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09.30  A Magángyógyszerészek Országos 
  Szövetsége Közgyűlése                                             

13.30–15.45 Innovatív gyógyszerészet                                                                                                   
    

Dr. doc. Vecsernyés Miklós: A gyógyszerfejlesztés  
 irányvonalai – hazai és nemzetközi kitekintés
Prof. Dr. Halmos Gábor: Innovatív terápiák  
 a gyermekgyógyászatban
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Dr. Birinyi Péter: Várandósgondozás 
Dr. Bácskay Ildikó: Allergiás rhinitis
Discussio I.

16.00–18.00 Továbbképző program
      

Dr. Takács Gézáné: Az antikoaguláns terápia aktualitásai 
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 antikoaguláns terápiában
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  Ellátórendszer és gyógyszerpiac                                                                                                                                    
                             

Dr. Kollai Balázs: Az állami és a magánegészségügy  
  szerepe az ellátásban 
Dr. Rékassy Balázs: Közkiadás és magánerőforrás  
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  lehetőségek II.
Fórum II.

   
19.30 Társas vacsora

A változtatás jogát fenntartjuk!

Immáron 21. alkalommal kerítünk sort arra, hogy tavasszal értékel-
jük az előző évet, és kötetlen formában tárgyaljunk az előttünk álló 
időszak teendőiről. 

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy felgyorsult világunkban nélkü-
lözhetetlen a személyes találkozás és konzultáció azokban a kér-

désekben, amelyek meghatározzák, befolyásolják az egészségügyi 
ellátásban vállalt szakmai szerepünket, valamint a gyógyszertárak 
működtetése gazdasági feltételeinek alakítását.

Éppen ezért minden kollégánkat várjuk az idei Gyógyszertár-mű-
ködtetés Konferencia rendezvényein!

Programelőzetes (előadói felkérések)
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Amikor 2011-ben egy szemész szakor-
vos kollégámmal először beszélgettünk 
a szárazszem-betegség kezelését öve-

ző gyakorlati 
problémákról, 
még fogal-
munk sem 
volt arról, 
milyen óriási 
fába vágtuk 
a fejszénket 
(Gyógyszer-
tár 2013/4., 
G y ó g y s z e -

részet 2012/11., 2013./2. és 2014/4. 
supplementum). A téma komolyságát 
jól példázza Rhett M. Schiffman 2003-
es tanulmánya (Ophthalmology), amely 
a száraz szem életminőségre gyakorolt 
hatását vizsgálja. A ta-
nulmány szerint az 
enyhe szemszára-
zság azonos mér-
tékben rontja az 
életminőséget, mint 
a pszoriázis, a köze-
pes mértékű szem-
szárazság egyenlő 
kellemetlenséget okoz egy kezdődő 
anginával, míg a súlyos szemszárazság 
felér egy csípőtöréssel. 

A fenti kijelentések az ebben a beteg-
ségben szenvedők számára (a fejlett 
országokban a populáció 20-30 szá-
zaléka) a legkevésbé sem döbbene-
tesek. Csak az Egyesült Államokban 
7–10 millió főre becsülik azoknak a 
számát, akiket száraz szemmel diag-
nosztizáltak, és ez a betegpopuláció 
évente 320 millió dollárt költ tüne-
teinek enyhítésére. A saját adataink 
is azt mutatják, hogy ha a betegek 
megkaphatnák a megfelelő színvona-
lú ellátást, akár másfélszer annyit is 
hajlandóak lennének költeni az egész-
ségükre. Nem beszélve arról, hogy a 
felkészült gyógyszerészek racionális 
készletgazdálkodásukkal határozott 
elvárásokat tudnak (tudnának) meg-
fogalmazni a gyártókkal szemben, 

ami mindenki számára letisztultabbá 
tehetné a jelenleg meglehetősen zűr-
zavaros képet. 

Zavarba ejtő választék

S hogy miért zűrzavaros ez a bizonyos 
kép? Azért, mert a gyártók – érzékel-
ve a jelentős piaci potenciált – egy-
más után rukkolnak elő új készítmé-
nyekkel, aminek eredményeképpen a 
hazai műkönnyválaszték az elmúlt öt 
évben megduplázódott (de még így is 
szegényesnek mondható egy átlagos 
amerikai patika 150-féle műkönnyet 
kínáló termékpalettájához képest). 
Talán ezért is húzódik vissza egy-egy 
amerikai gyógyszerész kolléga a több 
száz négyzetméteres patika néhány 
négyzetméteres sarkába, nehogy állást 
kelljen foglalnia a szabadpolcon lévő 
műkönnyek ügyében. De a viccet fél-
retéve, térjünk rá azokra a bizonyos 
részletekre és aktualitásokra!

Tartósítószeres tartósítás

Ezen a területen egy kissé mérséklődött 
az innovatív kedv az elmúlt években, 
de már az is nagyon örvendetes, hogy 
a fogyasztók körében egyre népsze-
rűbbek a meglehetősen biztonságos, 
gyorsan elbom-
ló tartósítósze-
res műkönnyek.  
A kategóriában 
a nátrium-perborát (1. ábra, Genteal, 
Novartis) és a Purite (amelynek 99,5 
százaléka klorit-ion /ClO2-/, 0,5 szá-
zaléka klorát /ClO3-/, a maradék pedig 
klór-dioxid /ClO2/, Refesh, Optive, 
Allergan) számít uralkodónak. 

Az elbomló tartósítószerek ötlete csak-
nem ideális, gyakorlati szempontból 
ott kezdődik velük a probléma, amikor 
a beteg valamilyen oknál fogva konta-
minálja a műkönnyet, és a bomlékony 
tartósítószernek egy nagyságrenddel 
magasabb csíraszámmal kell megküz-

Ördög a részletekben
A száraz szem gyógyszerészi gondozásának aktualitásai

A műkönnyek piacának dömpingszerűen szélesedő kínálata nemcsak a fogyasztók, hanem a gyógyszerészek számára is 
egyre inkább áttekinthetetlennek tűnhet. Ráadásul modern technológia ide vagy oda, szinte minden fejlesztésnek vannak 
hátulütői is. Az alábbi cikk e termékek piacán segít az eligazodásban. 

„Ha a betegek megkaphatnák a 
megfelelő színvonalú ellátást, akár 

másfélszer annyit is hajlandóak lennének 
költeni az egészségükre.”
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denie, mint amire tervezték. Így a mo-
dern, gyorsan elbomló, tartósítószeres 
műkönny először tartósítószer-men-
tessé, majd pedig baktériumforrássá 
válik. Ilyenkor a leggyakrabban arra 
panaszkodik a páciens, hogy 
egy-két hétig egész jó volt 
neki a készítmény, utána 
viszont egyre pirosabb és 
gyulladtabb lett a szeme. 

Új tartósítószerek területén 
a legnagyobb meglepetést a szívünk 
számára oly kedves Richter Gedeon 
csapata okozta. A cégnél gondoltak 
egyet, és az organoterápiás hagyomá-
nyokat ápoló Curiosa sebek gyógyítá-
sára szánt cink-hialuronátját tették az 
Ophylosa nevű műkönnybe tartósí-
tószerként (amiről ugyan azt állítják, 
hogy tartósítószer-mentes, de talán 
nekik elnézzük ezt a csúsztatást). Az 
ötlet egyszerűnek tűnik: a cink tartósít, 
a hialuronát pedig regenerálja és ned-
vesíti a szárazságtól gyötört corneális 
epithél sejteket, azonban ebbe az „egy-
szerű” feladatba korábban már egy óri-
ásnak beletört a bicskája. 

Ez az óriás pedig nem más, mint az 
Alcon, amelynek ugyan hamarabb ju-
tott eszébe a cinkion mint szemészeti 
tartósítószer (SofZia), ám az Egyesült 
Államokban 2006-ban piacra dobott 
Systane Free-t rövid idő után vissza 
kellett hívniuk a flakonban megjelenő 
penész miatt (Elmer Y. Tu, 2014. júni-
us. Saudi J Ophthalmol). A Richternek 
szerencsésen sikerült kiküszöbölnie 
ezt a problémát: a készítmény savas 
pH-ja segítségével biztosítja a cink-
hialuronát stabilitását. Ugyanakkor 
„nincsen rózsa tövis nélkül”: ez a sa-
vasság olykor bizony csípő érzést vált 
ki a betegeknél. 

Tartósítószer-mentes tartósítás

Ebben a kategóriában elsőként az in-
kább bosszantó, mintsem használható 
egyadagos (UD) adagolók (2. ábra) je-

lentek meg a piacon (Conheal, Systane 
UD stb.). Ugyan ma is elérhetők ilyen 
készítmények, de véleményem szerint 
a gyártók inkább csak a patikai kör-
nyezetet gazdagítják velük, mintsem 

jelentős profitot realizálnának ezekkel 
a termékkel. A gyakorlati probléma 
velük kapcsolatban, hogy egy átlagos 
beteg az egy kiszerelési egységben ta-
lálható körülbelül három cseppből az 
elsőt a homlokára, a másodikat az ar-
cára, a harmadikat szerencsés esetben 
a szemébe cseppenti – de mi lesz így a 
másik szemével?

Az ABAK (3. ábra) rendszer   (példá-
ul HYABAK), mint a neve is mutatja, 
szükségtelenné teszi a benzalkónium-
klorid (BAK) 
jelenlétét. Az 
ötlet, hogy 
egy szűrőbe-
téttel, majd 
pedig egy 0,2 
mikrométer 
vastagságú membránszűrővel is meg-
szűrjük az egyébként sterilen gyártott 
készítményünket, már-már zavarba 
ejtő precizitást sugall a szemlélőnek. 
Azonban nem szabad elsőre ítélni, 
ugyanis ha alaposabban átgondoljuk a 
szerkezet működését, rögtön kiderül a 
hiányossága. A cseppentés pillanatáig 
minden rendben van, ám amikor elen-
gedjük a flakont, a cseppentőfeltétből 
(ami elég hosszú) az utolsó fél csep-
pet és vele a környezetből összeszedett 
flórát visszaszívjuk a membrán külső 
felszínére. Így pedig a következő csep-
pentéskor a párás környezetben erőre 
kapott inoculumot már a szemünkbe is 
juttattuk.

Ezzel szemben a COMODO cseppen-
tőrendszer (4. ábra) már alkalmas a 
folyadék egyirányú áramlásának fenn-
tartására, a visszaáramlás és a külső 
levegő beáramlása nélkül. Mindezt 
az teszi lehetővé, hogy a dupla falú 

edény belső fala a csep-
pentést követően össze-
zsugorodik, a külső fal 
viszont merev marad. 
Ez is egy tisztán me-

chanikus meg-
oldás, remek 
alternatívája 
a tartósított 
szemészeti 
k é s z í t m é -

nyeknek. Az adagoló egyetlen 
szépséghibája, hogy becseppentés-
kor a betegnek a saját szeme felé kell 
nyomnia az adagolót, ami kellemetlen 
balesetekhez vezethet, másrészt az 
erőkifejtés és a precíz pozicionálás 
összehangolása sem egyszerű. 

Az OSD (Ophtalmic Squeeze Dispen-
ser, például Ocutears) adagolórendszer 
(5. ábra) megalkotóját egy olyan mér-
nöknek képzelem el, aki élete során 
legalább egyszer már cseppentett ma-
gának szemcseppet, de valószínűleg 
fiatalon. Az iróniát félretéve, az egy-
irányú folyadékáramlást itt egy rugós 
„zsiliprendszerrel” oldották meg, a 
flakon cseppentést követő fellevegőz-
tetése pedig egy mini HEPA-szűrőn 
keresztül történik meg, ami biztosít-
ja a flakon tartalmának sterilitását. A 
többadagos kiszerelés így nem igényel 
tartósítást, a felbontást követően hosz-
szú eltarthatóságot biztosít a készít-
ménynek. 

A megoldás legnagyobb hátránya, 
hogy kizárólag a flakon összenyomá-
sával lehet abból kijuttatni a cseppet, 
így a legnépesebb betegpopulációt 
alkotó idősek, akik esetleg még re-
umatoid artritiszben is szenvednek, 
egyedül nehezen tudják használni a 
készüléket. Másrészt az OSD-rend-
szerű műkönnyek többsége magas 
koncentrációban tartalmaz oldott 
anyagokat (például hialuronsavat), 

„Üdvösnek tartanám, ha (…) széles 
körben elterjednének a többadagos, 

tartósítószer-mentes adagolók.”

Szűrő betét

Tartály

       0,2 µm  

membrán szűrő
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és ha a beteg a feltét he-
gyén maradó fél cseppet 
nem pöccinti le, néhány 
használat után a zseniális 
HEPA-szűrős adagoló-
rendszerünk nemes egy-
szerűséggel örökre eltö-
mődhet. 

Üzenet a flakonból

Személy szerint üdvösnek 
tartanám, ha nemcsak a 
műkönnyeket, de az an-
tibiotikumokat és a gla-
ukóma-ellenes szereket 
(bár itt van néhány UD 
megoldás is) tartalmazó 
szemcseppek esetében is 
széles körben elterjednének a többa-
dagos, tartósítószer-mentes adagolók. 
Talán nem kell magyarázni, hogy egy 
szemészeti műtétet megelőző antibio-
tikum profilaxis tartósítószer-tartalma 
negatívan is befolyásolhatja a seb-
gyógyulást. Az a merész elképzelés 
is felmerülhet, hogy a magisztrális 
szemcseppek OSD diszpenzeres ki-

szerelése magasabb minőségi szem-
léletet hozhatna a területen, amivel a 
már jó pár évtizede elavult tiomerzált 
is elfelejthetnénk. Nem beszélve arról 
a kellemetlen eshetőségről, amikor 
a kórházi gyógyszertár által elkészí-
tett szemcseppek egy adagját esetleg 
figyelmetlenségből több betegen is, 
egymás után használják. Egyértelmű, 

hogy egy ilyen típusú adagoló-
val ellátott cseppentő radikáli-
san csökkenti a nemkívánatos 
„balesetek” előfordulását és 
következményeit. 

A gyógyszerészi gondozásnak 
ebben a cikkben bemutatott, 
apró szegmense is jól példáz-
za, hogy magas szintű szak-
mai felkészültséggel, gyors és 
célratörő kommunikációval 
mindenekelőtt a betegek gyó-
gyulását szolgáljuk, ugyan-
akkor üzletileg hosszú távon 
fenntartható növekedés is el-
érhető a patikákban. Másrészt 
az orvosokkal folytatott szak-
mai párbeszéd (egészségügyi 

csapatmunka) egyértelműen pozitív 
következményekkel jár a társadalom 
számára.

Dr. Oláh Gábor 
egyetemi tanársegéd
Debreceni Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar
Biofarmácia Tanszék

Két magyar gyógyszerész, dr. 
Kató Bálint és dr. Kovács Zsolt 
álmodta meg azt a programot, 
amelynek keretében a gyógyszeré-
szek, gyógyszertárak a gyermekek 

gyógyulá-
sát tudják 
támogatni.  
A Vitapalet-
ta étrend-ki-
egészítő ter-
mékcsalád 
segítségével 
olyan pati-
kai összefo-
gást hoztak 
létre, amely 
már az 
első évben  
1 158 000 
f o r i n t o t 

gyűjtött a beteg gyermekek szá-
mára. Az adományt a program 
működtetői 2016 elején adták át a 
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesz-
téséért Alapítvány képviselőinek. 

„A társadalmi felelősségvállalás 
fontos része üzleti filozófiánk-
nak és mindennapi életünknek. 
Köszönjük az ügy iránt elkötele-
zett gyógyszertárak segítségét, és  
nagyon örülünk a 
2015-ös eredmény-
nek, de 2016-ban sze-
retnénk tovább bő-
víteni az összefogás 
körét, növelni a prog-
ramban részt vevő gyógyszertárak 
számát, és ennek eredményeként 
megsokszorozni az adomány érté-
két” – nyilatkozta dr. Kató Bálint.
 
A programról további információ-
ért és a támogató patikák listájáért 
keresse fel a www.vitapaletta.hu 
weboldalt!

(x)

Gyógyszertárak a Gyermekekért Program
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A magángyógyszertárak gazdasági, anyagi helyzete  
nem javul, ezért különösen fontos e témában az egyes 

részterületekkel is foglalkozni.

Gyógyszerügyi rendszerek: Quo vadis? –  
Hazai és/vagy nemzetközi fejlődési tendenciák  

(előadó: dr. Mikola Bálint) 

Az egészségügy minden nemzetgazdaság egyik legna-
gyobb újraelosztási rendszere. Ezzel összefüggésben a 
gyógyszerellátás tervezése, alakítása szempontjából nél-
külözhetetlen a gazdasági és társadalmi folyamatok elem-

zése, az etikus és merkantil megfontolások ismerete.

Gazdálkodási ismeretek: Miből éljünk?!  
Nyereségérdekeltség (előadó: dr. Sándor István)

A közforgalmú gyógyszerellátás kettős arculata: egyrészt 
egészségügyi ellátóbázis, másrészt önmagát fenntartó kis-
kereskedelem. Fel kellene számolni, hogy mindkét irányzat-
ból a negatívumokat zúdítják rá a gyógyszertári hálózatra.

