán nagyon behatároltak a gaz-
dasági lehetőségeink, hiszen amikor Józsi bácsi azt mondja, 
hogy „gyógyszerész úr, ennyi pénzem van, most csak ennyi 
gyógyszert tudok kiváltani”, akkor nem igazán tudok azon fe-
lül bármit is ajánlani neki. 

Gy.: Ha üzletileg nézzük, nem egy kistelepülésen a legren-
tábilisabb gyógyszertárat működtetni. Hogy mégis ott dol-
gozol, és annyi ideje tartasz ki a település mellett, nyilván az 
elhivatottságnak tudható be.  

L. I.: Valóban, ez nem más, mint a szakma iránti elkötelezett-
ség. Évről évre a túlélésért küzdünk. A helyzetből gazdasági-
lag próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni, szakmailag pedig 
a legjobbat nyújtani azoknak, akik hozzánk fordulnak segít-
ségért. 

Gy.: A MOSZ vezetőségében mi a feladatod?

L. I.: Az elnökségen belül személyre szabottan le vannak 
osztva a tennivalók. Az én reszortom a honlap felügyelete, 
a jogszabályváltozások és a pályázatok figyelemmel kísérése.

Gy.: Régóta követed nyomon a gyógyszerészszakma alakulá-
sát és a MOSZ tevékenységét. Hogyan látod, mi változott az 
elmúlt negyedszázadban?

L. I.: A MOSZ-t jogelőd nélküli gyógyszerészek alapították, az-
zal a céllal, hogy az érdekeiket képviselni tudják. Ahogy haladt 
előre a privatizáció, egyre többen hallottak a szövetségről, és 
egyre többen csatlakoztak hozzá, hiszen látták, mit vállal fel, 
mit próbál elérni a gyógyszerészek érdekében. A gazdasági 
feltételek azóta folyamatosan romlottak: kezdődött minden 
a degresszív árrés bevezetésével, folytatódott a liberalizáci-
óval, azóta pedig csak stagnálunk. A generikus ösztönző és 
a szolgáltatási díj olyan kompenzációs juttatások, amelyek 
egyik évről a másikra, egy tollvonással megszüntethetők. 
Többek között azért is küzdünk, hogy ez az állami támogatás 
inkább magasabb árrés formájában realizálódjon.  

Gy.: Saját tapasztalataid alapján mennyire tudod megerősíte-
ni vagy cáfolni azt a kamarai és  kormányzati állítást, hogy az 
utóbbi években javult a gyógyszertárak gazdasági helyzete?  

L. I.: „Csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítot-
tam” – tartja a Winston Churchillnek tulajdonított mondás. 
A mutatók azért is javulhattak, mert az utóbbi években szá-
mos patika ment csődbe, és az ő veszteségeik eltűntek a 
rendszerből. Másrészt a hálózati gyógyszertárak valószínű-
leg jobb gazdasági körülmények között tudnak működni, a 
nagykereskedőknél együttesen jóval kedvezőbb kondíciókat 
tudnak kiharcolni maguknak, mint a független kispatikák. 
Leginkább közöttük akadhat olyan gyógyszertár, amelyiknek 
növekedett az árréstömege, és jobban megy neki, mint pár 
évvel ezelőtt. A független kispatikák egy jelentős része azon-
ban stagnál vagy visszaesett pénzügyileg. 

Ahogy romlanak a lakosság gazdasági körülményei, az em-
berek egyre kevesebbet tudnak költeni – gyógyszerre is. Sok 
patikát fog érzékenyen érinteni a közgyógyellátási támoga-
tás méltányossági alapon történő megítélésének a megszün-
tetése is. Az önkormányzatok ezen a téren magukra marad-
tak: szociális érzékenységüktől és pénzügyi lehetőségeiktől 
függően eldönthetik, hogy egyedi szerződéseket kötnek a 
patikákkal, és a rászorulók gyógyszerköltségeit hó végén 
részben vagy teljes egészében kifizetik; vagy gyógyszerutal-
ványokat bocsátanak ki. Akármi is történik, a gyógyszertárak 
ebből származó bevétele sejthetően erőteljesen vissza fog 
esni.     

Gy.: Hogyan látod a gyógyszerészet jövőjét? Mi az az irány, 
amibe érdemes több energiát fektetni, és ami akár szakmai-
lag, akár gazdaságilag segíthet a patikákon? 

L. I.: Szakmai téren a MOSZ által már jó ideje felvállalt gyógy-
szerészi gondozást említeném, aminek biztos, hogy van ér-
telme és jövője. Még nagyobb perspektíva akkor állna előtte, 
ha mi, gyógyszerészek nem társadalmi munkában végeznénk 

ezt a tevékenységet, hanem ellentételezést is kapnánk érte. 
Ha az OEP végre felismerné, hogy ezt hosszú távon megéri 
támogatni, hiszen az általunk végzett munka az ellátás ma-
gasabb szintjén később megtakarításként jelentkezik. Minél 
hamarabb derül ki a páciensről, hogy valamilyen problémája 
van, annál hamarabb lehet elkezdeni a kezelését, és összes-
ségében annál kevesebbe kerül az államnak az illető ellátása.

A jelenleg pilot jelleggel futó BELLA program is ezt a célt szol-
gálja: konkrét tényekkel, számokkal alátámasztani, forintosí-
tani a gyógyszerészi gondozásból származó egészségnye-
reséget, az állami költségmegtakarítás mértékét. A kórházi 
kiadások töredékéért végezzük ezt a munkát, és csupán any-
nyit kérünk cserébe, hogy az állam ehhez valamekkora ösz-
szeggel járuljon hozzá. 

Egy másik kitörési pont az OTC gyógyszerek és az étrend-ki-
egészítők piaca lehetne, ám ez is erősen patikafüggő. Egy 
kistelepülésen, mint említettem, ezen a téren gazdasági 
szempontból is szűkebbek a lehetőségek, másrészt szakmai 
felelősségünk lebeszélni a beteget egy olyan készítményről, 
amit a tévében látott, és amiről azt gondolja, hogy szüksé-
ge van rá, holott nincs rá szüksége. A gyógyszerész ilyenkor 
önmaga ellen dolgozik, viszont ez hosszú távon megtérül, 
leginkább megbecsülés, hitelesség formájában. A betegeim 
tudják, hogy nem fogok nekik olyat adni, ami ártalmas, vagy 
hogy csak azért ajánlok valamit, mert abból nekem többlet-
bevételem származik.  

Gy.: Végezetül, van-e valamilyen személyes hitvallásod a 
gyógyszerészi hivatás kapcsán?

L. I.: Talán az, amit már menet közben is elmondtam: ha ren-
delkezünk a szükséges figyelemmel, türelemmel, hivatástu-
dattal és szakmaisággal, pontosan tudjuk, hogy mit és miért 
csinálunk.  

Tóth Tamás
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Mérlegelendő álláspont
A MOSZ véleménye a készülő egészségügyi salátatörvényről
Már megszokhattuk, a kormány szinte évi rendszerességgel korrigál az egészségügy jogszabályi hátterén. Hamarosan újabb 
salátatörvény lát napvilágot, amelynek tervezetét a gyógyszerészi érdek-képviseleti szervezetek is megkapták véleménye-
zésre. Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke ez év április 13-án az alábbi reflexiót juttatta el dr. Beneda Attila egészségpolitikáért 
felelős helyettes államtitkárnak.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvé-
nyek módosításáról szóló 19101-3/2015 számú előterjesztést 
a rendelkezésünkre álló időben áttanulmányoztuk. A szakterü-
letünket érintő, számunkra legfontosabb kérdésekről alkotott 
közösségi véleményünket az alábbiak szerint tolmácsolom.

„A szabályozás jelen 
tervezet formájában 
szükségtelen, sőt nagyon 
veszélyes, mivel (…) 
lényegében szabad 
patikaalapítást tesz 
lehetővé.”
A tervezet a részönkormányzattal rendelkező településré-
szeken 1 kilométer távolsághatárral, önkormányzati támoga-
tással lehetővé teszi fiókgyógyszertár létesítését. A 2011. évi 
CLXXXIX törvény 62.§ (1) alapján „a képviselő-testület – szer-
vezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint 
– valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére te-
lepülésrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat lét-
re települési képviselőkből és más, az adott településrészen 
élő választópolgárokból”.

