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A továbbképzésen való részvétel költ-
ségeit a MOSZ részben átvállalja, rész-
ben jelentősen tudja csökkenteni. 

Találkozzunk Kecskeméten!

Kérjük a gyógyszertárak vezetőit, tá-
mogassák, segítsék munkatársaik rész-
vételét!

Magángyógyszerészek 
 Országos Szövetsége

Kedves szakasszisztens  
és asszisztens kollégák!

Korábbi felhívásunkkal összhangban, 
várjuk az érdeklődőket a soron követ-
kező, immár tradicionális Országos 
Gyógyszertári Asszisztens Továbbkép-
ző Konferenciánkra.

Az egészségügyi ellátórendszeren belül 
egyre jelentősebb a gyógyszertári szolgál-
tatás szerepe. Az adherencia az egészség 
fenntartása, a megelőzésé és a gyógysze-
res terápia területén is kiemelt jelentőségű. 
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér (EESZT) bevezetése távlatokat 
nyit, új lehetőségeket és kötelezettségeket 
jelent a gyógyszert kiadó szakemberek 
számára. A konferencia résztvevői mind-
ezek szakmai és marketing összefüggé-
seivel ismerkedhetnek meg a gyártók és 
a páciensekkel kapcsolatban állók közös 
gondolkodásának színterén. 

Gondolkodjunk közösen, cseleked-
jünk együtt!

Kiemelt témakörök:

• A gyógyszerellátás aktuális környezete
• A gyógyszertár, mint az ellátási lánc 

utolsó bástyája
• Egészségfenntartás – betegségmeg-

előzés – gyógyszeres terápia

• Korszerű hatóanyag-leadó rendszerek
• Új terápiás megoldások a fájdalom-

csillapításban
• Láz- és fájdalomcsillapítás gyer-

mekkorban
• Láz- és fájdalomcsillapítás felnőtt-

korban
• Marketing – kommunikáció –  

betegkapcsolatok építése
• Egészségtudatos magatartás fejlesz-

tése a gyógyszertárakban
• Gyógyszeres terápia menedzsment 

szakmai irányelvek
• Az adherenciát segítő új lehető-

ségek
• Workshop – termékismertetés
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magára. A MOSZ a jövőben is a reális 
működési környezet hiteles bemutatásá-
ra törekszik. Nem tettünk le a működési 
források bővítése lehetőségeinek feltárá-
sáról. A gyógyszerforgalmazás közvet-
len gazdasági eredményén túlmenően, 
alapvetően a profil- és szolgáltatásbőví-
tés, a népegészségügyi feladatok és az 
egészségnyereség fejlesztése területén 
látunk erre lehetőséget. Ennek érdekében 
folyamatosan monitorozzuk a gyógysze-
részet hazai és nemzetközi környezetét.

Évtizedes visszatérő gondunk a gyógy-
szertári ügyeleti szolgálat korszerűsíté-
se. A MOSZ 1995. október 8-i (!) köz-
gyűlésén határozott a gyógyszertárak 
ügyeleti és készenléti szolgálatának fe-
lülvizsgálatáról, korszerűsítéséről. Már 
akkor áttekintettük a magyarországi 
gyakorlat kialakulásának társadalmi és 
gazdasági előzményeit, néhány euró-
pai ország ügyeleti szolgálatának gya-
korlatát, valamint a hazai, a kérdéssel 
összefüggő szakmai, jogi és gazdasági 
kérdéseket, és ezek alapján javaslato-
kat fogalmaztunk meg a döntéshozók 
felé. A több kormányzati cikluson át- 
ívelő probléma két alkalommal került 

az alapvető jogok biztosa vizsgá-
latának látóterébe. 