Menedzselési ismeretek: Gondozás és az új  
menedzselési technika (előadó: dr. Samu Antal)

A gondozás az egészségügy eddig kellően ki nem használt 
területe, ahol a betegérdek elsődlegessége mellett gazda-
ságossági (megélhetési) szempontokat is érvényesíteni kell.

Gyógyszertári üzemvitel: Az OTC-értékesítés  
mint kitörési pont? (előadó: Takács Gézáné dr.)

A receptköteles gyógyszerek gazdaságosságát egész  
Európában fokozatosan rontják a kormányzatok. Az OTC-
értékesítés az egyik menekülőútvonal a gyógyszertárak 

gazdasági ellehetetlenülése elől.

A gyógyszerügy és környezete: Mit tegyek, hogy  
egészséges maradjak? (előadó: dr. Simon Kis Gábor)

Az egészségben eltöltött életévek számát tekintve 
Magyarország az utolsók között kullog Európában.  
A gyógyszertárak számára kihívás az emberek egész-
ségben tartása, mivel az orvosok e témában nem tud-

nak előbbre lépni.

A továbbképző tanfolyam – az akkreditációs bizottság 
döntése alapján – sikeres tesztvizsgával  

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: 9750 Ft tanfolyamdíj + az egyetemi pontelszámolási díj: 500 Ft. 

A továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési időpontjáról a továbbképzés 
előtt 8 nappal adunk tájékoztatást. Az átutalási vagy készpénzes számlát  

a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. 

Információ:  Bihari Erzsébet tel./fax: 06-1/252-4948, 06/30/662-8102;  
illetve Takács Gézáné dr. tel.: 06/30/955-8125

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

Budapest, 2015. október 27.

Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k., egyetemi docens

BékéscsaBa

szeged

pécs

Budapest i.

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
továbbképző tanfolyam 2016

JeLentkezési Lap
gyógyszertári menedzsment 2016

A továbbképzés választott helyszíne:
Jelentkező neve: 
Előző név: 
Működési nyilvántartási száma:
Levelezési cím
Címzés:
Irányítószám/város/utca/házszám:

Telefonszám:       
E-mail cím: 

Számlázási adatok
Számla címzése: 
Irányítószám/város/utca/házszám: 

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: 2016.
           aláírás
Beküldési cím:
simon patika kft., 1149 Budapest, nagy Lajos király útja 158.
tel./fax: 06/1/252-4948 VagY takacsmargo@indamail.hu

a jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

FELHÍVÁS

április 2–3. (szombat-vasárnap)

április 9–10. (szombat-vasárnap)

április 23–24. (szombat-vasárnap)

május 28–29. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK éS IDőpoNToK:
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PhArMA PrAXIS Intenzív védelem  
a fogszuvasodás ellen
„Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!” – így szól a szlogen. 
Ezért is tartom fontosnak, hogy a gyógyszerészek tudják, milyen 
esetekben van szükség intenzív fluoridálásra, melyek a fontosabb 
rizikócsoportok. 

A modern fogászati prevenció négy 
alappillére a helyes fogápolás, a megfe-
lelő táplálkozás, a rendszeres fogászati 
szűréseken való részvétel és a fogkré-
mek fluoridtartalma. Az utóbbi beveze-
tése a maradó fogak szuvasodásának 24 
százalékos csökkenését eredményezte. 
A heti egyszeri intenzív fluoridálás 6 
éves kortól ajánlott, fiatalabb korban 
ugyanis nem kontrollálható, hogy a 
gyermek nem nyeli-e le a terméket.

Tudja-e ön, hogy milyen esetekben 
van szükség intenzív fluoridálásra a 
rendszeres fogmosáson kívül? 

Az intenzív fluoridálás segít megelőzni 
a fogszuvasodást, a kezdeti fogszuva-
sodást pedig visszafordítja. Alkalmas 
érzékeny fognyakak kezelésére, aján-
lott fogszabályozót viselőknek vagy 
szájszárazsággal küzdőknek. Szájszá-
razságot okozhat a sugárterápia (ilyen-
kor csökken a nyálelválasztás és nem 
érvényesül a nyál védőmechanizmusa), 
de jelentkezhet klimax időszakában is. 
Használata nagyon fontos refluxos be-
tegeknél, illetve kismamáknál, ha a ter-
heség első időszaka hányással jár.

Intenzív fluoridálás refluxos pácien-
seknél

Sokszor előfordul, hogy a még diag-
nosztizálatlan reflux betegségre a fog-
orvosok figyelnek fel. A reflux ugyanis 
többet jelent annál, mint hogy a gyo-
morsav visszafolyik a nyelőcsőbe, 
és károsítja annak nyálkahártyáját. A 
gyomorsav eljuthat egészen a szájüre-
gig, ahol megtámadja a fogzománcot, 
még abban az esetben is, ha a beteg-
nek nincsenek olyan típusos panaszai, 
amelyek a betegségre utalnának.

A reflux betegségben szenvedő és 
egyéb savproblémákkal küzdő pácien-
seknek különösen nagy hangsúlyt kell 
fektetniük a rendszeres és megfelelő 
fogápolásra, amelynek része:

•	 A rendszeres fogmosás fluoridtar-
talmú fogkrémmel, és savmegkötő 
öblögetők használata.

•	 Hetente egyszer fluoridgél alkalma-
zása.

•	 Tilos fehérítő hatású fogkrémet 
használni, az ugyanis árthat a fog-
zománcnak.

•	 Kerülendő a savas ételek, így például 
a gyümölcslevek, a kóla, a szénsavas 
és alkoholos italok, bizonyos gyü-
mölcsök, valamint a C-vitamin rágó-
tabletták fogyasztása. Ha a páciens 
mégis ilyen ételeket fogyaszt, utána 
ne mosson azonnal fogat, mivel a sav 
és a mechanikai hatás együttesen igen 
ártalmas lehet a fogzománcra nézve!

•	 Gyakran öblögessen vízzel!
•	 Elsősorban olyan élelmiszereket 

fogyasszon, amelyek semlegessé 
teszik a pH-t. Igyon magas kalcium-
tartalmú italokat, például tejet! 

Hogyan kell alkalmazni az otthon 
használatos temékeket intenzív flu-
oridálásra?

Az aminfluorid hatóanyagú, gyógy-
szertárban recept nélkül kapható 
gyógyszer jelentősen erősíti a fogzo-
mánc szuvasodás elleni védelmét. A 
napi fogmosás kiegészítésére ajánlott, 
heti egy alkalommal, hatéves kortól 
egy életen át. Vasárnapi fogkrémnek 
is nevezzük, hiszen hétvégén több 
időt fordíthatunk az egészségünkre. 
Használata az egész család számára 
fontos. 

Melyek az aminfluorid tartalmú ter-
mékek előnyös tulajdonságai, ame-
lyeknek köszönhetően alkalmasak 
az intenzív fluoridálásra?

•	 felületaktivitás, gyors, célzott szét-
oszlás a szájüregben, a fogfelszínen 
filmréteg képzése

•	 a fluorid reakcióba lép a fogzo-
mánccal, és egy egyenletes kalci-
um-fluorid réteget képez

1. a fogfelszínen fluoridraktár 
alakul ki

2. elősegíti a remineralizációt
3. megakadályozza a deminera-

lizációt
•	 antibakteriális hatás

1. gátolja a plakk baktériumai-
nak metabolizmusát

2. gátolja a baktériumok savter-
melését

Mi bizonyítja az intenzív fluoridálás 
hatásosságát?

A fogzománc szerkezete hasonló a tojás-
héjéhoz. Mindkettő kalciumot tartalmaz. 
A fogszuvasodás nem más, mint a fog 
kemény szöveteinek felpuhulása a bak-
tériumok által termelt savak hatására. 
Az intenzív fluoridálás védő hatását egy 
igen látványos kísérlettel igazolták. Egy 
tojás egyik felét magas fluoridtartalmú 
termékkel dörzsölték be, majd a tojást öt 
percre ecetbe helyezték. A kezeletlen to-
jáshéj buborékossá vált, ami az ásványok 
kioldódására utalt. A kezelt tojáshéjon 
nem jelentek meg buborékok. A fluorid 
megerősíti a fogzománcot a savas táma-
dásokkal szemben. Ajánlott használata 
az életre szóló egészséges fogakért.

Dr. Tóth Tünde
fogszakorvos



XIV. évf. 11. szám  l  2015. július-augusztus



10 GyóGyszertár

BEMutAtjuK

Gyógyszertár: Az OBDK 2012 év 
végén jött létre. A gyógyszerészek 
többsége valószínűleg még nem ta-
lálkozott önökkel. Kérem, mutassa 
be röviden az intézmény feladatait!

Dr. Novák Krisztina: Központunk ki-
emelt feladata a jogvédelem, ezen be-
lül is a beteg-, a gyermeki és az ellátotti 
jogok képviselete. Betegjogi képvise-
lőinket országos szinten – megyei és 
regionális vonatkozásban is – elérhetik 
az érdeklődők. Kollégáink rendsze-
resen tartanak fogadóórákat, emellett 
telefonon és e-mailben is meg lehet 
őket keresni. Központi Panaszirodát 
és a honlapunkon elektronikus panasz-
ládát is biztosítunk a segítségnyújtás 
eszközeként, amelynek köszönhetően 
folyamatosan állunk a társadalom ren-
delkezésére. 

Azt tapasztaljuk, hogy a lakosság egy-
re nagyobb bizalommal fordul hoz-
zánk kérdéseivel, amit a megkeresések 

növekvő száma is mutat: míg 2013-ban 
csaknem 10 ezren fordultak panasszal 
vagy kérdéssel az OBDK-hoz, a tava-
lyi év kapcsán már mintegy 14 ezer 
megkeresésről beszélhetünk.     

Gy.: Minek tudható be ez a látvá-
nyos növekedés?

N. K.: A megkeresések száma minde-
nekelőtt jogvédelmi képviselőink is-
mertségének megnövekedése miatt lett 
ilyen magas. Az irántunk megnyilvá-
nuló bizalom kiépülésében az is szere-
pet játszhat, hogy előttünk csupán ala-
pítványi szinten láttak el jogvédelmi 
tevékenységet. Az egészségügyi intéz-
ményi struktúrában azt látjuk, hogy ab-
ban a szervezeti formában, amelyben a 
központunk is működik, erősebb a jog-
érvényesítési lehetőség, azt kötelezőbb 
érvényűnek tekintik a szolgáltatók.   

Célkitűzésünk kezdetektől az ember-
központúság, a lakosság megszólítása. 

Igyekszünk minden eszközt megra-
gadni annak érdekében, hogy mind a 
lakosság, mind a szolgáltatók megis-
merjék a munkánkat, és bizalommal 
forduljanak hozzánk. Ennek érdekében 
az elmúlt időszakban számtalan lakos-
sági és szakmai kiadványt készítet-
tünk, illetve ajánlásokat juttattunk el 
az egészségügyi szolgáltatóknak. Eb-
ben az évben például egy plakátkam-
pányt indítunk, amely a kórházakban, 
a gyógyszertárakban, valamint a gyer-
mekegészségügy területén ismerteti 
közérthető módon a betegjogokat. 

Gy.: Érkezett-e panasz az OBDK-
hoz a gyógyszertárakkal kapcsolat-
ban? Ha igen, mennyi, és mit kifo-
gásoltak a betegjogi képviselőhöz 
fordulók?

N. K.: Patikai vonatkozású megke-
resések – az összes megkereséshez 
képest –elenyésző számban érkeznek 
hozzánk: tavaly például ötvennél is 
kevesebbet regisztráltunk. Ami ezek 
közül panasz volt, az többek között a 
következő területeket érintette: 

•	 a	beteg	nem	kapott	teljes	körű	tájé-
koztatást a gyógyszerésztől az ál-
tala szedett különféle vényköteles 
gyógyszerek együtt alkalmazható-
ságáról; 

•	 a	 receptköteles	 gyógyszerek	 vo-
natkozásában a gyógyszerész nem 
megfelelő hangnemben tájékoztatta 
a beteget az orvosi vény szükséges-
ségéről.

Ezek a konfliktusok a betegjogi kép-
viselő tájékoztatásával és közremű-
ködésével minden esetben gyorsan 
megoldódtak. A mi elsődleges célunk 

„A gyógyszerészek is kérhetnek segítséget betegjogi 
kérdésekben”
Beszélgetés dr. Novák Krisztinával, az OBDK főigazgatójával

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) egy fiatal és viszonylag kis intézmény, 
ugyanakkor igen szerteágazó feladatkörökkel rendelkezik. Dr. Novák Krisztina főigazgatóval a hivatal tevékenysége és a 
gyógyszerészi munka találkozási pontjait térképeztük fel.  
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ugyanis a gyógyszertáron belüli prob-
lémamegoldás, a két fél álláspontjának 
egymáshoz közelítése. Hozzáteszem, 
időnként nemcsak a beteg, hanem a 
gyógyszerész is védelemre szorul. 
Előfordulhat ugyanis, hogy a beteg az 
egészségügyi ellátórendszer működése 
következtében keletkezett feszültségét 
a patikában vezeti le. 

Mindkét félnek tisztában kell len-
nie jogaival és kötelezettségeivel. A 
gyógyszerésznek tudnia kell, hogy ki 
az adott terület betegjogi képviselője, 
hiszen annak nevét és elérhetőségét 
jogszabályi kötelezettség alapján ki 
kell függesztenie. A betegeken kívül a 
gyógyszerészek is kérhetnek segítséget 
betegjogi kérdésekben. (A jogvédelmi 
képviselők naprakész, országos listá-
ja a www.obdk.hu oldalon érhető el.) 
A leggyakrabban előforduló kritikus 
helyzetek feloldására tett javaslatainkat 
többek között a pozitív tapasztalatok, a 
jó gyakorlatok ismertetésével, ajánlás 
formájában tudjuk megtenni. 

Gy.: A legtöbb gyógyszerész az önök 
által kezdeményezett, különböző 
szintű betegjogi képzések során ta-
lálkozhatott az OBDK nevével. 

N. K.: Az elmúlt időszakban egyre in-
kább szükség mutatkozott arra, hogy 
a gyógyszerészek a mindennapi mun-
kájukban jól alkalmazható, teljes körű 
betegjogi ismeretekkel rendelkezze-
nek.  Ennek első lépéseként az OBDK 
2014. február 27-én együttműködési 
megállapodást kötött a Magyar Gyógy-
szerészi Kamarával. 

Betegjogi képviselőink a kamara által 
az ország valamennyi régiójában szer-
vezett szakmai roadshow-kon tartottak 
előadásokat. Mindenekelőtt a patiká-
ban működő betegjogokra, valamint 
arra hívták fel a gyógyszerészek figyel-
mét, hogy problémás esetben a beteget 
nyugodtan küldjék a területileg illeté-
kes betegjogi képviselőhöz. 

Büszkén mondhatom, hogy az egye-
temeken is jelen vagyunk betegjogi 
képzéseinkkel. Mára a legtöbb egész-
ségügyi felsőoktatási intézmény orvos-

tudományi karán oktatunk választható 
tantárgyként betegjogokat. Emellett az 
összes Gyógyszerésztudományi Karon 
tartunk az alapképzés keretében be-
mutatkozó, ismereteket bővítő előadá-
sokat. Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy 2016 februárjától, úttörő kezde-
ményezésként a Semmelweis Egyete-
men elindult az Általános Orvostudo-
mányi Kar, a Gyógyszerésztudományi 
Kar és a Fogorvostudományi Kar hall-
gatóinak szóló közös kurzusunk. 

A gyakorlatorientált előadások során a 
részt vevő gyógyszerészhallgatóknak 
– együttműködésben az orvos- és fog-
orvoshallgatókkal – lehetőségük nyílik 
arra, hogy a jogvédelmi tevékenység 
alapjául szolgáló elméleti tudás elsa-
játítása mellett a betegjogi képvise-
lők feladataival is megismerkedjenek. 
Szakmai tapasztalattal rendelkező ok-
tatóink a mindennapokban előforduló 
példákon keresztül mutatják be a jog-
védelmi tevékenység gyakorlati jel-
lemzőit, eredményeit és társadalomban 
betöltött szerepét. 

A gyógyszertári munka során a be-
tegek adatainak védelme is kiemelt 
szempont. Adatvédelmi képzésein-
ken részletesen kitérünk arra, hogyan 
kell az egészségügyi dokumentumo-
kat tárolni, archiválni; a betegek ada-
tait kellő körültekintéssel, az adat-

védelmi jogszabályok betartásával 
kezelni. Az ehhez köthető esetleges 
helytelen gyakorlatokra is felhívjuk 
a figyelmet.  

Gy.: A GYEMSZI átalakításával mi-
lyen pluszfeladataik lettek?

N. K.: Még tavaly tavasszal kerültek 
át hozzánk a minőségügyi feladatok, 
elsősorban az egészségügyi szakmai 
irányfejlesztés koordinációs és mód-
szertani tevékenységei, a minőségügyi 
szakfőorvosok munkájának szerve-
zése, nyomon követése, valamint a 
különböző adatgyűjtések, -elemzések 
és a klinikai audit tevékenység. Most 
januártól pedig már az egészségügyi 
intézmények akkreditációjának a koor-
dinálása is a mi feladatunk. 