Értelmezésünk szerint a részönkormányzat alakítása egy egy-
szerű, költségmentes lehetőség az önkormányzatok számára, 
amelynek részleteiről csak a saját működési szabályzatukban 
kell rendelkezniük. Mivel számos településen van olyan jól 
körülhatárolható településrész (újfalu, kertváros, lakótelep) 
amely 1 kilométernél távolabb van a meglévő gyógyszer-
tártól, nyitott lehetőség önkormányzati választások idősza-
kában az önkormányzatnak semmibe sem kerülő, viszont a 
gyógyszerészt kényszerhelyzetbe hozó ígéreteket tenni. A 
szabályozás jelen tervezet formájában szükségtelen, sőt na-
gyon veszélyes, mivel a liberalizációhoz visszanyúló, könnyen 
kijátszható, lényegében szabad patikaalapítást tesz lehetővé. 
Ez sem a törvényalkotó, sem a szakmai szervezetek céljaival 
nem egyezhet.

Jelenleg egy 5-6 ezer fős település egy gyógyszertára (ahol 
nincs szakrendelés, és az aktív lakosok gyakran nem helyben 

dolgoznak) épphogy biztosítja a gyógyszertár működtetését 
és szakmai színvonalát. Ha fiók nyitására kényszerül, lesz a te-
lepülésen két törpegyógyszertár, a kispatikákkal kapcsolatos 
minden nehézséggel (készletezési problémák, személyzet, 
bérleti díj, rezsi, gyógyszerész jelenléte, szabadságok kiadása 
stb.) Ha lemond a fiók nyitásáról, biztosan lesz olyan patika 
a környéken, aki ezt piacbővítési szempontból megteszi, és 
máris a liberalizáció legnehezebb időszakához hasonló, egy-
más mellett a fennmaradásért küzdő patikákat kapunk or-
szágszerte, kisebb és nagyobb településeken egyaránt.

A gyógyszerellátás lakossági igényeknek megfelelő biztosítá-
sa érdekében a minimális szolgálati idő jogszabályi előírása 
megítélésünk szerint nem életszerű.

Egyetértünk azzal, hogy a közforgalmú gyógyszertár áthelye-
zését engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 
hónapon belül az áthelyezett gyógyszertárnak meg kell kez-
denie a működését.

A gyógyszerészi kompetenciák megújítása és fejlesztése 
érdekében a közforgalmú gyógyszertárak vezetéséhez 
szakgyógyszerészi vizsga előírásával egyetértünk. A 
gyógyszertárvezetéshez szükséges elméleti ismeretek és 
gyakorlati tapasztalat megszerzésére a graduális képzés 
jelenleg sajnálatos módon nem alkalmas. Fel kívánjuk viszont 
hívni a figyelmet a két évtizede folyamatosan és széles 
szakmai körben elismert, a törvényjavaslat indoklásában 
felsorolt tárgyakban ismereteket adó „Gyógyszertári 
Menedzsment” akkreditált továbbképzésünkre, amely 
minden erőfeszítésünk dacára sem nyerte el mindeddig a 
döntéshozó figyelmét.

Fontosnak tartjuk az internetes gyógyszertárak közhiteles 
nyilvántartását.

„A gyógyszertárvezetéshez 
szükséges elméleti 
ismeretek és gyakorlati 
tapasztalat megszerzésére 
a graduális képzés jelenleg 
sajnálatos módon nem 
alkalmas.”

A gyógyszertári nyilvántartá-
sok teljessége érdekében ter-
vezett intézkedésjavaslatot, 
amennyiben a beteg kérésére 
visszaadásra kerülő eredeti 
külföldi vényről 5 évre megőr-
zendő másolatot kell készíteni, 
nem támogatjuk. Meggyőző-
désünk, hogy ezt az EU-joghar-
monizáció szintjén kell rendez-
ni, és a külföldi vény is legyen 
egyszer beváltható. Itt kívánjuk 
megjegyezni, hogy a tárgyban 
született előírást, ami a gyógy-
szerészt megfosztja attól a le-
hetőségtől, hogy mérlegelje a 

vényköteles készítmények különleges esetben történő vény 
nélküli expedícióját (például bizonyos diuretikumok mellé 
elmulasztott káliumsó rendelése), életszerűtlennek, szaksze-
rűtlennek és megalázónak tartjuk.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége részéről 
a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosító kitüntető 
figyelmet ezúton is megköszönve, kérem álláspontunk 
mérlegelésére!

Tisztelettel:
 

Dr. Mikola Bálint
elnök

Jog- és gazdaságbiztonságra van szükség
Dr. Mikola Bálint felszólalása az Országgyűlés Népjóléti bizottsága ülésén

Az elnök felszólalásában a 2011–2014 közötti időszak kiemel-
kedő jelenségeire hívta fel a figyelmet. A liberalizációs idő-
szakot követően törvényben rögzített gyógyszertár-létesítési 
moratórium történelmi jelentőségére utalva megállapította, 
hogy egy, a szakma szempontjából rendkívül kedvezőtlen 
időszak zárult le, de annak évtizedes hatásai súlyos károkat 
okoztak a gyógyszerészi hivatás és a gyógyszerellátás fejlesz-
tésében. Felhívta a figyelmet a gyógyszerészi kar jelentősé-
gére a népegészségügyi folyamatok pozitív formálásában, 
az egészséges életvitel fenntartása, a megelőzés és a helyes, 
egészségnyereséget felmutatni képes gyógyszeres terápiák 
menedzselésének területein. Annak a meggyőződésének 
adott hangot, amely szerint a gyógyszertárak – a jelenleg za-
varokkal küszködő egészségügyi ellátórendszer stabil bázisa-
ként, a rendkívül magas, páciens és szakszemélyzet közötti 
kontaktusra is figyelemmel – az alapellátás hatékony segítői 
lehetnek.

Dr. Mikola Bálint a gyógyszerészi szolgáltatások új szakmai 
feladatait, az ellátórendszer, valamint a társadalom megnö-
vekedett elvárásait és a gazdasági környezet egyes össze-
függéseit is a képviselők elé tárta. Jóllehet, a szektorban el-
könyvelt rendkívül nagy gazdasági zuhanást követő 2011. év 
tendenciái nem ismétlődnek, és diszkrét növekedés tapasz-
talható a gyógyszertár-működtetés eredményességében, a 
biztonság kérdései – különösen a kistelepülések ellátásában 
– még mindig veszélyben vannak. 

„A gyógyszerészi hivatás-
fejlesztéssel is összefüggő 
szakmai feladatok (…) csak 
megfelelő jog- és gazda-
ságbiztonság mellett telje-
síthetők.”
Kifejtette, hogy azok a gyógyszerészi hivatásfejlesztéssel is össze-
függő szakmai feladatok, amelyek jórészt még előttünk állnak, 
csak megfelelő jog- és gazdaságbiztonság mellett teljesíthetők. 
Nem utolsósorban a fiatalok pályaorientációja, a küszöbönál-
ló generációváltás szempontjából is rendkívül fontos a magas 
egészségnyereséget felmutatni képes, európai színvonalú gyógy-
szerellátás gazdaságilag is eredményes hazai működtetése.

Záró gondolatában dr. Mikola Bálint utalt az EMMI által ak-
tuálisan a kormány részére az egyes egészségügyi és egész-
ségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 19101-
3/2015 számú előterjesztés egyes (fentiekben kifejtett) 
kérdéseivel összefüggő MOSZ-álláspontra.

MOSZinfó

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 86/B. §-a elrendeli, hogy a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vo-
natkozó szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt és tényleges hatásainak összevetése alapján a 2011. 
január 1. és 2014. július 1. közötti időszakra vonatkozóan a kormány jelentést terjesszen az Országgyűlés elé. Ennek a B/1764. 
számú, „JELENTÉS a közforgalmú gyógyszertárakról” című anyagnak a tárgyalására a Magyar Országgyűlés Népjóléti bi-
zottsága 2015. április 22-i ülésén került sor. A bizottság állandó meghívottját, dr. Mikola Bálintot, a MOSZ elnökét a bizottság 
tagjai egyhangú szavazással kérték fel szakértői véleménye ismertetésére. 
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Kritika és koncepció
A MOSZ patikai ügyelettel kapcsolatos állásfoglalása

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Mint az Ön előtt is ismeretes, a Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége 2015. március 7–9. között megrendezett, 
„Gyógyszertár-működtetés 2015” címet viselő, XX. jubileumi 
konferenciáján széles szakmai és szakértői környezetben 
tekintette át és vitatta meg a gyógyszertárak ügyeleti szol-
gálatának helyzetét. A MOSZ éves közgyűlése határozatban 
kötelezte elnökségét arra, hogy kezdeményezze a kérdés fe-
lülvizsgálatát, egyúttal megcélozva egy biztonságos, korsze-
rű és nem utolsósorban gazdaságos modell kialakítását. 
 