A MOSZ 2015. márciusi kon-
ferenciája adott újabb lökést a 
megoldás irányába, amelyet 
követően az EMMI helyettes 

államtitkári szinten vállalta 
a koordinációt. Megállapításra 

került, hogy az ügyeleti szolgálatra való 
kijelölésnél a hozzáférhetőség bizto-
sítása (egészséghez való alkotmányos 
jog) és a gazdaságosság (vállalkozás-
hoz való alkotmányos jog) egyenrangú 
feltételek. Évtizedes lemaradást rende-
zett a jogalkotó, amikor – törvényben 
is rögzítve – az egészséghez való jogot 
tartotta fontosabbnak. Meglátásunk sze-
rint viszont rendelkeznie kell a vállalko-
záshoz való jog érvényesítésének elma-
radásából mint joghátrányból fakadó, 
gazdasági veszteséget okozó működési 

resen zárultak. Nemzetközi fórumokon 
való szerepvállalásunk költséghatékony 
és megfontolt. A magas számú hazai és 
nemzetközi visszajelzés abban erősít 
meg bennünket, hogy sikeresen működ-
tetjük a MOSZ honlapot, és az immár 
XVI. évfolyamát folytató Gyógyszertár 
magazinból is sokan tájékozódnak a 
legfontosabb szakmai, szakmapolitikai, 
gazdasági és szervezeti kérdésekben.

Határozottan azt gondolom, hogy a 
gyógyszerészet történelmében új idő-
számítás küszöbén állunk. Az új fel-
adatokhoz új személyek is kellenek. 
Vezetőtársaimmal sokat teszünk azért, 
hogy munkánkba fiatal kollégáinkat 
is bevonjuk. Meggyőződésem szerint 
a gyógyszerészi hivatás fejlesztése, 
annak irányítása tevékeny, alkotó és 
a közösség érdekeit szolgálni képes 
gárda létrehozásával lehetséges. A ta-
pasztalat, a biztonság, a jó értelemben 
vett kapcsolatrendszer igen fontos, de 
az évtizedes kifutás lehetősége és a tág 
horizont legalább annyit nyom a latban. 
Mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy tagságunk és a magyar gyógysze-
részet a jövőben is nemzeti tulajdonú 
egészségügyi szolgáltató intézmény-
ben, a gyógyszerészek meghatározó 
tulajdonosi szerepvállalása mellett, az 
ellátórendszer megbecsült tagjaként, 
a társadalom megelégedésétől övezve 
eredményesen tudja teljesíteni hivatásá-
ból fakadó feladatait.

Dr. Mikola Bálint

A MOSZ a beszámolási időszakban ün-
nepelte fennállásának 25 éves évforduló-
ját. Az önkéntes tagságú, civil szakmai 
szerveződés egyedülállóan hosszú idő-
távon mutatott példát az összetartozás 
kinyilvánításából, a közös gondolkodás, 
értékrend és képviselet erejéből. Olyan 
áttekinthető, koherens és széles körű 
egyeztetések során megalapozott szak-
matörténelmi időszakot tudhatunk ma-
gunk mögött, amelyre sikerrel épülhet a 
következő fejezet. Közösségünk jelentős 
eredményt könyvelhet el a politikai rend-
szerváltást követő jelenkor gyógyszeré-
szi hivatásának felépítésében, 
formálásában, a korszerű 
gyógyszertár-működtetés 
kialakításában, valamint a 
jövő célkitűzéseinek meg-
alapozásában. Közreműkö-
désünkkel a beteg- és terá-
piaorientált gyógyszerellátás 
az egészségügyi ellátórendszer 
elismert szereplőjévé vált.

Munkamódszerünket tekintve, rendez-
vényeinken folyamatosan a legszéle-
sebb körű nyilvánosságot biztosítottuk 
a gyógyszerész-társadalom és a vele 
kapcsolatban álló szervezetek számára. 
Következetesen valljuk, hogy a megha-
tározó alapkérdésekben való nézetazo-
nosság nem zárja ki a részletekben való 
véleménykülönbséget. Többnyire ezek 
ütköztetése viszi előre az ügyeket. Filo-
zófiánk szerint ez a konszenzusteremtés 

kiadás kompenzációjáról is. A többszöri 
nekifutást követően végül 2016 máju-
sában lefékeződő egyeztetéseknek nap-
jainkban a problémakört mélységében 
értő OGYÉI, és annak Tisztifőgyógy-
szerészeti Főosztálya adhat újabb lökést 
a megoldás irányába.