Gy.: Utóbbi kapcsán konkrétan mi 
az önök szerepe?

N. K.: Célunk az európai uniós projekt 
fenntartása, utánkövetése és továbbfej-
lesztése. Az ÁEEK és az OBDK kö-
zött megkezdődött a feladatok átadás-
átvételi folyamata, ami érinti többek 
között a gyógyszerészi gondozáshoz 
kifejlesztett BEGONIA szoftvert is. A 
szoftver, mint ismeretes, az akkreditá-
cióban részt vevő intézetek számára áll 
rendelkezésre, és a projekt keretében 
eddig 50 gyógyszertárban került tesz-
telésre. A közforgalmú patikákra kifej-
lesztett akkreditációs rendszerhez való 
csatlakozás, és így az akkreditációs mi-
nősítés megszerzése ez évtől valameny-
nyi közforgalmú gyógyszertár számára 
lehetséges. A projekt fenntartási ideje 
alatt az alapcél 200 patika bevonása, de 
szeretnénk, ha ez idő alatt a gyógyszer-
tárak mind nagyobb számban tennék 
magukévá ezeket a követelményeket, 
ezáltal biztosítva tevékenységük során 
a betegek biztonságát és az ellátás mi-
nőségét.     

Emellett, mint említettem, az irány-
elvek fejlesztése is hozzánk tartozik. 
Ezek tartalmát a szakmai kollégiumok 
állítják össze, amihez mi a módszer-
tani iránymutatást adjuk. Az elkészült 
irányelveket a jogszabályi feltételek és 
a nemzetközi standardok alapján érté-
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keljük. Az egyes dokumentumok mi-
niszteri jóváhagyást követően lépnek 
jogerőre, és lesz belőlük hivatalosan is 
szakmai irányelv. Ebből dolgozzák ki 
aztán intézményi szinten a helyi proto-
kollokat.  

Gy.: Az egyes irányelveket a jogerő-
re emelkedésüket követően hozza 

nyilvánosságra az Egészségügyi Köz-
löny. Onnantól lesznek bárki számra 
hozzáférhetők, alkalmazhatók?  

N. K.: Igen. A szakmai irányelveket a 
honlapunkon mindenki által letölthető 
formában is közzétesszük. A webol-
dalunkon található „Irányelvfejlesz-
tés” fül alatt mindenki számára átte-

kinthető, hogy mely irányelvek állnak 
fejlesztés alatt, és melyek vannak ér-
vényben. 

Gy.: Melyik gyógyszerészi gondozási 
irányelv fog elsőként megjelenni az 
Egészségügyi Közlönyben, és mikor-
ra várható ez az esemény?

N. K.: Nehéz volna megmondani, hogy 
melyik irányelv készül el elsőként, és 
mikor, hiszen, ahogy azt korábban 
is említettem, az irányelvek szakmai 
tartalmának összeállítását nem mi, ha-
nem az érintett kollégiumi tagozatok 
által delegált fejlesztőcsoportok tag-
jai végzik. Amit viszont tudni lehet, 
hogy elsőként a terhesgondozással és a 
gastrooesophagialis reflux betegséggel 
kapcsolatos irányelvek átdolgozása in-
dult meg. 

Tóth Tamás

Dr. Novák Krisztina 

2005-ben szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán. Négy évvel később ugyanitt közgazdászi végzettséget szerzett. 
Jelenleg az Egészségügyi Menedzserképző Központ utolsó éves hallgatója.

2006–2010 között a Képviselői Irodaházban egészségügyi területen veze-
tő munkatárs. Az ezt követő időszakban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Egészségügyért Felelős Államtitkársága Egészségpolitikai Programkoordiná-
ciós Osztályának vezetője. 2011–2012 között a GYEMSZI Főigazgató Ko-
ordinációs Főosztályának vezetője. Az OBDK 2012-es megalakulásától az 
intézmény főigazgatója.

Röviden az előzményekről: mint arról 
lapunk is beszámolt, Kotán György, 
az Atropin Pharma Kft. ügyvezetője 
a múlt év május-júniusában levélben 
fordult az emberi jogok biztosához, 
amelyben a gyógyszertári ügyelet sza-
bályozásának jogi ellentmondásaira 
hívta fel az ombudsman figyelmét. Szé-
kely László 2015. július 23-án nyilvá-
nosságra hozott jelentésében arra kérte 
Balog Zoltánt, az emberi erőforrások 
miniszterét, hogy rendeleti helyett tör-
vényi szinten kerüljön szabályozásra a 
patikai ügyelet és készenlét rendszere. 
Mindezekkel párhuzamosan a gyógy-
szerészi érdekvédelmi szervezetek is 

megtették javaslataikat az ügyelet kí-
vánatos átalakításával kapcsolatban.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 
(MGYK), a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége (MOSZ) és a 
Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége 
(HGYSZ) képviselői legutóbb 2015. 
november 18-án folytattak megbeszé-
lést dr. Beneda Attila egészségpoliti-
káért felelős helyettes államtitkárral a 
gyógyszertári ügyelet szabályozásával 
kapcsolatosan, majd ezt követő egyez-
tetéseiken igyekeztek közös álláspont-
ra jutni a kérdésben. A három szerve-
zet egybehangzó, egymástól időnként 

eltérő, az Egészségügyért Felelős Ál-
lamtitkárságra 2015. december 14-én 
eljuttatott javaslatait az alábbiakban 
összegezzük.

Fény az éjszakában
Javaslatok a gyógyszertári ügyelet szabályozására

Tavaly december óta törvényi szinten írják elő a gyógyszertárak ügyeleti/készenléti 
szolgálatra kötelezhetőségét. A kérdés már csak az, hogy a részletszabályokat 
tartalmazó rendelet milyen mértékben alakítja majd át az eddigi rendszert, 
azaz nyitott fülekre találnak-e az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon a 
gyógyszerész-érdekvédelmi szervezetek javaslatai. 
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Törvénymódosítási javaslatok

Az MGYK, a MOSZ és a HGYSZ hatá-
rozott álláspontja, hogy a gyógyszertári 
ügyelettel összefüggő, átfogó, normatív 
szabályozást a körzetkijelölés megújí-
tásával egyidejűleg, a kompenzáció ga-
ranciája mellett lehet végrehajtani.

A szervezetek egybehangzóan 
szükségesnek tartják pontosítani és 
kiegészíteni az ügyelettel kapcsolatos 
fogalommeghatározásokat, valamint 
a gyógyszertári ügyelet és készenlét 
megállapítása során az egészségügyi 
államigazgatási szerv által figyelembe 
veendő szempontokat.

A törvénymódosítás tekintetében az 
MGYK és a HGYSZ véleménye sze-
rint elegendő a biztonságos és gazda-
ságos gyógyszer- és gyógyászatise-
gédeszköz-ellátás, valamint a gyógy-
szerforgalmazás általános szabályairól 
szóló, 2006. évi XCVIII. törvényben 
(továbbiakban: Gyftv.) történő szabá-
lyozás. A MOSZ e tekintetben azon a 
véleményen van, hogy – a jogharmo-
nizációs kötelezettségekre való figye-
lemmel – a törvényi szabályozásnak az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben (Eütv.) és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvényben is meg kell jelennie. 

Rendeletalkotásra tett javaslatok

A rendeleti szintű szabályozás kapcsán 
a gyógyszerészszakmai szervezetek 
a 41/2007. (IX. 19.) számú EüM-ren-
deletben önálló fejezet vagy egy új, 
kizárólag a gyógyszertárak szolgálati 
rendjéről szóló rendelet megalkotására 
tettek javaslatot, ezzel párhuzamosan 
pedig a 41/2007. (IX. 19.) számú EüM-
rendeletnek a gyógyszertári ügyelettel 
és készenléttel kapcsolatos, jelenleg 
hatályos szabályozásának az elhagyá-
sát is kezdeményezték.

Ügyelet kontra készenlét

A MOSZ a lakosság folyamatos gyógy-
szerellátását biztosító ügyeleti ellátást 
fontosnak tartva, a készenlét fogal-
mának és gyakorlatának (amikor is a 
gyógyszerész a telefonhívást követően 

legkésőbb 30 percen belül megkezdi az 
ellátást) eltörlését javasolja. A szerve-
zet álláspontja szerint a megfelelően 
kialakított ügyeleti körzetek szükség-
telenné teszik a készenléti szolgálatot, 
amely elsősorban a kistelepüléseken 
működő, kis létszámú, egy vagy két 
(általában családtag) gyógyszerészt 
foglalkoztató, alacsony jövedelme-
zőségű gyógyszertárakat érintheti. A 
MOSZ felmérései szerint a készenléti 
szolgálat – a gyógyszerész helyhez kö-
töttsége okán is – nem feltétlenül jelent 
kisebb terhet, mint az ügyeleti szolgá-
lat. A gyakorlat azt mutatja, hogy az 
ilyen típusú, nyitvatartási időn túli tar-
tós szolgálat a hozzáférhetőség szem-
pontjából minimális hatékonyságú, ám 
– már csak pszichés okokból is – ko-
moly gyógyszerbiztonsági kockázatot 
hordoz magában.

Ügyeleti körzetek

Az érdekvédelmi szervezetek egyet-
értenek abban, hogy a gyógyszertári 
ügyeleti rendszert az arányos elérhető-
séget biztosító ügyeleti körzetek létre-
hozásával szükséges kialakítani. Ezek 
meghatározásánál figyelembe kell ven-
ni a gyógyszertári ügyeleti körzet la-
kosságszámát, a gyógyszertári ügyelet 
területi elérhetőségét, valamint a mini-
mális időbeli elérhetőségére vonatkozó 
követelményeket. 
A HGYSZ álláspontja szerint az ügye-
leti körzeteket a járási rendszer alap-
ján kell meghatározni, amelyben egy 
ügyeletes körzet több járást is magába 
foglalhat. A szövetség minden ügyele-
tes körzetben egy települést javasol ki-
jelölni az ügyelet ellátására. A MOSZ 
az időbeli elérhetőséget nem tartja ki-
jelölési szempontnak.

A gyógyszertári ügyelet lakosságszám 
szerinti elérhetőségét illetően, a szerve-
zetek javaslata szerint

•	 Budapesten	minden	megkezdett	400	
ezer fő után 1 gyógyszertár; 

•	 minden	50	ezer	főt	meghaladó	tele-
pülésen, illetve a megyei jogú váro-
sokban 1 gyógyszertár; 

•	 minden	50–100	ezer	főt	meghaladó	
körzetben 1 gyógyszertár kijelölését 

kell biztosítani olyan módon, hogy 
Budapesten – a tömegközlekedést is 
figyelembe véve – 5-10 kilométeren 
belül, más településen pedig leg-
alább 25-30 kilométeres körzetben 
legyen egy-egy kijelölt ügyeletes 
gyógyszertár. 

 
A fenti követelmények teljesülése 
esetén, az MGYK és a MOSZ szerint 
országosan mintegy 130 ügyeletes kör-
zettel biztosítható a folyamatos ellátás. 
Az ügyeleti körzetek meghatározását a 
jogalkotó az OGYÉI és a szakmai szer-
vezetek bevonásával együtt végezze el, 
az ügyeleti körzetek beosztását pedig 
a rendelet melléklete tartalmazza. A 
HGYSZ ezzel szemben úgy látja, hogy 
csak a finanszírozás mértékének függ-
vényében határozható meg az ügyele-
tes körzetek száma, ami így 23-tól akár 
165-ig is terjedhet. Egy gyógyszertári 
ügyeleti körzet több háziorvosi ügyele-
ti körzet ellátását is képes biztosítani. 

Állandó vagy váltott ügyelet

Az ügyeleti, készenléti szolgálatra történő 
kijelölés során az adott gyógyszertár gaz-
dasági és szakmai teherviselő képességét 
is figyelembe kell venni. E tekintetben 
mindenképpen szétválasztandó az állan-
dó és a váltott ügyelet. Állandó ügyelet-
re kijelölés esetén a közfinanszírozott 
gyógyszerek forgalmazásából származó 
féléves árréstömeg legalább 40 millió 
forint legyen, és a gyógyszertárban leg-
alább 5 gyógyszerész dolgozzon állandó 
jelleggel. Váltott ügyeletre kijelölés ese-
tén a közfinanszírozott gyógyszerek for-
galmazásából származó féléves árréstö-
meg legalább 20 millió forint legyen, és a 
gyógyszertárban legalább 2 gyógyszerész 
dolgozzon állandó jelleggel. A HGYSZ 
álláspontja szerint megfelelő finanszíro-
zás mellett nem szükséges vizsgálni a te-
herviselő képességet.

Az ügyeleti körzetben, a gyógyszer-
tárnak helyet adó településen, telepü-
lésrészen belül az ügyeleti, készenléti 
szolgálat ellátása több gyógyszertár 
között megosztható.  Amennyiben 
azt a gyógyszertár teherviselő képes-
sége megengedi, célszerű egy gyógy-
szertárat állandó ügyeletre kijelölni.  
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A váltott ügyeletben részt vevő gyógy-
szertárak száma viszont legalább 3 kell 
hogy legyen. Váltott ügyeleti szolgálat 
esetén lehetőleg heti váltást kell elő-
írni, ennél rövidebbet csak indokolt 
esetben. A HGYSZ álláspontja szerint 
megfelelő finan-
szírozás mellett 
egy gyógyszertár 
hosszabb idő-
tartamra, akár fél 
évre is kijelölhető, váltott ügyelet ese-
tén is minimum egy hónapra. 

Időbeli elérhetőség

Az MGYK és a MOSZ javaslata alap-
ján a gyógyszertári ügyelet minimális 
időbeli elérhetősége a következőkép-
pen alakulna: 

•	 Budapesten	és	minden	100	ezer	főn-
él nagyobb településen munkanapo-
kon és pihenőnapokon zárástól nyi-
tásig, munkaszüneti napokon reggel 
8 órától másnap reggel 8 óráig; 

•	 egyéb,	 ügyeletet	 biztosító	 települé-
seken munkanapokon és pihenőna-
pokon zárástól 20–23 óráig, mun-
kaszüneti napokon reggel 8 órától 
20–23 óráig. 

A HGYSZ álláspontja szerint az ügye-
let minimális időtartamát azt követően 
lehet meghatározni, hogy az ügyeleti 
körzetek kijelölése megtörtént, és en-
nek következtében ismert az ellátandó 
lakosságszám mértéke. 

Ami viszont egyértelmű, hogy olyan 
ügyeleti körzetben, ahol a működtető 
24 órás nyitvatartást vagy folyamatos 
ügyeleti/készenléti szolgálatot vállalt, 
és ahol ilyen patika működik, nem kell 
kijelölni zárástól nyitásig ügyeletes 
gyógyszertárat.

A gyógyszertár készenléti ideje lehet 

•	 az	 este	 20–23	 óráig	 ügyeletet	 adó	
gyógyszertárak esetén az ügyeletet 
követően, másnap reggeli nyitásig; 

•	 az	 ügyeletet	 nem	 adó,	 15	 ezer	 főt	
meghaladó lakosságszámú települé-
seken, ahol 10-15 kilométeres kör-
zetben nincs 20–23 óráig nyitva tar-

tó gyógyszertár, zárástól este 20–23 
óráig, illetve szabadnapokon 9–19 
óráig. 

•	 Más	 településen	 készenléti	 idő	
csak járványügyi helyzet által 
indokolt esetben, az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet (továbbiak-
ban: OGYÉI) külön elrendelése 
alapján írható elő. 

 
Az ügyelet általános kezdő időpontja 
az adott településen legtovább nyitva 
tartó gyógyszertár zárásának időpont-
ja, befejező időpontja az adott gyógy-
szertár vagy az adott településen legha-
marabb nyitó gyógyszertár nyitásának 
időpontja. 

A gyógyszerellátás formája

A nyitvatartási időn túli gyógyszerel-
látás formáját a gyógyszertárvezető 
javaslata alapján kell meghatározni. Ez 
alapesetben zárt ajtó melletti ügyelet, 
egyes esetekben azonban – a várható 
nagyobb ügyeleti forgalom miatt (pél-
dául Semmelweis Nap, többnapos ün-
nepek) – a nyitott ajtó melletti ügyeleti 
forma is legyen választható.  
 
A gyógyszertári ügyeletre kijelölt 
gyógyszertár működtetője, az ügyeleti 
és/vagy készenléti idő alatt bonyolított 
forgalma alapján, félévente tehessen 
javaslatot az ügyeleti/készenléti rend 
módosítására. 

A szolgáltatás finanszírozása

Az ügyeleti, készenléti szolgálat ellátá-
sáért a gyógyszertárat költségtérítés illeti 
meg, amelynek elemei a következők:
 
•	 A	 normatív	 szabályozás	 életbe	 lé-

pésével egy időben az ügyeletes/
készenlétes gyógyszerész ügyeleti 
díjának megfelelő központi finanszí-
rozás.  Ahogy azt az alapvető jogok 
biztosa is megállapította, az ügyeleti 
szolgálatra való kijelölésnél a hozzá-

férhetőség biztosítása (egészséghez 
való alkotmányos jog) és a gazdasá-
gosság (vállalkozáshoz való alkot-
mányos jog) egyenrangú feltételek. 
Miután a törvény az egészséghez való 
jogot tartja fontosabbnak, rendelkez-

nie kell annak a több-
letköltséget okozó 
működési kiadás-
nak a kompenzáci-

ójáról, ami a vállal-
kozáshoz való jog érvényesítésének 
elmaradásából mint joghátrányból 
fakad.