Az állam a törvényben rögzített személyi jog intézményével 
1994-ben megfogalmazta a gyógyszerész karral, a közvetlen 
lakossági szolgáltatással és a gyógyszertárak működtetésével 
összefüggő elvárásait, amelyeket jogszabályban is rögzített. 
Az akkori környezet megfelelő gazdasági biztonság mellett, 
szolid jövedelmezőséget is adott a vállalkozás feltételeihez. 
Az eltelt húsz esztendő során a szaporodó szakmai követel-
mények és a gazdasági mozgástér szűkülése (átlagosan 10 
százalékkal csökkenő árrés, megszűnő finanszírozási előleg, a 
mintegy másfél ezerről csaknem tízezer készítményre bővülő 
gyógyszerpaletta, a liberalizációs folyamatok hatásai, vaklicit 
és generikus program, adókörnyezeti változások, szaklétszá-
migény növelése, NAV online rendszer stb.) éles fókuszba ál-
lították az erőforrások felülvizsgálatát. 

A jelenlegi népegészségügyi programban a legszélesebb 
társadalmi kört érintő, egészségnyereséget felmutatni képes 
gyógyszeres terápia menedzsment forrásoldalának megte-
remtése akut gondunk. A gyógyszerész kar súlyos erőfeszí-
tések árán, egyre fokozódó önkizsákmányolás mellett is bizo-
nyította, hogy kiegyensúlyozott módon, a hozzáférés esélyét 
biztosítva, a társadalom és az ellátórendszer elismerése által 
övezve fenntartja a gyógyszerbiztonságot Magyarországon.

A generációváltás küszöbén a MOSZ határozott célja ren-
dezni azokat a krónikus és megoldatlan gondokat, amelyek 
jogos aggodalommal töltik el pályakezdő kollégáinkat. Egyik 
ilyen, 20 éve megoldatlan gondunk az ügyeleti szolgálat ellá-
tása, ami amellett, hogy jogi értelemben rendezetlen, mára 
szinte minden gyógyszertár esetén veszteségforrássá vált. 

Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a gyógyszer-
tári ügyeletet nem sorolja sem az alap-, sem a sürgősségi 
ellátások közé, amellett, hogy a 88–92.§ tételesen felsorol-
ja az egészségügy azon ágazatait, ahol folyamatos ellátást, 
ügyeletet, készenlétet kell biztosítani. Az ügyeletre kötelezés 
jogi alapját a 41/2007. (IX. 19.) számú EüM-rendelet 15.§ 2. 
bekezdése képezi: „Készenléti és ügyeleti idő teljesítésére 
valamennyi működési engedéllyel rendelkező közforgalmú 
gyógyszertár és a 23. § (2) bekezdés b) pont bf ) alpontja sze-
rinti alapfeladatot ellátó intézeti gyógyszertár kötelezhető”. 

A minisztert felhatalmazó 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv) bár 
nem ad felhatalmazást ügyelet, készenlét elrendelésére, a pa-
tika alapításakor előnyt biztosít az ügyeletet vállaló vállalko-
zásnak. A Gyftv az 53. §-ban a működtetőre bízza a szolgálati 
rend megállapítását, így nyilvánvalóvá válik, hogy a 41/2007. 
(IX. 19.) számú EüM-rendelet 15.§ 2. bekezdése szerinti szabá-
lyozás jogi értelemben aggályos!

Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi jogrend-
szerben a gyógyszertári ügyelet nem közfeladat, és nem az 
alapellátás része. Ha az állam mégis fontos közfeladatnak 
tartja a gyógyszertári ügyelet fenntartását, akkor a szolgálta-
tást az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 1§. (3) bekez-
dése alapján finanszíroznia is kell.

Az ügyeleti szolgálat elvi, lakosságszám alapján történő el-
rendelésének szélső értékei is figyelemre méltóak. Felméré-
seink szerint ma 2329 gyógyszertárból 832 patika van ügye-
letre/készenlétre kötelezve, ebből naponta effektíve 156 

Minthogy a szakmai szervezetek mindegyike részéről felmerült az igény a gyógyszertári ügyelet jelenlegi rendszerének radi-
kális átalakítására, az Egészségügyért Felelős Államtitkárság szakmai egyeztetésre hívta az érintett reprezentációk képvise-
lőit. Ezt megelőzően, április 14-én a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége is eljuttatta a jelenlegi szisztémával kapcso-
latos kritikáját, illetve a lapunk előző számában is ismertetett új rendszer koncepcióját dr. Beneda Attila egészségpolitikáért 
felelős helyettes államtitkárnak. Az alábbiakban ezt a levelet olvashatják.

ügyel. Míg az ÁNTSZ legfőbb érve a „folyamatos ellátás”, addig 
például Budapest I., II., VII., VIII., IX., XV., XXII. és XXIII. kerületeiben 
nincs ügyeletes patika. 458 ezer ember marad „ellátatlanul”, min-
den különösebb gond nélkül. A másik véglet, amikor a pár ezer 
fős községek két patikája heti váltásban, gyakran egy gyógysze-
résszel, zárástól nyitásig ügyel a napi 10 órás üzemidő után.

„A jelenlegi jogrendszerben 
a gyógyszertári ügyelet 
nem közfeladat, és nem az 
alapellátás része.”
A teljesség igénye nélkül vázolva az általunk javasolt új 
modell főbb elemeit, meglátásunk szerint az ügyeleti 
rendszer újraszabályozásához olyan megoldásra van 
szükség, amely rendezi a privatizációból eredő jogi 
kötelmeket, munkajogilag (bér, bérpótlék, járulékok) is 
rendezett, biztonságos, hosszú távon, az elvárható nyereség 
biztosítása mellett gazdaságosan fenntartható és célszerűen 
az OEP-elszámolás keretében, állami költségvetési források 
felhasználásával működik. Minden ügyeletes patikához 
hozzávetőleg 100 ezer fős népesség és/vagy 30 perces közúti 
elérhetőség tartozna, így az ország 10 milliós népességét 
mintegy 100 patika el tudná látni. 

„Javasoljuk az egységes 
ügyeleti költségstandard 
létrehozását, amely megál-
lapítja az ügyelet szakem-
berszükségletét, valamint a 
hozzá tartozó bér- és egyéb 
költségeket.” 
Finanszírozás tekintetében javasoljuk az egységes, évente fe-
lülvizsgálandó ügyeleti költségstandard létrehozását, amely 
megállapítja az ügyelet szakemberszükségletét, valamint a 
hozzá tartozó bér- és egyéb költségeket. A jelenlegi struktú-
rában egy gyógyszertár azért ügyel, mert – a szakmai indok 
mellett – számára ez gazdaságilag is eredményes, mert priva-
tizációs kötelezettség terheli, mert a helyi önkormányzattal 
kötött szerződése alapján adó-, bérleti- vagy egyéb díjked-
vezményt kap, mert alapításkor pályázatában ezt vállalta, 
vagy mert ellátási érdekből a szakhatóság erre kötelezte.

Azokat a patikákat, amelyek ügyeleti árréstömege megha-
ladja a standard költségeket, nem kell finanszírozni. Akik et-
től elmaradnak, azok a különbözetre tarthatnak (az OEP-el-
számolás keretében) igényt. 

Számításaink szerint csupán a sok kistelepülést magukba fog-
laló körzeteknél kell jelentősebb induló finanszírozással szá-
molni, és az is korrigálható a későbbi, realizált árréstömeggel. 
100 ügyeletes gyógyszertárral és patikánként havi egymilliós 
becsült költséggel számolva a rendszer működtetése éves 
szinten a jelenleginél jóval alacsonyabb ráfordítással, reális 
keretek között tartható. Az OEP elszámoló rendszere havonta 
figyelemmel kíséri az ügyeleti forgalom alakulását, és utólag 
a korrekciókat automatikusan elvégzi.

Természetesen mindezzel párhuzamosan indokoltnak tartjuk 
az alapellátás orvosi ügyeleti szolgálatának áttekintését, a 
feladatok, kötelezettségek és a sürgősségi gyógyszerkészlet 
felülvizsgálatát. Ugyanakkor a gyógyszertári ügyelet egész-
ségügyi szolgáltatóhoz méltó igénybevételének feltételeit is 
szabályozni szükséges.

Meglátásunk szerint mindezekben a kérdésekben a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége és a Magyar Gyógysze-
részi Kamara tudna a döntéshozó számára korrekt szakmai 
segítséget biztosítani.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

A „Gyógyszertár-működtetés 2015” konferenciánkon széles 
szakmai körben megtárgyalt, a fentiekben kiegészített gyógy-
szertári ügyeleti szolgálat modelljének kialakításában a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége készséggel vállal szere-
pet. Határozottan úgy gondoljuk, hogy a meglévő rendszer 
kiigazítása sem a betegek, sem a gyógyszerészek érdekeit nem 
szolgálja, amellett sem a kor, sem az egészségügyi szolgálattól 
elvárható biztonságos követelményeknek nem felel meg.

Meghívásának eleget téve, az egyeztetés alkalmával részlete-
sen is kifejtjük a kérdésben kialakított álláspontunkat.