•	 Ügyeleti	díj.	A	gyógyszertár	az	ügye-
leti vagy készenléti szolgálat alatt a 
gyógyszerek és egyéb termékek ki-
adásáért – az indokolt igénybevétel 
kivételével – esetenként 500 Ft + áfa 
ügyeleti igénybevételi díjat számít fel. 
Indokolt igénybevételnek minősül az 
aznapi ügyeleti ellátás során megkez-
dett terápia folytatásához szükséges 
gyógyszer és egyéb termék, valamint 
a beteg hirtelen fellépő, heveny tüne-
te enyhítésére szolgáló gyógyszer és 
egyéb termék kiváltása. 

•	 Az	 ügyeleti	 forgalom	 árréstömege.	
A MOSZ az ügyeletes gyógyszerész 
ügyeleti díjának a háziorvosi ügye-
leti szolgálat óradíjával harmonizá-
ló központi finanszírozás megálla-
pítását javasolja.

A szakmai szervezetek szerepe

Az MGYK mint köztestület törvé-
nyi felhatalmazása, a valamennyi 
gyógyszerészre kiterjedő kötelező 
tagság és az alapvető jogok biztosá-
nak véleménye okán a szabályozás és 
az ügyeleti körzetek kialakításában, 
valamint a körzeten belüli kijelölé-
sek és az esetleges módosítások véle-
ményezésében is folyamatosan részt 
kíván venni. Véleményezési felada-
tait a kamara országos elnöksége a 
gyógyszertár fekvése szerinti illeté-
kes területi szervezetének javaslata 
alapján végezné.

A MOSZ mint civil szervezet az ügye-
leti szabályozás megalkotásán, az 
ügyeleti körzetek kialakításán túl a 

„Az MGYK és a MOSZ szerint országosan mintegy 130 
ügyeletes körzettel biztosítható a folyamatos ellátás.”
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körzeten belüli kijelölések és az esetle-
ges módosítások véleményezésében is 
részt kíván venni.

A HGYSZ véleménye szerint a szak-
mai szervezeteknek – normatív szabá-
lyozás esetén – az ügyeleti szabályo-
zás megalkotásában és az ügyeletes 
körzetek kialakításában is részt kell 
venniük; az ügyeletes gyógyszertárak 
kijelölésében és a módosításokban vi-
szont nem lehet szerepük, hiszen ez 
hatósági feladatkör. A keretszabályo-
zás kialakítása során a HGYSZ mint 
szakmai szervezet az ügyelettel kap-
csolatos feladatok meghatározásában 
is részt kíván venni.

Az egyeztetés során a részt vevő 
szervezetek közül a MOSZ és a 
HGYSZ is jelezte, hogy a gyógy-
szertári ügyelet jogszabályi környe-
zete rendezésének kérdésében fel-
merült, eltérő álláspontjaik indoklá-
sát, megfontolásait és javaslatait az 

államtitkárság részére külön is meg-
küldik. Így ezzel a lehetősséggel az 
MGYK is élni kíván.

Új rendeleti szabályozásra várva 

Az Országgyűlés 2015. évi utolsó ülés-
napján fogadta el azt az egészségügyi 
salátatörvényt, amelynek alapján a 
gyógyszertári ügyeletet innentől jog-
szabályi szinten írják elő. 

„Készenlét és ügyelet teljesítésére 
valamennyi működési engedéllyel 
rendelkező közforgalmú gyógyszertár 
és közvetlen lakossági gyógyszerellá-
tást is biztosító intézeti gyógyszertár 
kötelezhető. A gyógyszertári ügyelet 
és gyógyszertári készenlét megállapí-
tása során az egészségügyi államigaz-
gatási szerv figyelembe veszi az adott 
településen vagy településrészen mű-
ködő egészségügyi szolgáltatók elér-
hetőségét, az orvosi ügyelet helyét és 
idejét, az ellátandó lakosságszámot, 

továbbá a gyógyszertár közfinanszí-
rozott gyógyszerek forgalmazásából 
származó árréstömegét. A folyamatos 
lakossági gyógyszerellátás érdekében 
a gyógyszertár ügyeleti, készenlé-
ti idejének megállapítására irányu-
ló eljárás hivatalból is indulhat. Az 
egészségügyi államigazgatási szerv 
gyógyszertári ügyelet és készenlét 
megállapításáról rendelkező határo-
zata fellebbezésre való tekintet nél-
kül végrehajtható.”

Azaz látszólag minden maradt a régi-
ben: az illetékes államigazgatási szerv 
kijelöl(het)i és kötelez(het)i a gyógy-
szertárat az ügyelet/készenlét ellátásá-
ra. A jogszabály sem az ügyeleti háló-
zat struktúrájának átalakítására, sem a 
kompenzáció kérdésére nem tér ki. Az 
ezzel kapcsolatos rendelet megszüle-
tése remélhetőleg kedvezőbb hírekkel 
szolgál majd. 

MOSZinfó
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Partnerkeresők
Mivel jár az egyedi gyógyszer-azonosítás bevezetése? – 3. rész

A hazai piaci szereplők egy már kidolgozott, már országokban is alkalmazott szisztémát (blueprint  
rendszer) is átvehetnek, de saját megoldást is kidolgozhatnak az egyedi gyógyszer-azonosítás megvalósítására.  
A nemzetközi informatikai (IT) szolgáltatók már javában keresik a kapcsolatot a magyar patikai rendszergazdákkal, sőt 
vannak, akik már élesben tesztelik a feladat ellátására alkalmas gyógyszertári szoftvert. 

Minthogy az egyedi gyógyszer-azono-
sítás rendszerének alapja az egyes ké-
szítményekre vonatkozó információk 
elektronikus formában történő tárolá-
sa, illetve az illetékesek (többek között 
az expediálók) számára az ahhoz való 
hozzáférés biztosítása, nem túlzás azt 
állítani, hogy a projekt központi sze-
replői azok az informatikai szolgálta-
tók lesznek, akik folyamatos és meg-
bízható módon ezt lehetővé teszik.  

Ahhoz, hogy lássuk az IT-cégek helyét 
a rendszerben, illetve az előttük álló 
feladatokat és nehézségeket, tekintsük 
át röviden a verifikáció folyamatának 
struktúráját! 

•	 A gyártók véletlenszerű, egyedi 
azonosítószámokat generálnak a 
jogszabály hatálya alá tartozó ké-
szítményeik minden egyes kisze-
relési egységéhez, amelyeket egy 
– a QR-kódnál fejlettebb, azzal nem 
azonos – kétdimenziós data mát-
rix kód részeként rányomtatnak a 
gyógyszeresdobozokra.

•	 Ezeket	 az	 elektronikus	 adatokat	 a	
gyógyszerek forgalomba hozatali 
engedélyeinek jogosultjai töltik fel 
az európai adatbázisba, amelynek 

szervere ezeket azonnal továbbítja 
annak az országnak az elektronikus 
adattárházába, ahol az adott készít-
mények forgalomba kerülnek.

•	 A gyógyszertárak és a nemzeti 
adattárház között nemzetközi ta-
pasztalattal rendelkező informatikai 
szolgáltató cégek teremtik meg az 
összeköttetést. 

•	 A patikai rendszergazdák által fej-
lesztett szoftver pedig az expediálás 
során teszi lehetővé a gyógyszer 
eredetiségének ellenőrzését és a 
rendszerből történő kijelentését.    

Jelenleg – gyártói és informatikai szol-
gáltatói részről is – azoknak a technoló-
giáknak a kifejlesztése zajlik, amelyek 
révén a fenti lépések megvalósíthatók. 

Mint tudjuk, magát a struktúrát, azon 
belül pedig az európai informatikai 
adattárházat is a gyógyszerpiaci szerep-
lők európai szervezetei által létrehozott 
EMVO (European Medicines Verifica-
tion Organization, Európai Gyógyszer-
ellenőrző Szervezet) működteti és fel-
ügyeli. Az EMVO alapítói által kimun-
kált, úgynevezett blueprint rendszer 
választásával a nemzeti szervezeteknek 

(NMVO-knak, (National Medicines 
Verification Organization) lehetőségük 
van arra, hogy bizonyos feladatokat át-
adjanak ennek az európai szervezetnek, 
cserébe adminisztratív és technikai tá-
mogatást kaphatnak az EMVO-tól. 

„A blueprint 
rendszer vá-
lasztása azon-
ban nemcsak 
könnyebbséget 
jelent, hanem 
számos köte-
lezettséggel is 
jár – mutat rá a 
szerződés egy 

fontos pontjára dr. Illés Zsuzsanna, 
a Generikus Gyógyszergyártók és 
Gyógyszerforgalmazók Magyarorszá-
gi Érdekvédelmi Egyesületének (GE) 
igazgatója. – Az adott piac szereplői-
nek többek között meghatározott IT-
szolgáltatók közül kell kiválasztaniuk 
azt a céget, amely felelős lesz a nemze-
ti szintű IT-feladatok ellátásáért.”

„Amennyiben egy adott ország érde-
keltjei nem élnek ezzel a lehetőség-
gel, vagyis nem a blueprint rendszert 
választják, mindent saját maguknak 
kell felépíteniük, azaz ebben az eset-
ben másik IT-szolgáltatót is választ-
hatnak – említ egy másik alternatívát a 
Generikus Egyesület igazgatója. – Az 
EMVO-nak azonban minden egyes al-
rendszert el kell fogadnia, ezzel bizto-
sítva az európai rendszer és a nemzeti 
rendszerek kompatibilitását, a struktú-
ra egészének folyamatos működését és 
legmagasabb fokú biztonságát.”

Vagyis a blueprint átvétele esetén a 
nemzeti adattárházat az EMVO egyik 
„beszállítója” fogja működtetni, a már 

AKtuÁlIS
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kidolgozott és kipróbált szisztéma el-
utasítása esetén viszont lehetőség nyí-
lik másik – akár hazai – informatikai 
céget megbízni ezzel a feladattal. Ez 
utóbbi esetben azonban sokkal több 
feladat, teher, felelősség és költség há-
rul a magyarországi gyógyszerellátási 
lánc valamennyi szereplőjére.

LX-Line: várakozó állásponton

„Az ADG egy 
nagy német 
patikai rend-
szergazda, az 
LX-Line német 
tulajdonosa és a 
Phoenix-csoport 
tagja. Cseh és 
magyar leány-
vállalata is van, 
így három országban is érdekelt. Ami-
kor a cég elkezdett az egyedi gyógy-
szer-azonosítás kérdéskörével foglal-
kozni, és létre szeretett volna hozni egy 
mind a három ország számára hasz-
nálható gyógyszer-adatbázist, több 
problémával is szembesült – meséli  
dr. Légrádi Gábor, az LX-Line ügy-
vezető igazgatója. – Az ADG tulajdo-
nosai ezért ma már arra hajlanak, hogy 
ha van helyi megoldás, akkor inkább 
azt válasszam.”  

„Egyelőre fogalmam sincs, Magyar-
országon ki fogja ezt az adatbázist 
létrehozni, és milyen elérést biztosít 
hozzá – folytatja gondolatmenetét az 
informatikai cég vezetője. –  Kiemelt 
kérdés, hogy az itt tárolt információk 
mennyire számítanak érzékeny ada-
toknak.” 

Dr. Légrádi Gábor elárulja, az elmúlt 
időszakban több IT-szolgáltató is megke-
reste az LX-Line-t, felajánlva, hogy koo-
perációban készítsék elő a hazai rendszer 
működését. Az egyik egy magyar infor-
matikai cég, amelynek vezetői a helyze-
tet jobban megismerve ma már úgy ér-
zik, a nagy, nemzetközi tapasztalatokkal 
rendelkező vállalkozásokkal szemben 
nem sok esélyük van a magyar piacon. 

„Létezik egy Aegate nevű angol cég, 
amely már a magyar piaci szereplők-
nek is bemutatkozott. Németországban 
is meg akarta vetni a lábát, sőt úgy 
tudom, Csehországban is kötött már 
szerződést patikai rendszergazdákkal – 
vázol fel egy másik lehetőséget az LX-
Line igazgatója. – Velünk is többször 
megpróbálták felvenni a kapcsolatot. 
Eleinte azzal hárítottam el őket, hogy 
a cégcsoporton belül dolgozunk ki egy 
egységes megoldást, de ez, mint idő-
közben kiderült, ki van zárva.”    

Mint az a hazai piaci szereplők leg-
utóbbi, múlt év november 16-i össze-
jövetelén kiderült, a blueprint szisz-
téma magyarországi működtetésére 
három cég, a már említett Aegate, az 
ugyancsak angol Solidsoft Reply, va-
lamint a német arvato aspirál. Mint-
hogy a honi adattárházat majdan 
működtető IT-szolgáltatót az NMVO 
fogja kiválasztani, ad absurdum még 
az is előfordulhat, hogy egy cég hiába 
tett már lépéseket az itteni struktúra 
kialakítása terén, olyan kondíciókat 
kínál a magyar nonprofit szervezetnek 
(például költségek), amelyek miatt az 
nem vele, hanem más szolgáltatóval 
köt majd szerződést.

„Mi a magunk részéről addig min-
dössze annyit tehetünk, hogy figye-
lemmel követjük az eseményeket, és 
amint kiderül, melyik cég lesz a nem-
zeti adattárház működtetője, felvesz-
szük vele a kapcsolatot” – mondja dr. 
Légrádi Gábor. 

Patikai szoftver

Milyen fejlesztési feladatot jelent a 
patikai rendszergazdák számára az 
egyedi gyógyszer-azonosítás rend-
szerének bevezetése? „Szükség lesz 
data mátrix kódot olvasni tudó szken-
nerekre, amelyeket integrálni kell a 
patikai informatikai rendszerbe. Eze-
ket a gyógyszertáraknak kell besze-
rezniük. Ki kell fejleszteni hozzájuk 
egy programot, és a szoftvert telepí-
teni kell a patikákba. Emellett a cikk-
nyilvántartást is fel kell készítenünk 
az egyedi dobozazonosításra” – so-
rolja dr. Légrádi Gábor.  

„Szerencsésnek tartanám, ha az onli-
ne kasszák bevezetésével ellentétben 
a felelősök ezúttal a rendszergazdák 
véleményét is kikérnék, és hagynának 
elég időt a rendszer tesztelésére. Bi-
zonyosan szükségünk lesz majd egy 
pilot-időszakra, amikor is néhány pa-
tikában pár száz termékkel működtet-
nénk a rendszert” – teszi még hozzá az 
LX-Line ügyvezető igazgatója.  

Tóth Tamás
(folytatjuk)

Német példa saját megoldásra

„Arra is van lehetőség, hogy egy ország lokális megoldást dolgozzon ki, és ez-
zel teljesítse a jogszabályok által rá rótt követelményeket. A németek is ezt az 
utat választották” – tudtuk meg dr. Légrádi Gábortól, az ottani gyógyszerpiac 
jó ismerőjétől. Mint elmondta, erre a feladatra 2011-ben alakult meg a teljes 
német vertikumot tömörítő securPharm nevű projektcég, amely még abban 
az évben elindította az egyedi gyógyszer-azonosítás rendszerének fejlesztését. 

A körülbelül 22 ezer németországi gyógyszertár közül mintegy 400-500, és 5 
vagy 6 patikai rendszergazda teszteli a rendszert. Eddig körülbelül 180-féle ter-
mék 16 millió dobozának azonosítóját töltötték fel a központi adatbázisba. Az 
azonosítási aktusok száma a múlt év júniusában megközelítette a 120 ezret. A 
szisztéma 2013 óta, tesztüzemmódban viszonylag jól működik, de még mindig 
vannak olyan kérdések, amelyeket nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. 
 
„A németek remélik, hogy már 2018-ra megfelelnek az előírásoknak, és – 
önkéntes alapon – még abban évben elindulhat a rendszer. Nálunk a projekt 
jórészt még csak a tervek szintjén létezik, vagyis 3 év alatt kellene eljutnunk 
ugyanoda, ahová ők 7 év alatt fognak” – összegzi a hazai piac szereplőinek 
esélyeit az LX-Line ügyvezetője. 
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A magyar lakosság évente és fejenként 
503 dollárt (azaz körülbelül 150 ezer 
forintot) költ gyógyszerre, ami alig ala-
csonyabb az OECD 29 vizsgált tagálla-
mának 515 dolláros átlagánál – derült 
ki az OECD nemrégiben megjelent ta-
nulmányából. A régióban nálunk csak a 
szlovákok költenek többet gyógyszerre, 
évi 533 dollárt. Lengyelországban 2013-
ban fejenként átlagosan mindössze 326 
dollárt tettek ki a gyógyszerekkel kap-
csolatos kiadások, amely 
összeg több mint har-
madával alacsonyabb 
a magyar adatnál. 
Csehországban évente 
átlagosan 381 dollárt 
adnak ki gyógyszerre 
az emberek, ami szintén 
jelentősen elmarad a magyar 
adattól – derül ki a Portfolio.hu cikkéből. 