Tisztelettel:

Dr. Mikola Bálint  
                      elnök

* * *

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság végül ez év április 
16-ára tűzte ki annak a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos 
egyeztetésnek az időpontját, amelyre a Magángyógyszeré-
szek Országos Szövetsége, a Magyar Gyógyszerészi Kamara 
és a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége vezetőit és szakér-
tőit is meghívták. A konstruktív légkörben lezajlott megbe-
szélésről az EMMI illetékes vezetői emlékeztetőt készítettek, 
amit mind a három szervezet részére megküldtek. 

Az említett szövetségek első közös szakértői megbeszélésére 
május 7-én került sor a MOSZ székházának Oktatási Kabinet-
jében. A tárgyalások részleteiről, eredményeiről a későbbiek-
ben tájékoztatjuk a kollégákat.

MOSZinfó
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Konstruktív együttműködés
Beszámoló a VI. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferenciáról

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 2010-ben rendezte meg az I. Országos Gyógyszertári Asszisztens Konferenciát 
Budapesten. A rendezvényen részt vevő expediáló szakasszisztensek és gyógyszertári asszisztensek pozitív véleménye is meg-
erősített bennünket abban, hogy igen nagy szükség van az ilyen típusú konzultációkra.

Az utóbbi években egyértelműen bebizonyosodott, hogy a 
gyógyszertárak szakmai feladatainak növekedése és jövedel-
mezőképességének csökkenése, a vény nélkül is beszerez-
hető medicinák és gyógytermékek forgalmi részarányának 
dinamikus növekedése, valamint a szolgáltatásmarketing 
iránti igények alakulása egyre fontosabbá teszi számunkra az 
asszisztensi kar közvetlen lakossági gyógyszerellátásban való 
szerepvállalását. Ezzel összefüggésben kiemelt jelentősége 
van asszisztens munkatársaink szakmai és menedzsment-fel-
készültsége fejlesztésének, korábban szerzett ismereteik fel-
újításának. 

Az elmúlt években, a keszthelyi Hotel Helikon bázisán meg-
rendezett további konferenciákon – elkísérve munkatársa-
ikat, tájékozódási igénnyel – már gyógyszerészek is részt 
vettek. Az ő véleményüket, javaslataikat is messzemenően 
figyelembe vettük az oktatási tematika összeállítása során. 

Ebben az évben már hatodik alkalommal került sor a 20 pont-
tal akkreditált Országos Gyógyszertári Asszisztens Tovább-
képző Konferencia megrendezésére, amelynek háziasszonya 
ismét dr. Kovács Rita, a MOSZ alelnöke volt. A tematika ará-
nyait idén úgy alakítottuk, hogy nagyobb teret kapjanak a 
kommunikációs technikák, expedíciós módszerek. 

Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke bevezető előadásában, 
a gyógyszerügyet az egészségügyi ellátás rendszerében el-
helyezve, a gyógyszerpiaci szereplők helyzetéről, valamint 
azokról a szakmai, társadalmi, gazdasági aktualitásokról 
adott kitekintést, amelyek hatással vannak a gyógyszertá-
ri munka mindennapjaira. Kifejtette: értenünk kell egymás 

nyelvét és problémáit ahhoz, hogy a gyógyszertárakban har-
monikus legyen a szakmai munka, eredményes a betegellátó 
tevékenység és gazdaságilag is stabilak tudjuk maradni. A 
leterheltség, a napi rutin sokszor nem ad alkalmat arra, hogy 
elveket, módszereket és technikákat egyeztessünk. Az isme-
retszerzésen túlmenően ez a konferencia fő célkitűzése.

Dr. Rixer Mária a napi munka kapcsán a kommunikáció je-
lentőségére hívta fel a figyelmet. A gyógyítás hatékonyságát 
jelentős mértékben befolyásolja, hogy sikerül-e a beteggel 
gondolatközösséget kialakítani. Milyen módon lehet eljutni 
odáig, hogy kérje és elfogadja a véleményünket? 

A páciensekkel történő kommunikáció hatékonyságának 
növeléséhez adott muníciót dr. Kovács Zsolt szakgyógysze-
rész, a Pharmatrainer Kft. vezetője, akit először tudtunk meg-
nyerni előadónak. Rendkívül impulzív és színes előadásmód-
ja, a hallgatóság bevonása a problémák megoldásába igen 
élvezetessé tette azoknak a módszereknek a bemutatását, 
amelyeket napi rutinként kell alkalmaznunk a patikai mun-
ka során. Prezentációjában a különböző viselkedési típust 
képviselő betegekhez tartozó expedíciós lehetőségekhez is 
adott ötleteket.

Dr. Kolosy Béla, az EGIS orvosszakmai tréningmenedzsere 
konkrét gyógyszerkészítmények esetében ismertette a szak-
mai szempontok és a marketingeszközök alkalmazásának 
helyes arányát, míg Balog Erika, a Mylan Kft. kiemelt ügyfél-
kapcsolatok vezetője egyes expedíciós technikák bemutatá-
sát követően elemezte a szakszemélyzet és betegek kapcso-
latában megkívánt harmóniát.

A rendezvény üde színfoltját jelentette dr. Juhász Éva, a 
Debreceni Egyetem OEC klinikai szakorvosa, aki reanimációs 
workshopjában az elsősegélynyújtás gyakorlati kérdéseiről 
tartott rendkívül szemléletes előadást. Ma már állampolgári 
szinten is kell hogy legyenek ismereteink az újraélesztés te-
rületén, egészségügyi dolgozóként pedig elengedhetetlen, 
hogy a gyakorlatban is képesek legyünk ebben részt vállalni.

A szakma és a marketing közötti mezsgyén átvezető gondola-
tokat dr. doc. Simon Kis Gábor egészségügyi menedzser-ok-
tató fogalmazta meg, amikor a gyógyszertárakkal kapcsolatban 
támasztott speciális követelményeket ismertette a szolgáltatás-
marketing területén. Sokan abban a tévhitben élnek, mondta, 
hogy az etikus magatartás nem illeszthető össze a marketing-
gel, miközben az igény és a valóság éppen ezt követeli meg. 
Jóllehet mindazokat a tevékenységeket a marketingeszközök 
közé soroljuk, amelyek segítségével a gyógyszerellátás során a 
páciensre hatást gyakorolunk. 

Prof. dr. Halmos Gábor, a DE OEC tanszékvezető taná-
ra előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hatékony 
gyógyszeralkalmazáshoz elengedhetetlenek a biofarmáciai 
ismeretek. Napjainkban rendkívül változatosak a hatóanya-
gok célterületre való eljuttatásának lehetőségei. Ha ezt mi 
magunk sem ismerjük kellő mélységében, akkor a beteg szá-
mára sem tudjuk elmagyarázni, ami csökkenti a hatékonysá-
got és az egészségnyereséget, mindemellett pedig gazdasá-
gi értelemben is pazarláshoz vezet. 

Dr. Samu Antal, a MOSZ alelnöke, a Gyógyszerészi Gondo-
zás Szakmai Bizottságának elnöke a gyógyszeres terápia 
menedzsmentje gyakorlati módszereit mutatta be a hall-
gatóságnak, ismertetve a BELLA program részleteit. Mint 
elmondta, a terápiás protokollok a leggyakrabban előfor-
duló kórképek esetében nyújtanak biztonságot a megfelelő 
ellátáshoz. Előadásában azokra a komplex ellátási rendsze-
rekre is kitért, amelyek keretében a páciens az orvossal és 
a gyógyszerésszel szoros együttműködésben felügyeli saját 
terápiáját és egészségi állapotának változását. A Medistance 
néven futó, infokommunkációs technológiára épülő ellátási 
rendszerek a racionális, humánus, hatékony és gazdaságos 
egészségügy alappillérei lesznek a közeli jövőben, ebben 
pedig nélkülözhetetlen lesz a gyógyszerészek és segítőik sze-
repvállalása.

Az asszisztensek konferencián való részvételének költségeit 
részben a MOSZ vállalta magára, részben külső szponzorok 
anyagi forrásainak igénybevételével tudta jelentős mérték-
ben csökkenteni. Ezúton is köszönjük az EGIS, a Mylan Kft. az 
OMRON és a Pharmatrainer Kft. támogatását!

MOSZinfó
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Amint az ismeretes, 2009 
márciusában – közös stra-
tégiai célkitűzéseik elő-
mozdítása érdekében – a 
Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége (MOSZ) 
és a Magánorvosok Orszá-
gos Szövetsége (MAOOSZ) 
hosszú távú megállapo-
dást kötött egymással. A 
két szervezet a magán-

gyógyszerészek és a magánorvosok közös szakmai érdekeinek 
védelme; az európai színvonalú, költséghatékony betegellátás 
biztosítása; a két szakma interdiszciplináris területein a szakkép-
zés és a továbbképzések szervezése; valamint a népbetegségek 
megelőzésével és gyógyításával összefüggő munka harmonizá-
ciója kérdéseiben fejezte ki együttműködési szándékát.