Az OECD azt is megvizsgálta, hogy 
az egyes tagállamokban GDP-arányo-
san mennyit tesz ki a kiskereskedelmi 
gyógyszer-értékesítés. E mutató tekin-
tetében még feltűnőbben kiemelkedik 
Magyarország az OECD-tagországok 
közül. Nálunk ugyanis a nemzeti ösz-
sztermék 2,2 százaléka vándorol a 
gyógyszertárakba; ennél magasabb 

arányt csupán Görögországban ta-
pasztaltak, ahol ez a mutató 2,8 száza-
lék volt. Rajtunk kívül csak Japánban 
és Szlovákiában érte el ez a mutató a 
2 százalékot. 

A statisztikából az is kiderül, hogy a 
Magyarországon gyógyszerre költött 
összeg 43 százaléka jelenik meg állami 
támogatásként, majdnem ugyanekkora 
részt, 45 százalékot viszont „zsebből” 

fizetünk. Összehasonlításul, a lengye-
leknél a teljes kiskereskedelmi érté-
kesítésnek mindössze a 32 százalékát 
teszi ki az állami támogatás, a maradék 
összeget a lakosság maga fizeti.

A tanulmány arra is megpróbál választ 
adni, miért költünk a régiós átlagnál 
lényegesen többet gyógyszerre. En-
nek egyik oka továbbra is a magyarok 
átlagon aluli egészségi állapotában 
keresendő. Az is igen érdekes és el-

gondolkodtató adat, hogy miközben a 
gyógyszerkiadásokban az élen járunk, 
összességében szinte nálunk költik a 
legkevesebb pénzt egészségügyre.

A magán- és állami kiadások együt-
tesen a GDP 7,4 százalékát teszik 
ki, a költségvetés kiadásainak pedig 
mindössze a tizede megy erre a cél-
ra – utóbbi a legalacsonyabb arány 
a vizsgált országok között. Vagyis a 
számok arra utalnak, hogy elsősorban 
a magyar egészségügyi rendszer fi-
nanszírozásának az összetételével van 
probléma: túl sokat költünk gyógy-
szerre, miközben a megelőzésre nem 
jut elegendő forrás.

A szükségesnél kevesebb állami 
hozzájárulás

„Az OECD által közölt gyógyszerki-
adási adatok nem alkalmasak messze-
menő következtetések levonására – írta 
a jelentésre reagáló közleményében 
két nagy hazai gyógyszergyártói ér-
dekvédelmi szervezet. – Bár az OECD 
listáján Magyarország az abszolút és a 
GDP-arányos gyógyszerkiadások te-
kintetében is vezető helyen szerepel, a 
valós adatok mást mutatnak.”

A Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége (MAGYOSZ) és 
az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-

sülete (AIPM) szerint, 
mivel a nemzetközi 
összehasonlításokból 
nem derül ki egy-
értelműen, hogy az 
egyes országok mit 
értenek gyógyszer-

kiadás alatt, ráadásul 
annak számítási módszerta-

nában is lehetnek eltérések (például a 
gyártói befizetések figyelembe véte-
lénél, vagy a fekvőbeteg-szakellátás 
gyógyszerköltségeinek, illetve a gyó-
gyászati segédeszközök kiadásainak 
beszámításánál a gyógyszerkiadások 
közé stb.), ezen eredményekből hibás 
következtetések vonhatók le. 

E hiányosságokra Kaló Zoltán és 
munkatársainak egy korábbi kutatása 

„A nemzetközi összehasonlításokból nem  
derül ki egyértelműen, hogy az egyes országok 

mit értenek gyógyszerkiadás alatt.”

Sok vagy kevés?
A hazai magán- és állami gyógyszerkiadások mértékéről 

Az OECD szerint mi, magyarok – gazdasági helyzetünkhöz mérten – túl sok 
pénzt költünk gyógyszerre. Hazai gyártói szervezetek ezzel szemben azt állítják, 
hogy – különösen az állam – a szükségesnél kevesebbet. Az ellentmondást  
dr. Ilku Lívia, a MAGYOSZ igazgatója segítségével igyekeztünk feloldani.
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is rámutatott. Mint írják, „hazánkban 
a gyógyszer-közkiadások részaránya 
nemzetközi viszonylatban még akkor 
sem magas, ha az adatokat nem korri-
gáljuk a gyártói befizetésekkel.” 

A MAGYOSZ és az AIPM emlékeztet 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2015 
őszén közzétett számításaira, amelyek-
ben a 2012-es OECD-jelentésben sze-
replő 2,5 százalékos állami hozzájáru-
lás helyett mindössze 1,69 százalékos 
teljes (állami + magán) kiadási rész-
arányt talált. „Az azóta örvendetesen 
emelkedő GDP miatt ez az arány mos-
tanra még tovább csökkent” – teszik 
hozzá a közlemény szerzői.

„Az elmúlt évtizedben Magyarország 
a világ egyik leghatékonyabb ársza-
bályozó és árcsökkentő rendszerét ala-
kította ki, amelynek következménye, 
hogy a hazai gyógyszerárak nemzetkö-
zi összehasonlításban a legalacsonyab-
bak közé tartoznak. A gyártók pedig 
jelentős, évente mintegy 60 milliárd 
forintos befizetéssel tovább csökkentik 
az ország gyógyszerkiadásait – mutat-
nak rá a valós helyzetre a hazai gyártói 
szervezetek, amelyek ezt követően a 
konklúziót is levonják. – A gyógyszer-
közkiadások sajnos nem érik el azt a 
szintet, ami az ország nem túl rózsás 
egészségügyi mutatói alapján kívána-
tos lenne. A hazai lakosság egészségi 
állapotának javításához elengedhetet-

len az erre szánt kiadások növelése. 
Az OECD egyes tagországai tényleges 
gyógyszerkiadásainak megállapítása 
és jobb összehasonlíthatósága érde-
kében pedig egységes módszertan és 
validálási folyamat kialakítására lenne 
szükség.” 

Almát a körtével

„Minél közelebbről nézzük az OECD 
jelentését, minél többet foglalkozunk 
vele, annál elszomorítóbb a helyzet – 
mondja dr. Ilku Lívia, a MAGYOSZ 
igazgatója.  – Nemcsak gyártói szin-
ten hangoz-
tatjuk, már az 
OEP képvise-
lője is rámu-
tatott a  Napi.
hu  egyik 
rendezvényén 
tartott előadá-
sában, hogy 
az OECD-je-
lentés e része alapvető módszertani 
hibáktól szenved. Alapvető gond, 
hogy az almát a körtével hasonlítják 
össze. Bizonyos országokban csak 
a tényleges gyógyszerköltést veszik 
figyelembe, máshol minden finan-
szírozott ellátást, azaz a gyógyszerek 
mellett az orvostechnikai és az ápolási 
eszközparkot is. Ahol csak a gyógy-
szerre fókuszálnak, ott is akad ország, 
ahol a kórházi költés is beszámít, más-

hol viszont nem. A magyar számok 
még ennél is abszurdabbak, ugyanis a 
gyártói befizetések a közkiadások kö-
zött jelennek meg. S bár számos eu-
rópai országban alkalmazzák a gyár-
tói visszafizetések rendszerét, annak 
mértéke hazánkban kiemelten magas 
a többi országhoz képest, így nagyobb 
a torzításból eredő hatás.” 
 
„A fenti adatok két dolog miatt is aggasz-
tóak – folytatja dr. Ilku Lívia. – A gyógy-
szer-közkiadások magas szintjének em-
legetése a lakosság fejében a »hazánkban 
drágák a gyógyszerek« asszociációval 
jár, annak ellenére, hogy a vaklicit ered-
ményeként egyre több gyógyszer havi 
adagja szerezhető be 300 forint alatt. 
Szoktam azon elmélkedni, hogy milyen 
egyéb termékből kerül a havi szükséglet 
ilyen kevés pénzbe, de nem igazán járok 
sikerrel. Talán a dohányosok számára a 
gyufa…”
 
„Ha pedig a szakpolitikusok vizsgálják 
az OECD-jelentés hazai tanulságait, 
könnyen téves következtetéseket von-
hatnak le belőle, és nem kívánt intéz-
kedéseket hozhatnak miatta. Így volt 
ez 2011-ben is, ami egy 60 milliárdos 
gyógyszerkassza-csökkentést és a vak-
licit jogintézményét hozta az iparág és 
a betegek számára – teszi hozzá még a 
MAGYOSZ igazgatója.” 

MOSZinfó

Gyógyszerre költött összeg a GDP arányában  
(százalék, 2013)

Forrás: OECD, Portfolio
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Gyógyszerre költött összeg évente  
(dollár/fő vásárlóerő-paritáson, 2013)
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Az egész-
s é g t u d a t o s -
ság (idegen 
k i fe jezésse l 
Health Lite-
racy), azaz az 
egészségügyi 
„írni és ol-
vasni tudás” 
n e m z e t k ö z i 
szinten is az 
érdeklődés homlokterébe került. Egy-
re inkább világossá válik, hogy a né-
pesség jelentős hányada esetében je-
lent komoly problémát 

•	 a betegségprevenció hiánya vagy 
annak alacsony foka; 

•	 a saját egészségükért aktívan tenni 
akaró és tenni képes emberek el-
enyésző aránya; 

•	 valamint az előírt terápiát egyál-
talán nem, vagy nem teljes mér-
tékben követő betegek lassú 
gyógyulása, rosszabb esetben álla-
potromlása.  

Az egyén szintjén mindez rövidebb 
életet és rosszabb életminőséget je-

lent, a társadalom szintjén pedig 
többletterheket generál az egészség-
ügyben. 

A betegek fele saját bevallása szerint 
sem tartja be orvosa utasításait. A hét-
térben sokszor a hiányos ismeretek, az 
egészségügyi információk nem megfe-
lelő értelmezése áll. Bár korunkban je-
lentős mértékű háttértudásra lehet szert 
tenni a médiából, az internetről vagy 
akár az orvostól, mindez hiábavaló, ha 
valaki információfeldolgozási nehézsé-
gekbe ütközik. Tény, hogy a megszer-
zett ismeretek megbízhatóságáról, va-
lóságtartalmáról nem egyszerű feladat 
ítéletet alkotni. 

„Tolmácsra” lenne szükségük

A világon kilencedikként, Magyaror-
szágon is elkészült a nemzetközileg 
validált Egészségtudatosság – Health 
Literacy Survey EU-kutatás.* A Szi-
napszis Piackutató és Tanácsadó Kft. 
1008 fős reprezentatív mintán vizsgál-
ta, hogy a magyar lakosság képességei 
mennyire felelnek meg a mai, modern 
társadalomban az egészséggel kap-

csolatos komplex igé-
nyeknek. A kutatás ha-
zai megvalósítását az 
Innovatív Gyógyszer-
gyártók Egyesülete 
(AIPM) tette lehetővé.

Fontos megjegyezni, 
hogy a kutatás nem a 
tudásszintet, hanem 
az élet három, egész-
séggel kapcsolatos te-
rületén (egészségügy, 
prevenció, egészség-
fejlesztés) mért négy 
információfeldolgozá-
si szintet (elérés, meg-

értés, értékelés, alkalmazás), illetve 
az ezekhez kapcsolódó készségeket, 
képességeket mérte. Az eredmények 
sajnos arra mutatnak rá, hogy honfitár-
saink a három fő mérőindex mindegyi-
kében rendkívül alacsony arányban 
értek el kiváló szintet, míg a nem meg-
felelő pontszámot elérők aránya nem-
zetközi összehasonlításban az egyik 
legmagasabb! 

A kutatás eredménye egy összesített 
egészségtudatossági index, amely jól 
mutatja, ebben a viszonylatban hol 
helyezkedünk el Európa többi orszá-
gához képest. Ez alapján elmondha-
tó, hogy a magyar átlagos összesített 
egészségtudatossági index – az oszt-
rák és a spanyol mutatóhoz hasonló-
an – a problémás kategóriába esik, és 
csupán a bolgár eredmények voltak 
szignifikánsan gyengébbek a mieink-
nél. Talán meglepő, de a hazai ered-
mények a legtöbb esetben csaknem 
megegyeznek az Ausztriában mér-
tekkel. Mindenképpen érdemes lesz 
megvizsgálni, milyen rendszerszin-
tű vagy történelmi-társadalmi okok 
állhatnak e hasonlóságok mögött, és 
mit tanulhatunk egymástól az egész-
ségtudatossági szint növelésével kap-
csolatban.

Az összesített egészségtudatossági in-
dex pontszámait vizsgálva az is kide-

A betegek számára nehézséget okoz
- megítélni, hogy a médiából szer-
zett, betegséggel kapcsolatos infor-
mációk megbízhatóak-e (49%);
- megítélni, mikor lehet szükségük 
második szakvéleményre egy másik 
orvostól (47%);
- megítélni a különféle kezelési lehe-
tőségek előnyeit és hátrányait (36%

Összesített egészségtudatossági szint

Forrás: Szinapszis

elégtelen       problémás               elégséges             kitűnő

ie        10%            30%                               39%                        21%                35,2

de      11%          35%                               34%                     20%                34,5

pL      10%          34%                     36%                     20%                 34,5

gr       14%                31%                               40%                     16%              33,6

es       8%                        51%                                    33% 9%            32,9

Hu          20%                   32%                               38% 11%         32,3

at           18%                      38%       34% 10%         32,0

Bg              27% 35%        27% 11%         30,5

nL 27% 46% 25% 35,2

Átlag

Egészségtudatosság Magyarországon
Egy nemzetközi felmérés tanulságai
A Szinapszis nemrégiben elkészült tanulmányából kiderült: a magyarok 52 százaléka csak korlátozott 
egészségtudatossági szinttel rendelkezik, azaz a lakosság nagyobbik része számára nehézséget okoz az egészségügyi 
információk értelmezése, értékelése és felhasználása.
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rült, hogy Magyarországon csakúgy, 
mint (Hollandia kivételével) a kuta-
tásba bevont összes többi országban, 
a krónikus betegségben szenvedők 
átlagos pontszáma szignifikánsan el-
marad a társadalom egészétől. Ami 
sajnos azt jelenti, hogy pont azok van-
nak a legkiszolgáltatottabb helyzet-
ben, akik számára létszükséglet lenne 
a szerzett egészségügyi információk 
megértése és megfelelő felhasználása. 
Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy 
sokaknak tolmácsra lenne szükségük 
a rendelkezésükre álló ismeretek de-
kódolásához.

A magyar eredmények kiválóan il-
leszkednek a nemzetközi adatsorok-
hoz, és hasonló problémákat tárnak 
fel, mint amelyekkel sok más európai 
uniós országban is küzdenek: a társa-
dalom jól láthatóan kettészakad egy 
elfogadhatóan vagy akár kiválóan el-
igazodó, aktívan tájékozódó rétegre 
és az egészségtudatosság szempont-
jából komoly kihívásokkal küzdő le-
maradókra. 

Tanulságok

A fenti, objektív kutatás az első lé-
pés abba az irányba, hogy az egész-
ségügyi információk minden ember 
számára olyan módon váljanak el-
érhetővé, hogy azt ő maga a lehető 
legkönnyebben és leghatékonyabban 
használhassa fel. A felmérés azokat 
a stratégiai pontokat is segít beazo-
nosítani, ahol elakad az informá-
ciófeldolgozás folyamata. Utóbbiak 
ismeretében a szakemberek komoly 

segítségükre lehetnek a hozzájuk for-
duló betegeknek. 

A hatékony orvosi/gyógyszerészi ta-
nácsadásnak alkalmazkodnia kell a 
befogadó ismereteihez. Ehhez tud-
nunk kell, hogy a betegek 43 szá-
zaléka számára nehézséget okoz az 
egészségügyi szakembertől kapott 
információk értelmezése, értékelése. 
A Magyarországon megkérdezettek-
nek csupán az egyharmada állította, 
hogy nagyon könnyű feladat számára 
megérteni a gyógyszerhez mellékelt 
betegtájékoztatót (32%), illetve kö-
vetni a gyógyszerrel kapcsolatos uta-
sításokat (38%). Alig voltak többen 
azok, akik számára nagyon könnyű 
megérteni az orvos vagy a gyógysze-
rész által adott, arra vonatkozó uta-
sításokat, hogy hogyan kell szedni a 

felírt gyógyszert (36%) vagy követni 
a szakember által javasolt terápiás lé-
péseket (41%). 

Mindez azt jelenti, hogy a nagy több-
ség hiába kapja meg a szükséges tájé-
koztatást, ha az nem az „ő nyelvén” 
hangzik el, ha nem a számára könnyen 
megérthető koncepciókkal operál, nem 
tudja majd teljes mértékben hasznosí-
tani a hallottakat. 

A hazai kutatási adatokról a HLS-EU 
Consortium szakembereivel is konzul-
táltunk, akiknek meghívására a magyar 
eredményeket e sorok írója a 2015. 
november 17–19. között Brüsszelben 
megrendezett 3. European Health Li-
teracy Konferencia egyik workshopján 
is ismertette. A kutatássorozat tovább 
folytatódik, az adatfelvételt Magyar-
ország után a csehek, a máltaiak és az 
olaszok is elvégezték. 

Kun Eszter
kutatási igazgató

Szinapszis Piackutató 
és Tanácsadó Kft.