A hatodik éve folyó közös munka jelentős állomása volt idén 
márciusban a XX. Jubileumi Gyógyszertár-működtetés 2015 
Konferencia, majd áprilisban a IV. Interdiszciplináris Magánorvosi 
Fórum (IMF). Előbbi rendezvény szakmai programjáról lapunk 

korábbi számaiban már tájékoztattuk a kollégákat. Az idei IMF, 
amellett, hogy fő eleme az V. Magyar Magánorvosi Kongresszus 
volt, számos szakmai fórumot vállalt fel. Otthont adott a Magyar 
Magánbőrgyógyász–Esztétika (MMKE) Kongresszusnak, a 
Magyar Szexuális Medicina Társaság Kongresszusának, a Magyar 
Magán Gasztroenterológusok Társasága Konferenciájának, a 
Magánszemorvosok Közhasznú Egyesülete Konferenciájának 
és a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság 
rendezvényének is. Ilyen széles tudományterületek szakmai 
aktualitásainak prezentációja csak precíz és fegyelmezett 
környezetben lehetséges. Az idén is erre láthattunk példát: a 15 
és 20 perces esettanulmányok, a jól vezetett diszkussziók igen 
hatékony tapasztalatcserét eredményeztek.

Az IMS rendezvényét dr. Kovács János, a MAOOSZ és az MMKE 
elnöke betegsége miatt dr. Stehlich Gábor alelnök úr irányí-
totta. A fórumon dr. Mikola Bálint és dr. Samu Antal, a MOSZ 
vezető tisztségviselői is részt vettek és felszólaltak.

A magas színvonalú rendezvényhez ezúton is gratulálunk!

MOSZinfó
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Tapasztalatok és álláspontok
Ülésezett a MOSZ Választmánya

Első programként a szervezet elnöksége és a megyei elnökök 
a gyógyszerellátás területén is rendkívül hasznos coaching 
tréningen vettek részt. Ezt követően – dr. Kovács Rita alelnök 
vezetésével, a megyei elnökök prezentációi alapján – közö-
sen elemezték a gyógyszerellátás területi gondjait, problé-
máit, kitérve a szakmai és az egyre szaporodó, nem a gyógy-
szerészettel összefüggő ellenőrzések tapasztalataira. 

Dr. Mikola Bálint elnök a Magyar Országgyűlés Népjóléti bi-
zottsága üléséről, valamint az EMMI-egyeztetésről is beszá-
molt. Ennek kapcsán a választmány tagjai közösen tekintet-
ték át a közforgalmú gyógyszertárak létesítésére vonatkozó, 
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatise-
gédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás álta-
lános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben foglalt 
szabályok gyakorlati megvalósulásáról, a szabályozás elvárt 
és tényleges hatásainak összevetéséről szóló jelentést; a köz-
forgalmú gyógyszertárakról szóló jelentést; valamint az ezek-
kel összefüggő képviselői véleményeket. A parlamenti bizott-
ság ülésén a MOSZ elnöke is szót kapott, így módjában állt a 
szövetség által kialakított közösségi vélemény bemutatására. 

A Választmány tagjai az elnök előterjesztésében hallgatták 
meg a gyógyszertári ügyelettel összefüggésben az EMMI 
által összehívott egyeztető tárgyalás összefoglalóját. Ennek 
kapcsán az egyes érdekérvényesítő gyakorlatot folytató szer-
vezetek e kérdésben kialakított álláspontját is megismerték. 

Dr. Simon Kis Gábor bemutatta a MOSZ által kezdeményezett 
gyógyszertári felmérés eredményeit és az azokból levonható 
következtetéseket. 

A résztvevők a továbbiakban az éves rendezvénytervet tár-
gyalták meg. Dr. Samu Antal alelnök előterjesztésében részle-
tesen is szó esett a VI. Gyógyszertári Asszisztens Konferencia, a 
IX. Gyógyszeres Terápia Menedzsment Konferencia, valamint a 
XXV. Jubileumi GYOK tervezett programjairól. Ezzel összefüg-
gésben a Rendező Bizottság felállításáról is döntés született. 

Dr. Szrogh Vivien előterjesztésében a testület új tagok felvételéről 
döntött, majd aktuális kérdések megtárgyalásával zárta a fórumot.

MOSZinfó

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ez év április 22-én tartotta országos választmányi ülését, amelyen több 
aktuális kérdés is terítékre került.

Hatóanyag:
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    rendelési, készlet- és további 

információk
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rendszeréből
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bárhol
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Terápiás javallat: akut vagy 
krónikus információhiány

Az Ön patikája 
egészséges 
működéséért. 

AZ ÉN PATIKÁM információs felület: www.hungaropharma.hu
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Sikerrel zárult az idei IMF
Ez év április 15–17. között immár negyedik alkalommal rendezték meg az Interdiszciplináris Magánorvosi Fórumot, amelynek 
ezúttal is a siófoki Hotel Azúr adott otthont.

Több mint 24 ezer mérgezés

A tavalyi évben 30 százalékkal nőtt a bejelentett mérgezések 
száma 2013-hoz képest, a halálos kimenetelű esetek aránya 
azonban csökkent – derül ki az Országos Közegészségügyi 

Központ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata 
(ETTSZ) által készített összesítésből.

2014-ben összesen 24 141 mérgezéses esetet jelentettek az 
orvosok és az egészségügyi intézmények. Ez 5700-zal több, 
mint a 2013-as hasonló számadat. A halálos esetek aránya 
viszont csupán 0,34 százalék volt, ami alacsonyabb, mint a 
2013-ban regisztrált 0,5 százalék – olvasható az ÁNTSZ hon-
lapján közzétett anyagban. A legtöbb balesetet (62%) gyógy-
szermérgezés okozta, ezt követik 23 százalékkal az egyéb 
anyagokkal, ezen belül is főleg alkohollal, valamint az ipari és 
háztartási anyagokkal történt mérgezések.

A véletlen balesetek jelentős részének továbbra is a kisgyerme-
kek a szenvedő alanyai, az ipari és háztartási tisztítószerekkel tör-
tént összes mérgezés 40 százalékában 14 év alattiak az érintettek. 

Forrás: MTI
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NYITOTT SZEMMEL

Csökken a tbc-s megbetegedések száma
 
Az egészségügyi ágazatvezetés, a hatóságok, az egészség-
ügyi intézmények és a civil szervezetek széles körű összefogá-
sának és együttműködésének eredményeképpen hazánkban 
évről évre kevesebben betegednek meg tbc-ben–hangzott 
el nemrégiben a Nemzeti Tuberkolózis Partnerségi Fórum 
ülésén. 2014-ben az új tbc-s megbetegedések száma egymil-
lió lakosra vetítve kevesebb mint 100 volt. Mindez azt jelenti, 
hogy Magyarországon 10 százaléknál is nagyobb arányú a 
megbetegedés mértékének éves csökkenése, míg Európá-
ban ez átlagosan csupán 5 százalék. Magyarország ma már 
azon országok körébe sorolható, ahol ritkán fordul elő tbc-s 
megbetegedés.

 
A további csökkenés elérésé-
hez meg kell tartani az eddigi jó 
gyakorlatokat, fejleszteni szük-
séges a betegség felfedezésére 
alkalmas módszereket, minde-
zek mellett pedig az új kihívá-
sokra (rizikócsoportok, migrán-
sok célzott szűrése, látens tbc, 
gyógyszer-rezisztencia kérdései 
stb.) is válaszolni kell. 
 

Változatlan trend mellett Magyarországon is reálisnak tekint-
hető a WHO által kitűzött cél, amelynek értelmében 2035-ig 
megszüntethetők a tbc-s megbetegedések (ami egymillió 
lakosonként kevesebb mint 10 beteget jelent).
 

Magyarország vezető helyen áll a klinikai vizsgálatok terén

Magyarország Európában ma vezetőnek számít, globálisan 
pedig az ötödik helyen áll a klinikai vizsgálatokban részt ve-
vők száma alapján – nyilatkozta a Napi Gazdaságnak az In-
novatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke. Dr. Jakab 
Zoltán elmondta, Magyarországon évente 80-90 milliárd 
forintot költenek innovatív gyógyszerek fejlesztésére, és 15-
20 ezer páciens vesz részt klinikai vizsgálatokban. Utóbbiak 
több ezer orvos számára nyújtanak munkalehetőséget és 
jelentenek legális bevételi forrást, aminek az egészségügyi 
dolgozók itthon tartásában is jelentős szerepe van.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisa nagyban 
segítheti azt a folyamatot, ami alapján kiválasztják a pácien-
seket egy-egy tesztprogramba – árulta el a gyógyszeripari 
szakember. Többek között ez az átfogó adatbázis az, ami az 
ország egyik versenyelőnyét adja a klinikai vizsgálatok terén. 