* A kutatást az első körben részt vevő országok-
ban (Ausztria, Bulgária, Görögország, Írország, 
Hollandia, Lengyelország, Németország és 
Spanyolország) egy kifejezetten erre a feladat-
ra létrejött konzorciumi kutatócsoport (HLS-
EU Consortium – hosted by the Maastricht 
University) végezte el. A magyarországi felmérés 
mind módszertani, mind mintavételi szempontból 
e nemzetközi kutatás folytatásának tekinthető. Az 
adatfelvétel 2015. május–június hónapban zajlott.

Jobb tájékozódás, hatékonyabb kommunikáció

Az egészségügyi rendszerek hatékonysága jelentősen növelhető azáltal, ha az 
emberek képesek jól tájékozódni bennük, azaz a megfelelő orvosokat keresik 
fel a megfelelő időben, így betegségeik kezelését már akkor el lehet kezdeni, 
amikor még nincs szükség költségesebb beavatkozásokra; továbbá ha meg-
értik a krónikus betegségek kezelésének módját, és követik az előírt terápiát. 

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) fontosnak tartja, hogy ja-
vuljon az emberek „egészségértése”, egészségtudatossági szintje, ami csökkent-
heti az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét. A szervezet támogatja, hogy a 
már most is működő népegészségügyi célú vagy betegtájékoztató programokat 
kiegészítve még több olyan országos és helyi kezdeményezés szülessen, amely 
elősegíti a lakosság egészségtudatos magatartását, jobb egészségértését.
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A program keretében japán, thaiföldi 
és ír gyógyszerészhallgatókkal is talál-
kozhattunk, ami az Egyesült Államok 
mellett más országok képzési rendsze-
rének megismerésére is lehetőséget 
adott. Az egy hónapos kint tartózkodás 
alatt a képzés és mindennapi betegellá-
tás neves oktatóinak és gyakorló szak-
embereinek köszönhetően Memphis és 
Knoxville egyetemi életébe és kórházi 
ellátásába is bepillanthattunk.

A Tennessee Egyetem 
Gyógyszerésztudomá-
nyi Karát, amely az 
első ilyen kar volt az 
államban, 1898-ban ala-
pították. Jelenleg is az 
egyetlen olyan gyógysze-
résztudományi kara az állam-
nak, amelyet az országban a legjobb 
húsz közé sorolnak (2014-ben a tizen-
hetedik volt a 120 képzőhelyet tartal-

mazó listán). A karnak több mint 300 
olyan partnere, szerződött helye van, 
ahol a hallgatók külföldi tapasztalato-
kat gyűjthetnek a közforgalmú, illetve 
a kórházi-klinikai gyógyszerészet terü-
letén. Ezek között 12 nemzetközi gya-
korlati képzőhely is található, többek 
között Magyarországon, Japánban, Új-
Zélandon és Thaiföldön.

Az egyetemnek több campusa is van, 
amelyek közül a legnagyobb Memphis-

ben található, ahol három tartalmas he-
tet volt szerencsénk eltölteni. Emellett 
a Knoxville-ben található központnak 
is kiemelt jelentősége van. Az egyetem 

népszerűségét pedig mi sem mutatja 
jobban, mint hogy a 2014/2015-ös tan-
év első szemeszterében Nashville-ben 
is nyílt egy új képzési pont.

Graduális képzés

Az amerikai egyetemi oktatás felépí-
tése különbözik az itthon megszokott 
osztatlan képzéstől. A hallgatók átla-
gosan 6-8 éven keresztül tanulnak a 
felsőoktatásban, amiből az első 2-4 
év az itthon alapozó modulba illesz-
tett tantárgyakat (kémia, biológia, 
mikrobiológia, biokémia, anatómia, 
élettan, kommunikáció, statisztika 
stb.) öleli fel. 

A diákok ezt követően jelentkeznek a 
gyógyszerészképző helyekre, ahol két 
és fél éven keresztül már csak szakmai 
tantárgyakat tanulnak. Ezt egy másfél 
éves gyakorlat követi, amit rotációs 
jelleggel havonta más-más klinikai 
osztályon töltenek. A képzés utóbbi 
eleme független attól, hogy ki milyen 
területen (közforgalom, kórházi-klini-
kai vonal, ipar, közigazgatás) tervezi a 
későbbi elhelyezkedést.

A képzés megkezdésé-
hez a leendő hallgatók-
nak többlépcsős felvé-
teli kritériumoknak kell 
megfelelniük. Figyelem-

be veszik az egyetemet 
megelőző tanulmányi eredmé-

nyeket, a gyógyszerészeti alapozó 
évek felvételi vizsgáján elért pont-
számot, a felmutatott referenciákat, 

Gyógyszerellátás és gyógyszerészképzés az  
Egyesült Államokban
A MOSZ támogatásával amerikai tanulmányúton járt fiatal gyógyszerészek úti  
beszámolója 

Az idei évben a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége támogatásának köszönhetően négyen vehettünk részt az 
amerikai Tennessee Egyetemen augusztus–szeptember időszakában zajló nemzetközi csereprogramon. Hazánkat dr. Bíró 
Krisztina, a Debreceni Egyetem Klinikai gyógyszertárának gyógyszerésze; dr. Tantó Tekla, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gyógyszerésze; dr. Zsidai Anna Tamara, a pécsi Pannon gyógyszertár gyógyszerésze és 
dr. Vida Róbert György, a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi gyógyszertár munkatársa képviselte.

„Az elméleti oktatás és az előadások 
szakmai színvonala terén felvesszük  
a versenyt az amerikai képzéssel.” 
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az iskolán kívüli tevékenységeket, a 
munkatapasztalatokat (a diákoknak 
lehetőségük van gyógyszertári asz-
szisztensként munkát vállalni), s a 
felvételit végül egy szóbeli elbeszél-
getéssel zárják.

Évente átlagosan 
600-1000 jelentkező 
regisztrál a központi 
adatbázisba, ahonnan 
300-400 jelöltet hív-
nak be szóbeli elbeszél-
getésre, amelynek eredményeként 
200 hallgató nyer felvételt az egye-
temre.

A képzőhelyek infrastruktúrája és 
felszereltsége maximálisan kielégí-
ti a hallgatók és az oktatók igényeit. 
Örömmel tapasztaltuk viszont, hogy az 
elméleti oktatás és az előadások szak-
mai színvonala terén felvesszük a ver-
senyt az amerikai képzéssel. Nagy hát-
rányunk ugyanakkor hozzájuk képest a 
gyakorlati képzőhelyek telítettsége és 
a gyakorlatok óraszámának alacsony 
mivolta.

A kinti gyakorlati képzéshez szimu-
lációs szobák (élethű bábukkal) is 
rendelkezésre állnak, amelyekben az 

interdiszciplináris csapatmunka (or-
vos, ápoló, gyógyszerész, dietetikus, 
gyógytornász) szituációs gyakorlatok-
kal sajátítható el, és felvételek alapján 
kielemezhető. A hallgatóknak arra is 

lehetőségük nyílik, hogy a betegekkel 
kapcsolatba kerüljenek, valamint a 
közvetlen ellátási folyamatokba is be-
kapcsolódjanak. 

A központi vizsgát követően a fris-
sen végzett gyógyszerészek a posztg-
raduális rezidensprogramokba is 
bekapcsolódhatnak. Ez minimum 
egyéves időszakot jelent, de a legy-
gyakrabban két évet töltenek el re-
zidensként. A képzés során orvosi 
ismereteket szereznek, részt vesznek 
akut és krónikus betegségek megelő-
zési eljárásainak a kidolgozásában és 
azok kezelésében, betekintést nyer-
nek a járóbeteg-ellátásba, továbbá 
magas szinten sajátítják el a gyógy-
szerészi gondozást. 

Az első év letelte után a klinikán ma-
radó gyógyszerészek az osztályon 
fekvő betegek állapotának, terápi-
ájának nyomon követését végzik. 
A kétéves posztgraduális képzést 

általában azok választ-
ják, akik szeretnének 
valamilyen területen 
(gyerekgyógyászat, 
kardiológia, belgyó-
gyászat stb.) specia-
lizálódni. A rezidensi 

program elvégzését kö-
vetően az orvosi csapattal karöltve 
a viziteken is részt vesznek, ahol is 
javaslatokat tehetnek az egyes páci-
ensek gyógyszerelésével kapcsolat-
ban, és nem születhet döntés a jóvá-
hagyásuk nélkül.

A végzett gyógyszerészek átlagosan 
három hónapon belül, 97 százalékos 
arányban tudnak elhelyezkedni a szak-
mában. A diploma megszerzését köve-
tően a frissen végzett gyógyszerészek 
60-65 százaléka közforgalmú gyógy-
szertárban, 35-40 százalékuk pedig a 
kórházi-klinikai ellátásban helyezke-
dik el. Megjegyzendő, hogy az utóbbi 
arány egy évtizeddel ezelőtt még csu-
pán 20 százalék volt. Ipari területre ke-
vesen mennek. 

„Nagy hátrányunk hozzájuk képest  
a gyakorlati képzőhelyek telítettsége és a 

gyakorlatok óraszámának alacsony mivolta.”
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Szakmaspecifikus továbbképzés

Az egyetem elvégzése után kétévente 
30 óra kötelező továbbképzés teljesíté-
se szükséges a szakma gyakorlásának 
folytatásához. Ebből 15 óra távokta-
tásban is teljesíthető, míg a másik 15 
élő oktatás keretében kell, hogy meg-
történjen. Specializáció esetén a sike-
res vizsgát követően a szakterületnek 
megfelelő képzéseken szükséges pon-
tokat gyűjteni. Ennek koordinálását és 
ellenőrzését a Nemzeti Gyógyszerészi 
Szövetség (National Association of 
Boards of Pharmacy) végzi.

Közforgalmú gyógyszerellátás

A Tennessee államban eltöltött egy 
hónap alatt Knoxville-ben és Mem-
phisben is bepillanthattunk egy-egy 
közforgalmú gyógyszertár életébe. Az 
amerikai patikák alapvetően két nagy 
csoportra oszthatók: függetlenek vagy 
valamelyik lánc/hálózat részei. Mi 
mind a kettővel találkoztunk, hiszen a 
Belew Drugsnál (független) éppúgy al-
kalmunk nyílt körülnézni, mint a Walg-
reens (lánc) egyik gyógyszertárában. 

Az országos szintű láncgyógyszertárak 
saját nagykereskedői hálózattal is ren-
delkeznek, így az árak meghatározása 
során erős alkupozícióban vannak. Ez-
zel kell a független gyógyszertáraknak 
felvenniük a versenyt, amit általában a 
magasabb szintű gyógyszerészi gon-
dozással vagy szolgáltatási körük bő-

vítésével (például szociális otthonok 
ellátásával, immunizációval, protézis 
viselésével kapcsolatos gyógyszerészi 
tanácsadással, egyadagos gyógyszerki-
szereléssel, gyógyszerkészítéssel) sike-
rül elérniük.

Az első, leginkább szembetűnő eltérés 
a hazai gyógyszertárakhoz képest az 
amerikai patikák mérete és az azokban 
forgalmazott cikkek sokasága volt. Kül-
sőre leginkább egy olyan vegyesbolthoz 
hasonlítanak, amely sok egyéb termék 
mellett gyógyszereket is forgalmaz. 

Ezen belül a patika, ahol a gyógysze-
részek és az asszisztensek dolgoznak, 
általában az üz-
lethelyiség hátsó 
részében helyez-
kedik el. A vény 
nélkül kapható 
k é s z í t m é n y e k 
mindenhol sza-
badpolcos rend-
szerben találha-
tók, hatástani és 
szervrendszeren-
kénti (fájdalom-
csillapítók, gyomorsavcsökkentők, 
szemészeti készítmények stb.) csopor-
tosításban.

Az ezek közötti eligazodásban a vá-
sárlók bármikor kérhetik a gyógysze-
részek és az asszisztensek segítségét. 
A kinti polcokon olyan termékekkel 
is találkozhatunk, amelyek nálunk 
csak vényköteles formában érhetők el 
(hidrokortizonos kenőcs, obstipánsok, 
PPI-gyógyszerek stb.). A vényköte-
les készítmények expediálását viszont 
kizárólag gyógyszerész vagy az ő fel-
ügyelete mellett asszisztens végezheti.

A receptek igen 
változatos úton 
érkezhetnek be a 
patikába; a nálunk 
megszokott pa-
pírforma mellett 
az e-mailen, tele-
fonon vagy faxon 
elküldött vények is 
érvényesnek minő-
sülnek. A gyógy-
szerész feladata e 

receptek (a beteg és annak biztosítása, a fel-
író orvos, a felírt gyógyszer, annak mennyi-
sége és adagolása) ellenőrzése. 

A gyógyszerek ömlesztett formában, 
500–1000 darabos mennyiségeket tar-

talmazó tartályokban érkeznek a pati-
kákba. Ez a készletgazdálkodás szem-
pontjából kedvezőbb helyzet, mivel a 
gyógyszertáraknak így elég csak egy-
két gyártó termékével foglalkozniuk. 
A gyógyszerek kiszerelése az ame-
rikai filmekből ismert narancssárga 
műanyag tartályokban, darabszámra 
kiszámolva történik. Ezt a műveletet 
az asszisztensek végzik. Láttunk kézi 

és géppel történő kiszerelést is. A tar-
tályok ekkor kapnak egyedi azonosí-
tó vonalkódot, valamint névre szóló 
szignatúrát, ami a beteg és a gyógy-
szer nevén, illetve az adagoláson túl a 
készítmény külső tulajdonságait is tar-
talmazza. Ezt követően még egy ellen-
őrzésen megy keresztül a gyógyszer, 
közben a betegtájékoztatót is kinyom-
tatják, majd az egész együtt egy nagy 
papírzacskóba kerül, és már készen is 
áll az expediálásra. A térítési díj meg-
határozása a beteg biztosítása alapján 
történik.

Krónikus betegség esetén a felírt recept 
többszöri felhasználására (újratölté-
sére, refill) is lehetőség van. Így, ha a 
betegnek elfogyott a gyógyszere, nem 
kell újra felkeresnie az orvost, a pati-
kába visszatérve ugyanazzal a vénnyel 
ismételten kiválthatja a rendszeresen 
szedett gyógyszerét.

Nem minden patikában készítenek 
gyógyszert, ezt a feladatot külön erre 
specializálódott gyógyszertárak (com-
pounding pharmacy) végzik. A ké-
szítmények alapvetően hasonlítanak a 
magyarországiakhoz (kenőcsök, csep-
pek, oldatok, ajakápolók stb.), emellett 
azonban gyermekek számára készített 
gyógyszeres gumicukrokkal is talál-
koztunk. 
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A közforgalmú gyógyszertárakban 
mindezek mellett személyes konzultá-
ciókra is lehetőség nyílik. A beteg egy 
erre a célra elkülönített helyiségben 
teheti fel mindazon kérdéseit, amelyek 
a gyógyszerelésével, a betegségével 
vagy egészségének megőrzésével kap-
csolatosak. A gyógyszerészi gondozás 
keretein belül itt nemcsak vércukor- és 
vérnyomásmérés történik: 1998 óta 
már védőoltásokat is beadhatnak a 
gyógyszerészek, aminek eredménye-
ként nagyban nőtt a lakosság átoltott-
sága. Egy ideje az egyetemi tanrendnek 
is szerves részét képezi a vakcináció el-
méleti és gyakorlati oktatása.

Kórházi-klinikai gyógyszerellátás

Kint tartózkodásunk alatt több egész-
ségügyi ellátó intézménybe is elláto-
gattunk, esetenként több időt ott töltve, 
kisebb csoportokra osztva követhettük 
nyomon a mindennapi gyógyszerészi 
tevékenységet, ismerhettük meg annak 
munkakörnyezetét. Meg kell jegyez-
nünk, hogy a gyógyszerészek klinikai 
ellátásba való integráltsága inkább a 
déli államokra jellemző. Ugyancsak 
változatos képet mutat a gyógyszeré-
szek gyógyszerfelírási jogköre: egyes 
kórházakban lehetőség van rá, míg 
máshol ez elképzelhetetlen. 

Utunk során kiemelkedő gyermekkórhá-
zakat (St. Jude és Le Bonheur), valamint 
állami oktatókórházakat (Memphis VA, 
University of Tennessee Medical Center 
in Knoxville) kerestünk fel. A St. Jude 
onkológiai kutatókórházban mintegy 60 
gyógyszerész dolgozik a kutatási/irá-
nyítási részlegen (klinikai vizsgálatok, 

betegbiztonság, irányelv- és protokoll-
fejlesztés, medikai rendszer), a közvetlen 
betegellátásban (központi gyógyszertár, 
klinikai részlegek: leukémia, csontvelő-
transzplantáció, HIV, járóbeteg-ellátás, 
terápiás gyógyszerszint-monitorozás), 
valamint az informatikai rendszerek fej-
lesztésében és felügyeletében. 

Figyelemre méltó volt az otthoni pa-
renterális terápia gyakori alkalmazása 
is, amelynek kapcsán a betegoktatás je-
lentős részét a klinikai gyógyszerészek 
végzik. Ugyancsak kiemelendő, hogy 
a kemoterápia biztonságosságát célzó 
törléses kontamináció vizsgálatot (wipe 
test) félévente elvégzik az intézményben. 

A különböző intézmények eltérnek az 
ott dolgozó gyógyszerészek számában, 
hiszen míg a St. Jude fekvőbeteg-ellá-
tásában 80 gyermekre 50-60 gyógysze-
rész jut, addig a Knoxville-ben található 
orvosi centrum klinikáin 30-60 betegre 
jut egy gyógyszerész. A kórházak mind-
egyikében Gyógyszerterápiás Bizottság 
és Formulária rendszer működik.

A kórházak nagy része nem állami fi-
nanszírozású, felszereltségük nem is 
hasonlítható egy magyar közkórházé-
hoz. A Memphisben található VA Ve-
terán Kórház (ahogy a neve is utal rá, 
veteránok és rokonaik ellátására tartják 
fenn) ugyan az állam irányítása alatt áll, 
de szakmailag és technikailag is nagyon 
fejlett intézmény. 

A kórházak osztályainak gyógyszerellá-
tásáról a központi patika gondoskodik, 
ahonnan személyre szabottan csoma-
golva kerülnek a készítmények a bent 

fekvő beteghez (unit dose system), il-
letve a „szatellita” gyógyszertárba. A 
gyógyszerosztás során az adott betegért 
felelős nővér a páciens és a beadandó 
gyógyszer azonosítására alkalmazott 
vonalkódos rendszer (Bar Coded Me-
dication Administration, BCMA) al-
kalmazásával minimálisra csökkenti a 
gyógyszerelési hibák esélyét. Ezenkívül 
a központi gyógyszertár mellett álta-
lában minden intézményben található 
járóbeteg-ellátással foglalkozó gyógy-
szertár (out patient pharmacy) is.

Köszönetnyilvánítás

Tanulmányutunk során számos fan-
tasztikus emberrel ismerkedtünk meg, 
a programban részt vevőkből pedig 
egy nagyon jó csapat alakult ki. Remé-
nyeink szerint a későbbiekben is lesz 
még alkalmunk találkozni, és tovább 
folytatni a megkezdett közös szakmai 
fejlődést.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani a Magángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetségének, valamint munka-
helyi vezetőinknek és mentorainknak, 
hogy eddigi életünk egyik legemlé-
kezetesebb élményével ajándékoztak 
meg minket.

Dr. Vida Róbert György
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Születésünk-
től fogva 
vannak olyan 
g e n e t i k a i 
adottságaink, 
illetve 2-3 
éves korunk-
ra kialakuló, 
alapvető sze-
mélyiségvo-

násaink, amelyeken nem tudunk vál-
toztatni. Amiről az elkövetkezőkben 
beszélni szeretnék, a magatartásnak 
éppen az a része, amelybe van bele-
szólásunk: ez pedig nem más, mint az 
egyes élethelyzetekben megjelenő vi-
selkedési formák összessége. 

Más és más szituációban az egyes em-
berek különbözőképpen viselkednek. 
Jómagam például másként viselkedem, 
amikor a gyógyszertárban expediálok, 
amikor interjút adok, vagy amikor be-
megyek a gyermekem szülői értekez-
letére. A tára mellett lehet, hogy egy 
csendes, alapos ember vagyok. Otthon 
viszont, takarítás vagy főzés közben 
sietek, talán még kapkodok is; nagyon 
határozott vagyok, és a részletekre sem 
figyelek annyira oda. Fontos, hogy 
amikor a ránk leginkább jellemző vi-
selkedési formát keres-
sük, mindig ugyanabban 
a szituációban vizsgál-
juk magunkat. 

Az elkövetkezőkben az 
egyes viselkedési for-
mákat szélsőséges álla-
potokban fogom bemu-
tatni, azért, hogy azok 
minél jobban elkülönít-
hetőek legyenek egy-
mástól. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy 
ezek ennyire elkülönül-

ten léteznek egymástól. Négy alapve-
tő formát fogok ismertetni, amelyek 
keverednek az egyes emberekben, 
ugyanakkor van egy, ami a leginkább 
jellemző rájuk. Ezek között nincs jó 
vagy rossz, hiszen valamennyi viselke-
dési formának vannak előnyei is. 

Ráadásul az ember változik: lehet, 
hogy tavaly még egy bizonyos viselke-
dési forma volt jellemző ránk, viszont 
ebben az évben alkalmazkodtunk egy 
adott szituációhoz, és emiatt teljesen 
más stílust öltöttünk magunkra. Ezek a 
viselkedési minták magunkon és máso-
kon is felismerhetők, a változás/változ-
tatás pedig tanulható folyamat. 

Az ebben a cikksorozatban ismerte-
tett módszer két lépése, hogy megta-
nuljuk felismerni az egyes viselkedé-
si jegyeket, amelyek alapján a mun-
katársainkat besorolhatjuk a négy 
kategória valamelyikébe, majd pedig 
mindegyikre külön kommunikáci-
ót alakíthatunk ki. Gyakori vezetői 
hiba, hogy bár más és más viselke-
désű emberekről van szó, akik elté-
rő személyiségvonásokkal rendel-
keznek, mi viszont nagyon sokszor 
ugyanúgy kommunikálunk velük. 

A viselkedés négy dimenziója

Az emberek egyik fele nagyon nyitott 
másokra. Amikor találkozunk velük, 
átölelnek, puszit adnak, beszélgetés 
közben megsimogatják a vállunkat, a 
kezünket, szívesen lépnek be az intim 
szféránkba, bármikor szívesen eljön-
nek velünk kávézni, mivel ők maguk 
nem szeretik egyedül végezni ezt a 
tevékenységet. Egy vadidegennel való 
kapcsolat kialakításakor is közvetlenek 
tudnak lenni. 

Ennek az ellentéte az az embertípus, 
aki jóval zárkózottabb. Aki nem szeret 
ölelkezni, aki egyedül is meg tudja inni 
a kávéját, akinek nem okoz gondot, 
ha hátul a laborban, magizás közben 
egyedül kell kavargatnia a kenőcsalap-
anyagokat. Az ilyen kolléga szeret 
egyedül lenni, egyedül dolgozni. Ezzel 
alapvetően két csoportra osztottuk a 
munkatársainkat.

Ha újabb két dimenzióval bővítjük a 
képet, vannak olyanok, akiknek fontos 
a másik ember, akiknek a viselkedését 
nagyban befolyásolja mások vélemé-
nye. Őket az motiválja, hogy a másik mit 
érez, mi a fontos számára. Ennek ellen-

téte az az ember, akinél kisebb 
jelentőségű, hogy a másik mit 
gondol: nála az eredmények, 
egy-egy feladat jó elvégzése él-
vez prioritást. Ezzel máris négy 
kategóriába soroltuk a külön-
böző viselkedésformákat.

Az ismerkedő

Ha ezeket kombináljuk egy-
mással, megkapjuk azokat 
a típusokat, amelyekbe az 
egyes ismerőseink, kollégá-
ink besorolhatók. Azokat az 

Ismerje meg önmagát – és beosztottait!
Viselkedési formák, kommunikációs stratégiák – 1. rész 

Milyen viselkedési formák jellemzők az egyes, kezünk alatt dolgozó beosztottakra? Ha ezzel tisztában vagyunk, 
motivációjuk, és ezáltal a munkájuk  is eredményesebbé válik. Most induló cikksorozatunkban négy, egymástól jól 
elkülöníthető viselkedési formát mutatunk be, és az esetükben alkalmazandó kommunikációs stratégiát is ismertetjük.

• lényegretörő
• magabiztos

Domináns Ismerkedő

Kompetens Szilárd

Nyitott

Zárt

Er
ed

m
én

y

Em
be

re
k

• óvatos
• elemző

• komoly
• hűséges

• barátságos
• nyitott
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embereket, akik szeretnek társaságban 
lenni, és akik számára fontos, hogy 
mit gondolnak róluk mások, ismerke-
dő típusúnak hívják. Az ilyen emberek 
nagyon barátságosak, nyitottak és álta-
lában sokat beszélnek. 

A szilárd

Akik zárkózottak, ugyanakkor fontos 
nekik mások véleménye, szilárd tí-
pusúnak nevezzük. Ezek az emberek 
általában nagyon komolyak, hűsége-
sek, biztonságra törekednek, és bár 
számukra is fontos, hogy segítsenek, 
mégis zárkózottak.  

A kompetens

Azokat, akik zárkózottak, és akik 
számára az eredmény az embernél 
is fontosabb, kompetens típusúnak 
nevezzük. Ha az expediálásnál job-
ban szeretünk magizni, ha tizedmil-
ligrammokra képesek vagyunk min-
dent kimérni, ha nagyon pontosan, 
rendszeretően dolgozunk, akkor mi 
is ebbe a csoport-
ba tartozunk. Az 
ilyen emberek 
óvatosak, elem-
zők, rendszere-
tők, a legapróbb 
részletekig el-
merülnek egy-egy 
tevékenységben. Nem azért nem sze-
retnek expediálni, mert nem értenek 
hozzá, hanem mert nem értik, hogy 
miért sietnek az emberek: ők a legap-
róbb részleteket is nagy alapossággal 
mondanák el, a páciensek viszont ezt 
sokszor nem győzik kivárni. Ami en-
nél a típusnál belső konfliktushely-
zetet idéz elő.

A domináns

Végül vannak olyan emberek, akik 
ugyan nyitottak, ám számukra nem az 
emberek, hanem az eredmény lesz a 
fontos. Az ilyen munkatársak lényeg-
re törők és magabiztosak, mindig si-
etnek, időnként kapkodnak is, hiszen 
számukra általában az a fontos, hogy 
a feladatot a lehető leghamarabb elvé-
gezzék. Ők a domináns típusú embe-

rek, akik egy kicsit olyanok, mint az 
őrmesterek: határozottak, és mindig 
türelmetlenek. 

Ütközőzónák

Ez az a négy viselkedési alaptípus, amit 
az elkövetkező hónapokban részlete-
sebben is megismerünk és elemezni 
fogunk, hogy kiderüljön, mi és a kol-
légáink vajon melyikbe tartozunk. Azt 
is látni fogjuk, milyen feszültségeket 
okoz két ellentétes típus „találkozása”. 

Ha például domináns típusú gyógy-
szertárvezetők vagyunk, nagyon nehe-
zen tudunk kommunikálni a mellékelt 
ábrán velünk átellenben lévő szilárd 
típusú beosztottal. De ugyanez a kom-
petens-ismerkedő párosra is igaz. 

Nézzünk két egyszerű példát! Egy domi-
náns típusú ember különösebb hezitálás 
nélkül vállalja fel a konfliktushelyzete-
ket, lát neki egy új feladatnak, hiszen az 
számára kihívást jelent, őt motiválja. A 
szilárd kolléga viszont a biztonságra tö-
rekszik, nagyon lassan tud változtatni a 
régi, berögzült szokásain. Emiatt a két 
ember nem mindig érti meg egymást, 
nem képes egyszerre mozdulni.  

Egy kompetens típusú embernek az 
apró részletek is nagyon fontosak. Ami-
kor igyekszik valamit elmagyarázni, 

nagyon lassan, összeszedetten beszél. 
Az ismerkedő típusú kolléga számára 
viszont nem annyira lényegesek a rész-
letek; ő minél gyorsabban, minél több 
dologról akar beszélni, amiből köztük 
is adódhatnak konfliktusok.    

Feszültség természetesen az ábrán egy-
más alatt-fölött található kategóriák kö-
zött is lehet. Egy domináns ember pél-
dául nagyon nehezen tudja kivárni, amíg 
egy kompetens típusú kollégája meghoz 
egy döntést. Utóbbi hosszabb úton, más 

algoritmus mentén jut el 
ugyanoda. Ha ezt fel-
ismerjük a másikban, 
könnyebben el tudjuk 
fogadni azt, ahogyan 
ő egy adott helyzetben 

viselkedik. Könnyeb-
ben tudunk alkalmazkod-

ni, és jobban tudjuk motiválni a beosz-
tottainkat, de akár a betegeinket is.

Az eredményesség kulcsa

Ha megértjük, hogy az egyik ember 
miért viselkedik máshogy, mint a má-
sik, könnyebben meg tudjuk oldani az 
előttünk álló helyzeteket. A következő 
négy cikkben azt mutatjuk be, hogyan 
ismerhetjük fel, hogy az egyes kol-
légáink melyik típusba tartoznak, és 
hogy ennek alapján hogyan lehet őket 
a legeredményesebben motiválni.    

Dr. Kovács Zsolt
kommunikációs szakértő,

az Ad Sidera Csoport 
együttműködő partnere

(folytatjuk)
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„A munkatársainkat besorolhatjuk a négy 
kategória valamelyikébe, majd pedig mindegyikre 

külön kommunikációt alakíthatunk ki.”
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Arthur Miller: Istenítélet (A salemi boszorkányok)

Salemben fiatal lányok egy csapata 
szerelmi bánattól és más érzelmektől 
fűtve egy tavaszi éjszakán megidézi 
az ördögöt. Innentől képletesen is el-
szabadul a pokol: az addig békés kis 
település egy csapásra a boszorkány-
ság és az ördög elleni kíméletlen harc 
csatamezőjévé változik, ahol senki 
sincs biztonságban az elvakult boszor-
kányüldözőktől. Az Istenítélet című 
darab a boszorkánypereken túl az elő-
ítéletekről és egy közösség felbom-
lásáról szól. A politikai és egyházi 
bűnbakkeresésbe kiválóan simulnak 
bele az egyes emberek önös érdekei, 
a törvényes és törvénytelen eljárások 

pedig önjáróvá válnak, és az egész kö-
zösséget maguk alá temetik.

A Vígszínház ezzel az előadással emlé-
kezik a 100 éve született kiváló ameri-
kai drámaíróra, Arthur Millerre.

A főbb szerepekben: Stohl András (John 
Proctor), Herczeg Adrienn (Elizabeth Proc-
tor), Szilágyi Csenge (Abigail Williams), 
Fesztbaum Béla (Danforth alkormányzó), 
Hegedűs D. Géza (Parris tiszteletes), Hevér 
Gábor (Hale tiszteletes), Lukács Sándor 
(Dr. Griggs), Péter Kata (Mary Warren)

Rendező: Mohácsi János

Műsoron:
 

Mahler: III. (d-moll) szimfónia

Vezényel: Fischer Iván

Közreműködők:  
Gerhild Romberger (alt),  
a Bajor Rádió Énekkara,  

valamint a 
Nyíregyházi Cantemus Gyermekkar 

(karigazgató: Szabó Dénes)

„Olyan nagy művet képzelj el, amelyben 
valósággal az egész világ tükröződik – én 
magam is szinte csak hangszer vagyok, 
amelyen a Mindenség játszik – írja a III. 
szimfóniáját komponáló Mahler szerelmé-
nek, Anna von Mildenburg énekesnőnek 
Steinbachból, az Attersee partjáról. – Az én 
szimfóniám olyasvalami lesz, amilyet még 
nem hallott a világ! A természet teljessége 

kap benne hangot, s mesél oly mélységes 
titkokat, amelyeket tán ha álmunkban sej-
tünk! Elmondhatom neked, hogy egyik-
másik résznél még engem is valami kísér-
teties érzés fog el, és úgy rémlik, mintha ezt 
egyáltalán nem is én csináltam volna.” 

A szerző önmagával szembeni igé-
nyességét jól jellemzi egy tréfás epi-

zód: amikor Bruno 
Walter, a barát és 
karmester kolléga, a 
Mahler-életmű egyik 
legnagyobb tolmá-
csolója gőzhajón 
megérkezett Stein-
bachba, és megcso-
dálta a tájat, Mahler 
megjegyezte: „Nem 
kell odanéznie, én 
mindezt már meg-
komponáltam.” 

A zeneszerző három nyáron át dolgo-
zott szimfóniáján, amelyet 1896 au-
gusztusában fejezett be. A legnagyobb 
terjedelmű, mintegy másfél órás, ze-
nekarra, altszólóra, fiú- és női karra 
írott szimfónia ősbemutatójára 1902-
ben, Krefeldben került sor Mahler ve-
zényletével.

Helyszín: Vígszínház    Időpont: február 20., 23., 24., március 10., 11. 19.00    Jegyár: 700–3700 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája   Időpont: március 10. és 11., 19.45, március 12., 15.30   Jegyár: 2500–13600 Ft

KOMOLYZENE

A Budapesti Fesztiválzenekar koncertje
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Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum   Megtekinthető: 2016. március 15-ig.   Jegyár: 1400 Ft

KIÁLLÍTÁS

Szabad szemmel – Fotó Hemző

A 20. századi magyar fotográfia egyik 
legfontosabb alkotója – a három éve 
elhunyt Hemző Károly (1928–2012) 
– életmű-tárlata átfogó képet ad az 
utóbbi évtizedekben gasztrofotósként 
milliók által kedvelt művészről, bemu-
tatja mint eredeti sport- és városfotóst, 
vérbeli riportert, lírai tájképábrázolót, 
valamint a lovas képek megújítóját is. 
A 700 m2-en felvonultatott több mint 
200 fotó legtöbbje vintage-kópia és 
eredeti negatívról készített nagyítás, 
jelentős részben fekete-fehérben.