Ami ezen a téren a legnagyobb kihívást jelenti, hogy a hazai 
gyógyszerkasszában az utóbbi időben jelentős csökkentést haj-
tottak végre, és a keret azóta sem bővült. Ez pedig egyre nehe-
zebbé teszi az új, innovatív készítmények támogatásba történő 
befogadását, ami éppen a leginkább rászoruló hazai betegek 
számára nehezíti meg a hozzáférést – fejtette ki dr. Jakab Zoltán. 

Forrás: Informed.hu

Összefogással a minőségi betegellátásért
 
Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság fontosnak tartja az 
egészségügy területén felajánlott adományok felhasználásá-
nak átláthatóságát, ennek kapcsán a nyilvánosság megfelelő 
tájékoztatását, az adománygyűjtő szervezetek támogatását, 
valamint az adományozás jogi környezetének fejlesztését. A 
szaktárca ennek érdekében hozta létre a Semmelweis Garan-
cia Védjegyet, amelynek segítségével követhető válik, hogy az 
egészségügyhöz kapcsolódóan tevékenykedő civil szervezetek 
– beleértve a kórházak és más egészségügyi intézmények ala-
pítványait is – mire fordítják a gyógyításra felajánlott összege-
ket. Az államtitkárság reményei szerint ezzel az adományok fel-
használásával kapcsolatos visszaélések is elkerülhetők lesznek. 

Ezzel párhuzamosan az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyer-
mekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) által életre hívott 
„Jó Kórház” elnevezésű betegjogi bejelentő mobilapplikáció is 
elérhető válik. Az alkalmazás révén egy újfajta észrevételezési 
lehetőség nyílik a lakosság számára az egészségügyi fekvő- és 
járóbeteg-szakellátó intézmények elérhetőségével, állapotá-
val és tisztaságával, illetve a betegellátással kapcsolatban. A 
felhasználók a program segítségével azonnal és anonim mó-
don tehetik meg észrevételeiket, és egyben az illetékes beteg-
jogi képviselővel is felvehetik a kapcsolatot.  

Egy Csepp Figyelem – már az általános iskolákban is

Az általános iskola alsó tagozatában tanító, diabéteszes gyermekekkel 
kapcsolatba kerülő pedagógusokra is ki kívánja terjeszteni 
oktatóprogramját az idén tízéves Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Mint ismeretes, a cukorbetegség terjedése ellen küzdő 
nonprofit szervezet 2013-ban, Belevalók néven indította el 
ingyenes edukációs programját pedagógusok, elsősorban 
óvónők és kisgyermeknevelők számára azzal a céllal, hogy 
felkészítse őket a cukorbeteg gyermekek körüli mindennapi 
feladatokra. A képzésen eddig 17 helyszínen több mint 1200 
pedagógus vett részt.

A Belevalók indulásakor az volt a célkitűzés, hogy 2-3 éven 
belül az ország minden részébe eljusson a program, és minél 
több pedagógus szerezzen ismereteket a cukorbeteg gyer-
mekek gondozásáról. Az előrejelzések szerint ugyanis 5-10 
éven belül nem lesz olyan oktatási intézmény Magyarorszá-
gon, ahol ne tanulna cukorbeteg gyermek.

Forrás: MTI

A gazdasági helyzet alakulása miatt egyre fontosabbá 
válik a gyógyszerészek számára a gazdasági és menedzs-

mentkérdésekkel való foglalkozás.

Gyógyszerügyi rendszerek: Vevő, beteg, páciens, vagy…? 
(előadó: dr. Simon Kis Gábor)

A magángyógyszertáraknak nemcsak a betegekkel kell 
foglalkozniuk, hanem az úgynevezett páciensekkel is, 
mivel Magyarországon körülbelül 3 millió ember egészsé-
gesnek érzi magát. Abban, hogy egészséges is maradjon, 

kulcsszerepet játszhatnak a patikák.

Gyógyszerügy és környezete: Versenykörnyezet 
(előadó: dr. Mikola Bálint)

A gyógyszerügy és környezete mind hazai, mind nemzet-
közi vonatkozásban versenyhelyzetbe került. Az egyik fő 
veszély a patikaláncok térhódítása. További gond a pati-
kák egyre rosszabb gazdasági helyzete, ami ugyancsak 
a láncok térhódításához vezet. A még személyi jogos 
gyógyszerészek között hatékonyabb összefogásra van 

szükség.

Gyógyszertári üzemvitel: Konkurenciaelemzés, vevői 
magatartásformák (előadó: dr. Samu Antal)

A gyógyszertár-tulajdonosoknak azért kell tisztában len-
niük a klasszikus vevői magatartásformákkal, hogy kiis-
merjék magukat a konkurenciák jellege és veszélyessége 

között. Itt is csak az összefogás segít.

Menedzselési ismeretek: Emberi erőforrás, csoportmunka, 
csapatmunka, csapatépítés (előadó: dr. Takács Gézáné)

Minden magánpatikának rutinból foglalkoznia kell a csa-
patépítéssel. Nagyon fontos, hogy valamennyi magán-
gyógyszertár összes dolgozója csapatban gondolkozzon, 

és úgy is dolgozzon.

Gazdálkodási ismeretek: Üzleti terv 
(előadó: dr. Sándor István)

Mivel minden magángyógyszertár önálló egészségügyi, 
jogi és gazdasági egység, az üzleti terv készítése és nap-
rakész gondozása a szó szoros értelmében véve életbevá-

góan fontos téma.

A továbbképző tanfolyam - az akkreditációs bizottság 
döntése alapján - részvétel esetén15 kreditpont értékű, 

sikeres tesztvizsgával együttesen 

30 KREDITPONT ÉRTÉKŰ. 

A képzés bonyolításával a Simon Patika Kft. (Nyilvántartási szám: 
01-0434-04) foglalkozik. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.)

Részvételi díj: 9.750,- Ft tanfolyamdíj 
+ az egyetemi pontelszámolási díj: 500,- Ft. 

A továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési időpontjáról a továbbképzés 
előtt 8 nappal adunk tájékoztatást. 

A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. 

Információ: Bihari Erzsébet  tel/fax: 06-1/252-49-48, 06/30/662-8102; 
illetve Takács Gézáné dr.  tel: 06/30/9558-125.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével 
jelezze részvételi szándékát. 

Budapest, 2015. január 02.

Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k.

egyetemi docens

GYŐR

BUDAPEST II.

VESZPRÉM

SZOLNOK

BUDAPEST III.

GYÓGYSZERTÁRI 
MENEDZSMENT

Továbbképző tanfolyam 2015

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment - 2015. év

A továbbképzés választott helyszíne:
Jelentkező neve: 
Előző név: 
Működési nyilvántartási száma:
Levelezési cím:
Címzés:
Irányítószám/ Város/ utca:
Telefon:       
Email: 

Számlázási adatok
Számla címzés: 
Irányítószám/ Város/ utca: 

Fizetési mód: Átutalás          Készpénz 

A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíj 
határidőre való befizetéséről gondoskodom. Hozzájárulok, hogy a fentiekben 
közölt adataimat tanfolyamszervezéssel és kreditpont-nyilvántartással 
kapcsolatos teendők ügyében felhasználják.

Kelt: 2015
           aláírás
Beküldési cím:
Simon Patika Kft. 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
tel/fax: 061 252 4948

FELHÍVÁS

szeptember 19-20. (szombat-vasárnap)

szeptember 26-27. (szombat-vasárnap)

november 7-8. (szombat-vasárnap)

november 14-15. (szombat-vasárnap)

november 21-22. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:

TOVÁBBKÉPZÉS
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KOMOLYZENE
A MÁV Szimfonikus Zenekar 
koncertje
Műsoron: 

Rimszkij-Korszakov: Nagy orosz húsvét – nyitány
Csajkovszkij: Rómeó és Júlia – nyitányfantázia
Sosztakovics: V. (d-moll) szimfónia, op. 47

Vezényel: Irwin Hoffman

2005 őszén vezényelte először a MÁV Szimfonikusokat Irwin 
Hoffman amerikai karmester, aki azóta minden évben visszalá-
togat az együtteshez. A neves dirigens, aki 2014-ben ünnepel-
te 90. születésnapját, a Juilliard Music School növendéke volt, 
majd Szergej Kuszevickijnél tanult. 1968–1969-ben a Chicagói 
Szimfonikus Zenekart vezette (tőle vette át a zeneigazgatói 
posztot Solti György). Jelenleg Kolumbia fővárosában dolgozik 
a Bogotai Filharmonikusok vezető karmestereként. 