Hemző az Aranycsapat tagjairól és a ma-
gyar sport egyik aranykorának sok neves 
szereplőjéről készített bravúros felvéte-
leket. Budapestet több mint hatvan éven 
át fényképezte, sajátos szemlélettel. Jó 

értelemben vett mániája közé 
tartozott megörökíteni minden 
évszakban, napszakban, szá-
mos nézőpontból és stílusban a 
Duna-hidakat, főként a Lánchi-
dat és a budai Várat. A főváros 
környéki festői vidékek közül 
talán a Dunakanyar és Szent-
endre volt Hemző kedvence, de 
ugyanígy figyelme középpont-
jában állt a balatoni táj, a maga szépsé-
gével és mozgalmasságával, valamint a 
„lovas helyek”, elsősorban a Hortobágy, 
Bugac és Apajpuszta.

Az életműben, így a kiállításban is fő 
helyet foglalnak el a lovas képek. Nem 
véletlenül, hiszen a magyar fényképé-
szek közül talán Hemző publikálta a 

legszebb fotókat a lovak életéről. Az 
idős mester mindezeken túl nemcsak 
remek ételfotókat készített, hanem 
művészi csendéleteket, finom zsáner-
képeket és rezignált intim önportrékat 
is,  amelyeket most láthat először a 
közönség, amiként az összes kiállított 
fotónak csaknem a fele is most kerül 
először a nagy nyilvánosság elé.

„Egy jó tragédiában mindenkinek 
igaza van” – állította egykor Albert 
Camus.  Verdi ennél is tovább ment: 
előszeretettel halmozta a sűrű drámai 
helyzeteket; szeretett olyan, szinte 
megoldhatatlan szituációkat teremte-

ni, amelyekben a kínzó dilemmák kö-
zött őrlődnek hősei. A trubadúr ékes 
példája ennek: politikai, szerelmi és 
bosszúdráma; vérbeli olasz romantikus 
mű, amely máig az egyik legnépsze-
rűbb Verdi-opera.

A trubadúr, amely Galgóczy Judit 
rendezésében 2015 júniusában, a 
miskolci Bartók Plusz Operafeszti-
válon debütált nagy sikerrel, 2016. 
március idusától az Erkel Színházban 
is látható.

A főbb szerepekben: Kálmándy Mi-
hály/Alexandru Aghenie (Luna gróf), 
Boross Csilla/Létay Kiss Gabriella 
(Leonora), Markovics Erika/Haris Na-
din (Inez), Kamen Chanev/Stuart Neill 
(Manrico), Komlósi Ildikó/Ulbrich 
Andrea (Azucena)
 

Rendező: Galgóczy Judit
Karmester: Medveczky Ádám
Karigazgató: Strausz Kálmán

Helyszín: Erkel Színház   Időpont: március 18., 20., 24., 19.00, március 26., 11.00   Jegyár: 500–5000 Ft

OPERA
Giuseppe Verdi: A trubadúr
Opera két részben, négy felvonásban, olasz nyelven, magyar felirattal
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A minap ol-
vastam egy 
női maga-
zinban, hogy 
az egyik 
új „James 
Bond-lány” 
az ötvenes 
éveiben járó 
Monica Bel-
lucci lett. 

Egy hazai portál több fiatal kommen-
telője is felhorkant a hír hallatán – de 
miért is? Szerencsére az ötvenedik 
életéven túl is van élet, és a tendencia – 
hogy a középkorú nőket is elismerik és 
foglalkoztatják – nem csak a filmipar-
ban érhető tetten. Ahogy egyre jobban 
kitolódik az életkor, szinte természe-
tessé válik, hogy a nők az „ötödik iksz” 
után is fiatalos külsejűek, sportolnak, 
élnek a szépségipar adta fiatalító mód-
szerekkel, lehetőségekkel. 

A megváltozott életvitel, a tudatos 
táplálkozás és életmód lehetővé teszi, 
hogy sokáig aktív részesei legyünk a 
társadalomnak és a családunknak. Az 
elfogyasztott táplálékokban található 
létfontosságú vitaminok többnyire szer-
vezetünk működésére hasznosulnak, 
bőrünkig csak igen kevés jut el belőlük.

A bőr fiatalon tartása érdekében tehát 
vitamindús kozmetikumokat kell hasz-
nálnunk. Az egyik legkiválóbb anti-ag-
ing vitamin a C-vitamin. A korosodó 
bőr a téli időszakban fakó, sápadt, ér-
zékenyen reagál az időjárás viszontag-
ságaira és sajnos különböző pigment-
foltok jelennek meg rajta. A C-vitamin 
halványítja a napfény okozta vagy 
hormonális eredetű pigmentfoltokat, 
stimulálja a bőr kollagéntermelését, 
semlegesíti a bőrt öregítő szabadgyö-
köket, valamint – például hialuronsav-
val együtt alkalmazva – növeli a bőr 
nedvességtartalmát.

Mivel benne járunk az anti-aging szép-
ségkúrák szezonjában, itt az idő, hogy 
elkezdjünk egy C-vitaminos kúrát. A 
kozmetikumokban, amelyeket erre a 
célra használunk, a C-vitamin észterek 
formájában van jelen. A C-vitamin-
észter stabil, oxidációnak ellenálló for-
mula, az eredeti molekulánál négyszer 
hatékonyabban szívódik fel és jobban 
hasznosul. Erősíti a sejtfalakat, stimu-
lálja a fibroblasztokat, folyamatos hasz-
nálata fokozza a bőr rugalmasságát. 
Az egyik legkiválóbb C-vitamin-forrás 
a sütőtök, amelyben számos egyéb, a 
bőr számára fontos hatóanyag (savak, 
enzimek, antioxidánsok) található. 

A C-vitaminos kezelés protokollja:

1. lépés: letisztítás C-vitaminos tisztí-
tószappannal 

2. lépés: peeling rizsselyem-tartalmú 
púderrel

3. lépés: C-vitamin-tartalmú, savas pe-
eling oldat felvitele a regenerációs 
folyamatok beindítása céljából

4. lépés: a sav semlegesítése
5. lépés: arc- és dekoltázsmasszázs
6. lépés: tápláló maszk, a bőr igényei-

nek megfelelően
7. lépés: magas vitamintartalmú szé-

rum felvitele, amely nyugtat, relaxál

A fenti kezelést tíznaponként három-
szor lehet megismételni. A kezelések 
között – a kúra kiegészítéseként és an-
nak sikere érdekében – fontos az ott-
honi ápolás, lehetőleg a szépségszalon-
ban használt termékcsaláddal. Kérem, 
keressék a szalonokban a C-vitaminos 
anti-aging kúrákat, készüljünk fel a 
lassan, de biztosan közelgő tavaszi 
napsugarakra!

Minden kedves Olvasónak kellemes 
szépülést kívánok!

Barabás Éva
kozmetikusmester

A KOZMEtIKuS tANÁcSOljA

Kortalan évek
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Borsos József 1821. december 21-én, Veszprémben született. Apja Borsos 
Márton ügyvéd, lapszerkesztő és lapkiadó volt. 1837-től Pesten Schöfft 
József Károly tanítványa volt, majd 1840-ben Leopold Kupelwieser 
osztályában a bécsi képzőművészeti akadémia hallgatója lett. 1843-ban 
a vízszintes 1. sorban szereplő úr magániskolájába iratkozott át. Bécsben 
élt, de a pesti közönség körében is népszerű volt. 

Szinte természetes, hogy Borsos csakhamar keresett arcképfestővé vált, 
képei a Pesti Műegylet kiállításán is feltűnést keltettek. Művei sajátos 
frissességet árasztanak, és – túlszárnyalva az elmélyülést színlelő 
érzelmességet, ezt a kor arcképein oly gyakran előforduló hangulatot 
– a töretlen egészséget, valamint az erőteljes optimizmust hirdetik. 
Arcképeinek fő vonzereje a színes és derűs összbenyomásban, a ruházat 
anyagszerűségében, a tárgyi kellékek szépségében rejlik – miközben 
az egyéniség mélyebb ábrázolása némileg háttérbe szorul. Borsos Bécs 
vezető festőivel, Amerlinggel, Waldmüllerrel, Pettenkofennel tartott fenn 
baráti viszonyt, mindeközben megőrizve felfogásának sajátos, magyaros 
jellegét.

Művésztársaira nemcsak művészeti, hanem politikai vonatkozásban is erős 
hatást gyakorolt. Pettenkofen az ő révén kezdett érdeklődni a magyar nép 
iránt, és Borsossal együtt készítette el az 1848-as országgyűlés megnyitását 
ábrázoló litográfiáját. Mesterünk ezekben az években többnyire Bécsben 
élt és dolgozott, hazája iránti vonzalma és érdeklődése azonban nemcsak 
az évente hazaküldött és kiállított művekben mutatkozott meg, hanem 

abban is, hogy megörökítette a 48-as 
események típusait, alakjait. Egyik 
legszebb műve, amelynek címét a 
vízszintes 63. sor megfejtése adja, egy 
férfi arcképe, amely talán Pest 1848-as 
polgármesterét, a függőleges 14. sor 
megfejtésében olvasható urat ábrázolja. 

Hazafias felfogásának jele az is, hogy 
Táncsics Mihály neveltjéről, Teleki 
Sándorról, a szabadságharc e kalandos 
életű alakjáról is festett arcképet, sőt e 
kedvenc modelljét mint emigrációba 
vonult harcost és gyertyagyári munkást 

is bemutatatta. Ugyanakkor művein kívül nem tudunk a szabadságharcban 
való konkrét részvételéről, abban valószínűleg nem is játszott kiemelkedő 
szerepet, mivel 1850-ben már újra Pesten találjuk. Ekkor visszatért 
korábbi kedvelt témáihoz, az életképekhez, amelyek már 1848 előtt is a 
meghitt polgári-családi élet jeleneteit („Anyai gondosság”, „Álarcpróba”, 
„Gyógyulófélben” stb.) ábrázolták.

Amikor 1861-ben hazatelepedett, művésztársai kitüntető szívességgel 
fogadták, ám ő, aki Bécsben börzejátékon minden vagyonát elvesztette, 
mintha egyetlen céljának a vagyongyűjtést tekintette volna. Fotográfus 
lett, műterme fellendült, ám őt reggeltől késő estig az üzleti gondok 
foglalták le. Az ember meggazdagodott, a művész viszont meghalt benne. 
Szökött a nyomor elől? Aligha. Lélektani rejtély előtt állunk, amelyet 
csakis ilyen alapon oldhatunk meg. Borsos alig egyévi házasság után 
elvesztette szeretett feleségét, s efeletti bánatában fojtotta durva munkába 
keservét. Szinte menekült a művészet elől. Amikor megszedte magát 
a fotografálásból, megvette a Szép Juhászné csárdát, amit bérbe adott, 
ő maga pedig ott élt visszavonultan, egészen 1883-ban bekövetkezett 
haláláig.
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Vízszintes 

1. Megfejtés 12. Betakarító 13. Győr-Moson-Sopron megyei 
község 15. Juttattam 17. Női név 19. Oroszországi folyó 21. 
Biztosítótársaság 22. Dave …, angol énekes, rockzenész  
24. Idegen olaj! 25. Hét vezérünk egyike 27. Bárd 29.	Üres	nád!	
30. Fosztóképző 32. Óvó 33. Egyéniség 34. Hajó része 36. Ritka 
női név 37. Kettőzve népszerű bábfilmben szereplő sárkány 
38. A nátrium vegyjele 39. Marc  …, a T. Rex együttes egykori 
legendás énekese 40. Ilyen káposzta is van 41. Konyhakerti 
fűszernövény 43. „Sokasodik” a pénz 44. Európai szigetország 
lakója 45. Mongol méltóság volt 46. Rangjelző 47. … Tamás, a 
Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakja  
49. Fogadalom 51. Idegen föld! 53. Szállíttató, rendelő (pl. ételt) 55. 
Gomba is van ilyen 57. „Agytöltelék” 58. A feminin rövid alakja 
60. Rádől 61. Magyarország röviden 62. Ostoba 63. Megfejtés

Függőleges

2. Tova 3. Görög-római mitológiából eredő női név 4. Dajka 5. 
Elpusztítod 6. Indiai kenyér 7. Pénzautomata 8. NÓ 9. Kiejtett 
betű 10. Gazdaságosságra utaló előtag az idegen szavak elején 
11. Norvégia fővárosa 14. Megfejtés 16. Kijön a pénzéből 18. 
Borókapálinka 20. Bárgyú 22. Teherautó-márka 23. Befedi a víz 
26. … Paulo, brazil nagyváros 28. Valamely időtől fogva 31. A 
lakás e részén található a kép 34. A szilikátásványok közé tartozó 
ásvány 35. Kopasz 37. Se ez, … 39. Hím nyúl 40. Ifjúsági szervezet 
a múlt rendszerben 42. Ez szüli a tolvajt! 43. A vas vegyjele 
46. Látószerve, névelővel 48. Padon betűi keverve 49. EOV  
50. Teniszezéshez szükséges eszköz 52. Bemutató CD vagy kazetta 
54. Magvat földbe helyező 56. IOT 58. Szalad 59. Így harap a kutya 
62. „Ki-” ellentéte  

A helyes megfejtést beküldők között a Gyógyszertár-működtetés 
2016. rendezvényünkre (2016. március 18–19.) egy fő regisztrációt 
sorsolunk ki.

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

Előző havi keresztrejtvényünk nyertese: Dr. Horváth György, Szent 
Damján Patika (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 38.)



X. Jubileumi Gyógyszeres  
Terápia Menedzsment Konferencia

2016. május 6–8., Debrecen

50 kreditpontos, kötelező szinten tartó továbbképzés

2016. május 6. péntek

9.00 Regisztráció   
10.00 A szakmai irányelvek általános  
 vonatkozásai (Dr. Samu Antal  
 szakgyógyszerész)
10.45 A hypertonia farmakoterápiájának  
 aktualitásai (Dr. Juhász Béla 
 egyetemi docens)
12.15 Ebédszünet   
12.45 A 2-es típusú diabetes  
 farmakoterápiájának aktualitásai  
 (Prof. Dr. Tósaki Árpád egyetemi tanár)
14.15 Modern inzulinkészítmények  
 a terápiában (Prof. Dr. Halmos Gábor  
 egyetemi tanár)
15.45 Szünet   
16.00 A metabolikus szindróma kórházi  
 gyógyszerészi vonatkozásai  
 (Dr. Buchholcz Gyula intézeti  
 vezető főgyógyszerész)

2016. május 7. szombat

09.00 Tüdőn keresztüli gyógyszerbevitel  
 (Dr. Vecsernyés Miklós egyetemi docens)
10.30 Az allergiás rhinitis öngyógyítása  
 szakmai irányelv (Dr. Bácskay Ildikó  
 egyetemi docens)
12.00 Ebédszünet 
12.30 A krónikus obstruktív légúti betegség  
 (chronic obstructive pulmonary disease,  
 COPD) kezelésére rendelt  
 gyógyszerkészítmények hatékony  
 és biztonságos alkalmazása  
 (Dr. Gesztelyi Rudolf adjunktus)
14.00 Enyhe felső légúti megbetegedések  
 gyermekgyógyászati vonatkozásai  
 (Dr. Juhász Éva szakorvos)
14.30 Reanimáció (Dr. Juhász Éva szakorvos)

2016. május 8. vasárnap

09.00 Probiotikumok alkalmazása  
 (Dr. Harda Kristóf gyógyszerész rezidens)
09.45 Gyomorégés, protonpumpa-gátlók  
 alkalmazása (Dr. Oláh Gábor   
 egyetemi tanársegéd)
10.30 Szünet   
10.45 A reflux betegség kezelése  
 (Dr. Lekli István adjunktus)
12.15 Ebédszünet   
12.45 Felszívódási zavarok felnőttkorban  
 (Dr. Fenyvesi Ferenc adjunktus)
14.15 Speciális étrendek, tápszerek használata 
 (Dr. Váradi Judit adjunktus)
15.00 Szünet   
15.15 Coaching az egészségügyi ellátásban  
 (Dr. Csóka Ildikó)  
16.45 TESZTÍRÁS  

PROGRAM

Debrecenből indult, s most oda tér vissza a Magángyógysze-
részek Országos Szövetsége által 2007-ben kezdeményezett 
Gyógyszeres Terápia Menedzsment (GYTM) országos to-
vábbképző konferencia. 

2005-ben, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szűrőprog-
ramjaihoz csatlakozva már 464 gyógyszertár vett részt a 
Gyógyszerészi Diabetes Programban. Az ezt követő idő-
szakban a Metabolikus Szindróma Programmá fejlesztett 
gyógyszerészi gondozó tevékenységhez az ország külön-
böző pontjain szervezett rendezvényeken kaptak muníci-

ót a kollégák, és adtak számot eredményeikről. A szak-
területek folyamatosan bővültek, így sor került többek 
között a legszélesebb társadalmi csoport, az időskorúak 
gyógyszerelése, valamint a daganatterápia tanulmányo-
zására is. 

Mára auditált terápiás protokollok mentén folyik a gyógysze-
részi gondozás. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a tudatos, haté-
kony és gazdaságos, maximális egészségnyereségre fókuszá-
ló terápiák menedzselése nem nélkülözheti a gyógyszerészi 
közreműködést.