A koncert műsorán csupa orosz darab szerepel. Az ősi orosz 
húsvéti hagyományokat megidéző, színpompás Rimszkij-Kor-
szakov-nyitányt követően Csajkovszkij népszerű Rómeó és 
Júlia nyitányfantáziája lesz hallható, majd Sosztakovics egyik 
legagyafúrtabb műve, az V. szimfónia. Az a darab, amelyet 
operája, a Kisvárosi Lady Macbeth sztálini betiltása után, 1937-
ben komponált, s amely úgy képes megfelelni a szocialista-re-
alista elvárásoknak, a kötelező hurráoptimizmusnak, hogy a 
kései hallgató folyamatosan kihallja a zenéből a szenvedést, az 
iróniát és azt, hogy a szerző valójában éppen az ellenkezőjére 
gondol annak, amit mond.

Helyszín: Zeneakadémia, Nagyterem
Időpont: 2015. június 19. 19.00
Jegyár: 3000–4000 Ft

BALETT
Carl Orff: Catulli Carmina és 
Carmina Burana
Táncjáték két részben
A Szegedi Kortárs Balett és a Budafoki Dohnányi Zenekar előadása

Carl Orff német zeneszerző, zenetanár, rendező a 20. századi ze-
netörténet egyik legkülönlegesebb alakja. Pedagógiai munkás-
ságában, színpadi alkotásaiban és kompozícióiban egyaránt el-
választhatatlan egymástól a tánc és a zene. Műveinek nagy része 
komplex, összművészeti alkotás, amelyben a ritmusra és a meló-
diára fordította a legfőbb hangsúlyt.

Legismertebb műve a Carmina Burana, amely – a Trionfo di Afro-
dite és a Catulli Carmina mellett – egy háromrészes zenemű da-
rabja. Története a mítoszok archaizáló világát idézi meg. Egy civi-
lizáció romjain tengődő, életben maradásáért küzdő, emberszerű 
barbár közösség rituálékkal teli életébe pillantunk be, amelynek 
tagjai félelmeikkel harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják 
átvészelni, amit a sors rájuk ró. A ritkán játszott Catulli Carmina 
pedig Catullus szerelmes verseire írt kantáta, amelynek érdekes-
sége, hogy a kórust és az énekes szólistákat négy zongorista és 
egy ütőegyüttes kíséri.

A Carmina Burana a Szegedi Kortárs Balett egyik legsikeresebb 
előadása, amelyet Juronics Tamás grandiózus koreográfiája tesz 
felejthetetlen élménnyé. A darab a frissen bemutatásra kerülő 
Catulli Carmina táncjátékkal együtt, egy este kerül színre a Mar-
gitszigeten. A látványos kortárs balettet a kiváló kórusokkal és 
vendégművészekkel kiegészülő, több száz fős Budafoki Dohná-
nyi Zenekar kíséri, Hollerung Gábor karmester irányításával.

Közreműködik: Szegedi Kortárs Balett, Budafoki Dohnányi Ze-
nekar, Budapesti Akadémiai Kórustársaság, Talamba ütőegyüttes

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Időpont: 2015. július 10. és 12. 20.00
Jegyár: 3900–7900 Ft

KIÁLLÍTÁS
A természet igézete. Qi Baishi-
festmények a Pekingi Művészeti 
Akadémia gyűjteményéből
Kínán kívül elsőként Magyarországon mutatkozik be a 20. 
századi kínai festészet egyik legkiválóbb mestere, Qi Baishi. 
Az alkotó egész életművét átfogó, retrospektív kiállítás csak-
nem 110 alkotást mutat be. 

Qi Baishi (Csi Paj-si, 
1864–1957) elein-
te fa- és pecsétfa-
ragóként szerzett 
komoly hírnevet, és 
csak élete derekán 
fordult a festészet 
felé. Madarakat, vi-
rágokat ábrázoló 
képeivel, merész és 
ötletes színhaszná-
latával kitágította a 
hagyományos kínai 

piktúra kereteit. Főként az élet apró jelenségei érdekelték, a 
környezetében látott egyszerű motívumokat örökítette meg: 
virágokat, zöldségeket, gyümölcsöket, állatokat, köztük leg-
inkább rákokat, halakat, békákat és rovarokat. A kalligráfiát is 
nagy hangsúllyal használta kompozícióiban. 

Qi Baishi éppen akkor kötelez-
te el magát a tradicionális kínai 
festészet mellett, amikor kortár-
sai figyelme a nyugati festészeti 
minták felé fordult. A Budapes-
ten bemutatásra kerülő több 
mint száz művén jól nyomon 
követhető festészetének alaku-
lása. Tájképei és figurális alko-
tásai mellett a kiállítás gerincét 
életművének legfontosabb sza-
kasza, az időskori stílusváltás 
remekeinek számító növény- és 
madárábrázolások képezik.

A látogatók a kiállítás megtekinté-
sét követően a gyakorlatban is ki-
próbálhatják az íráshoz, festéshez, 
kalligráfiához használt tárgyakat.  

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Megtekinthető: június 28-ig.
Jegyár: 1800 Ft

SZÍNHÁZ
Ljudmila Ulickaja: Unokám, 
Benjamin
Magyarországi bemutató

Mindannyian ismerünk olyan csupa szív, önfeláldozó és le-
hetetlent nem ismerő embereket, akik egy tank lendületével 
száguldanak végig az életükön – és másokéin. Ljudmila Ulic-
kaja nyolcvanas évek végén született színművében az igazi 
jiddise máménak „állít szobrot”, aki lelépve talapzatáról, ez-
úttal színházi varrónőként jelenik meg. Legfőbb célja, hogy 
imádott fiának megfelelő származású menyasszonyt keres-
sen. És úgy tűnik, meg is találja. Reményeinek beteljesülését 
csupán egy dolog veszélyezteti: maga az Élet.

Szeretettel és emberséggel, könnyekkel és humorral szőtt 
moszkvai történet ez, amelyben odaadó anyák és szófogadó 
fiúk, menyasszonyjelöltek és kiszemelt vőlegények egyaránt 
magukra ismerhetnek.

Főszereplők: Kútvölgyi Erzsébet (Eszter Lvovna), Balog Judit 
(Jelizaveta Jakovlevna), Erdélyi Timea (Szonyecska), Mészáros 
András (Vitya) 
Rendező: Bagó Bertalan

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon
Időpont: 2015. július 8. és 9. 19.30
Jegyár: 4900 Ft
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A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA REJTVÉNY

Az 1567-ben, Cremonában született Monteverdi a 17. század korszakalkotó 
jelentőségű zeneszerzője, az operairodalom kimagasló géniusza.

A Monte Verde vagy Monteverdi név nem volt 
ritka a cremonai családok között. Claudio 

apja, Baldassare Monteverdi orvosként mű-
ködött a városban. Baldassare származása 
nem ismert, korábbi életéről sem tudnak 
semmit a kutatók. A zeneszerző anyjáról 
is mindössze annyi ismert, hogy a keresz-
tneve Maddalena volt. Különböző források 

alapján arra következtetnek, hogy Claudio 
születésekor apja családja mintegy száz éve 

lehetett már ismert Cremonában. Baldassare 
Monteverdi köztiszteletben álló, jól kereső orvos 

volt, aki megengedhette magának, hogy gyermekeit hosszú ideig tanít-
tassa. Claudiónak három testvére volt, de közülük csak Giulio Cesare lépett 
muzsikusi pályára. Baldassare hamar felismerte fia tehetségét, és igyekezett 
minden eszközzel támogatni, akárcsak Giulio Cesarét.

A zeneszerző első mestere a neves egyházi muzsikus és a cremonai székes-
egyház karnagya volt (1545–1592), akinek nevét a vízszintes 1. sor meg-
fejtésében találják, és aki bátran kipróbálta a korszak zenei újításait. Védő-
szárnyai alatt a fiatal Monteverdi igen alapos és sokoldalú zenei oktatásban 
részesült. Ekkor sajátította el az egyházi polifónia minden törvényszerűsé-
gét, de a világi canzonetta és villanella, valamint a madrigál műfajaival is 
megismerkedett. Claudio ezenkívül orgonálni és hegedülni tanult, és ekkor 
születtek első kompozíciói is.

1590-ben a függőleges 14. sorban olvasható nevű, zenekedvelő mantovai 
herceg szolgálatába lépett mint énekes és violaművész. Több ízben is elkísér-
te a herceget külföldi útjaira. 1595–1596-ban Magyarországon jártak (a török 
elleni hadjáratban vettek részt), 1599-ben pedig Flandriában is megfordultak. 

Már első madrigáljaival csatlakozott a modern, kromatikus szellemű ve-
lencei iskolához, az „újabb madrigál” irányzatához. Általa a madrigál be-
letorkollik a monódia és az opera műfajába. Ez már első operájában, az 
Orfeóban is nyomon követhető, amelyből Monteverdi drámai jellemzőe-
reje is kitűnik. A későbbi műveiben kialakított új stílus a zárt zenei formák 
drámai felsorakoztatására épül. Ez majd kétszáz évre meghatározta az 
olasz operastílust. 

A mantovai herceg halála után, 1613-ban a velencei köztársaság karmeste-
révé nevezték ki, amivel a Szent Márk-bazilika karnagyi pozíciója is együtt 
járt. Új állása miatt elsősorban egyházi zenét komponált. A velencei pestis-
járvány hatására elfordult a világi élettől, és papi rendbe lépett. A Velencé-
ben töltött évekből egyetlen jelentős drámai műve maradt fenn, a Tankréd 
és Klorinda párviadala. A városban 1637-ben nyílt meg az első nyilvános 
opera (nevét a vízszintes 70. sorban „rejtettük el”), amelyet még 12 opera-
ház nyitása követett. Ezek Monteverdi alkotókedvét is felélénkítették. Ekkor 
írta utolsó nagy operáit, amelyek közül mindössze kettő maradt fenn: az 
Odüsszeusz hazatérése és a Poppea megkoronázása valóságos csodái a 
drámai erőnek és a művészi lélekábrázolásnak.

1643 januárjában az idős mester már nem tudta ellátni munkáját, ezért a 
prokurátorok elkezdték keresni utódját. Hat hónap szabadságot kapott, és 
ezt az időt arra használta, hogy még egyszer felkeresse gyermekkorának és 
fiatalságának helyszíneit. Elutazott Mantovába, és szomorúan látta, hogy a 
háború mindent elpusztított. Ezután Cremonába ment, majd úgy döntött, 
hogy Velencében szeretne meghalni, ezért visszatért a lagúnák városába, 
ahol még kilenc napig gyengélkedett, majd 1643. november 29-én távo-
zott az élők sorából.
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Szépnek len-
ni adottság, azt 
megőrizni komoly 
munka. Az egész-
ség megőrzésé-
hez még több 
munka és kitartás 
kell. Soha nem 
szabad abbahagy-
ni a „karbantar-
tást”, legyen szó 
akár egészségről, 
akár szépségről. 
A legjobb időszak 
erre az év első 
fele, amelyben ott 

rejtőzik az újraéledés, a megújulás. Megkezdődtek a szabad-
téri programok, a kellemes séták és az első napfürdőzések. 
A piacokon ott virulnak a friss zöldségek és gyümölcsök. A 
szépségszalonok is készen álnak arra, hogy felkészítsék ven-
dégeik bőrét a napsugarak fogadására. Mint már évek óta, 
most is egy elektrokozmetikai újdonsággal bővült a paletta, 
a bőr tökéletesítésére és fiatalítására.

Legutóbb a Gyógyszertár decemberi számában írtam Önök-
nek a plazmáról. Ez alkalommal ismerkedjünk meg a Plasma 
G készülékkel, és a bőrre gyakorolt hatásaival!

A szilárd, a folyékony és a gáz állapotok mellett az anyagok 
negyedik halmazállapota a plazma, vagyis az ionizált gáz. A 
plazmakisülés létrehozása magas feszültség (5–7 kV) és ala-
csony áramerősség segítségével történik. A keletkező mik-
rovillámok elbontják a levegő molekuláris oxigénjét és nit-
rogénjét, több mint kétszáz kémiai reakciót indítva el ezzel. 
A kezelés során a bőr vezetőképességének növelésére van 
szükség, ami egy speciális gél felvitelével történik. A készü-
lék működése során a gél és az eszköz vége között egy kö-
rülbelül 3 milliméteres plazmasugár jön létre. Az elektromos 
áramkör a páciensek jobb kezére helyezett földelő elektróda 
révén záródik. Amint a kisülés megtörténik, az keresztülhatol 
a felvitt vezető gélen, és közvetlenül a bőrön fejti ki hatását. 

A plazma a precízen célzott alkalmazás lehetőségét kínálja 
fel. A metódus nagy előnye, hogy nem ismert allergiás vagy 
toxikus reakciója. Ez az érintés- és fájdalommentes, önmagát 
sterilizáló, önmagát nem támadó alkalmazás melegre érzé-
keny és egyenetlen felületen is használható.

A plazmakisülés hatásai:

• inaktiválja a vírusokat, baktériumokat, gombákat;
• aktiválja az immunrendszert;
• stimulálja a fibroblasztokat;
• „tisztítja” az artériákat, vénákat és a hajszálereket, élénkíti 

a vérkeringést;
• erősíti az érfalakat, javítja a hajszálértágulatok rugalmasságát;
• csökkenti a gyulladást és az allergiát az alkalmazott területen;
• regenerálja a műtéti hegeket és az égési sérülések utáni 

hegeket;
• hatékonyan kezeli az aknét, a kamaszkori bőrelváltozáso-

kat. (forrás: Aubéli Vanda)

Remélem, a kedves Olvasók is kedvet kaptak egy kis 
mikrovillámkúrához, és utána egy kellemes sétához. Csak ne 
felejtsenek el fényvédő arckrémet használni!

Barabás Éva
kozmetikusmester

Új lehetőség az elektrokozmetikában
Egészség, szépség, amelyre mindannyian olyan nagyon vágyunk! A kozmetikában, a hölgyek között eltöltött 34 év megtanított 
néhány fontos dologra. Minden vendégemtől ellestem valamit: kitől azt, hogy hogyan nem szabad élni, másoktól pedig azt, 
hogy mit kell tennünk, ha már múlik a szépség, és a gyógyszeres fiók tartalma is növekszik.

Operaszerzők nagyjai 
Az olasz opera: Claudio Monteverdi

Vízszintes 

1. Megfejtés 12. Színes jelmez 13. Stan társa 15. Vízduzzasztóra 
17. Dal a Temze partján! 19. Időhatározó rag 21. Ital a szlengben 
22. Gépjárművezetést oktató cég 24. Borókapálinka 25. 
Adóhatóság 27. Görög betű 29. Sportegyesület 30. Karibi ország 
(eredeti írásmóddal) 32. Rajt 33. EDA 34. Földalatti vasutak 36. 
Ritka női név 37. Szobából távozóan 38. Nikkel vegyjele 39. 
Fából készült vágóeszköz 41. Rajong 43. Ápolt, csinos 45. Betéti 
társaság 47. Költői sóhaj 49. Csattintó, kattintó 51. Tantál vegyjele 
52. Népszerű, fiatalos divatmárka 54. Szolmizációs hang 55. 
Kábeltípus az informatikában 56. Felső végtag 57. Algériai város 
59. Azonos betűk 62. Sír 63. Település Ausztriában, Innsbruck 
alatt 65. Disznó lakhelye 67. Maró anyag 69. Cink vegyjele 70. 
Megfejtés 73. Hordó is van ilyen 74. Görög betű     

Függőleges

2. Délelőtt Amerikában! 3. Toldalék 4. Az ízeltlábú állatok fején 
lévő, módosult végtag 5. Agilis 6. Japán város Honsú szigetén 
7. Trombitahang 8. OA 9. Ilyen cím is van! (informatika) 10. Az 
1954-es algériai háborúban függetlenségért harcoló félkatonai 
szervezet 11. Nem stabil 14. Megfejtés 16. Ételt ad neki 18. Szerb 
város 20. Katalán építész volt 22. AMS 23. Valódi 26. Visual Basic 
for Application 28. Ismert vietnami katona, névelővel 31. Vonat 
ad ilyen hangot 34. Ered valahonnan (pl. gondolat) 35. Páncélzat 
37. Üres kád! 39. Világhírű olasz csempegyár (FAP) 40. Ismert 
belga napilap, Le … 42. Keresztül 44. Franciaország nemzeti 
vasúttársasága 46. San …, törpeállam 48. Templom tornyában 
található 50. Duplán: dunántúli városunk 51. Kopasz 53. Előzetes 
pályaalkalmassági vizsgálat, hivatásos sofőrök részére 58. 
Nemzeti Informatikai Stratégia 60. Vidéki házakban található 
hosszú ülőbútor 61. Az olasz közszolgálati tévé 64. Ragadozó 
madár 66. Kis nyaraló 67. Azonos betűk 68. Seben képződő heg 
71. Ételízesítő 72. Idegen tagadás 

A helyes megfejtést beküldők között a Gyógyszerészek XXV. 
Országos Jubileumi Kongresszusára 1 fő regisztrációt sorsolunk ki.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Legutóbbi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Virág Beatrix (Adria Patika, Budapest)



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
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