Megoldásra váró és folyamatban lévő 
kérdés a közforgalmú, fiók- és ké-
zigyógyszertárak, továbbá intézeti 
gyógyszertárak működési, szolgálati és 
nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. 
(IX. 19.) EüM-rendelet korszerűsítése. 
Meggyőződésünk szerint sürgős feladat 
a többször módosított jogszabály élet-
szerűvé alakítása. A gyógyszerbiztonsá-
got szolgáló alaprendelet előírásai több 
esetben is korszerűtlen, indokolatlan és 
jelentős humán-, valamint gazdasági-
erőforrás-igényt támasztó követelmé-
nyeket tartalmaznak, amelyek felülvizs-
gálata nem halasztható. A kérdésben 
szakhatósági egyeztetést folytatunk.

Továbbra is kiemelten foglalkozunk a 
gyógyszerkiadással járó adminisztratív 
teendők észszerű csökkentésének vizs-
gálatával. Az utóbbi években a gyógy-
szerbiztonság égisze alatt egyre szapo-
rodó kötelezettségeink – amellett, hogy 
a betegekre fordított figyelem megrövi-
dülését okozzák – jelentős kiadásokat is 
generálnak. Folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a 2019-ben bevezetésre kerülő 
egyedi gyógyszer-azonosítás kérdésé-
nek elsősorban a gyógyszertári techni-
kai és ügyviteli pozícióit. Törekvéseink 

alapja. A gyógyszerellátás személyes 
és tulajdonosként való működtetése je-
lentőségét Alapszabályunkban is dek-
laráltan, a kezdetektől képviseljük. A 
liberalizációs időszakot követő mély-
pont után – reményeink szerint – ebben 
a kérdésben ahhoz a pozícióhoz térünk 
vissza, amelyből megalakulásunk során 
kiindultunk. Ezzel is összefüggésben 
meggyőződésünk, hogy a MOSZ füg-
getlen szakmapolitikai szerepvállalása a 
jövőre nézve is nélkülözhetetlen.

A beszámolási időszak jelentős kérdései 
közül a következőket kívánom kiemelni.

A gyógyszertár-működtetés gazdasági 
környezete – a 2006. évvel kezdődő, 
korábban elképzelhetetlen, soha ki nem 
heverhető törést okozó mélypontot kö-
vetően – rendkívül lassan rendeződik. 
Ez sajnálatos módon a dinamikusan 
induló szakmai programok fejlesztésé-
nek ütemére is kihat. Az ágazat adózás 
utáni eredménye alig haladja meg a tíz 
évvel ezelőtti szintet, mindössze 3,5%. 
A gyógyszerbiztonság fenntartásán túl 
ez nem elegendő – sok más mellett – a 
terápiamenedzsment programok mű-

ködtetéséhez, a gyógyszerészi többségi 
tulajdon megerősítéséhez, de a generá-
cióváltáshoz sem. 

A gyógyszerellátás egészségügyi ellá-
tórendszerben betöltött szerepe és súlya 
egyre jelentősebb. A hivatás fejlesztését 
és a gyógyszerbiztonságot csak stabil 
és kiszámítható környezetben lehet ga-
rantálni. Kétségtelen, hogy a regresszió 
megállt, a jelenlegi döntéshozói támo-
gatás következtében a stabilizáció meg-
kezdődött, de a fellendülés még várat 

fő iránya az adminisztratív teendők és a 
ráfordítások lehetséges minimalizálása. 

Ugyancsak részt veszünk az e-egész-
ségügy gyógyszerellátást érintő po-
zícióinak kialakításában. A rendkívül 
korszerű információtechnológiai eszkö-
zökkel felépíteni kívánt rendszernek az 
ellátás színvonalát, az ellátók és a páci-
ensek közötti – a gyógyító tevékenység 
eredményessége érdekében kialakítan-
dó – harmóniát megvalósító célkitűzése 
nem vitatható. Mindez jelentősen fogja 
segíteni a beteg-együttműködés és a 
terápiamenedzsment területein megfo-
galmazott célkitűzéseinket. Fontosnak 
tartjuk ugyanakkor a gyógyszertári 
fejlesztések terheinek minimalizálását, 
a bevezetés időtényezője, szakmai és 
társadalmi elfogadtatása, valamint a 
papíralapú rendszer időleges párhuza-
mos lehetőségének fenntartása mellett. 
Elemezzük az ellátórendszerben a be-
vezetés kapcsán potenciálisan oldódó és 
keletkező konfliktuspozíciókat.

A Szövetség szervezeti tevékenysége 
konfliktusmentes és kiegyensúlyozott. 
Rendezvényeink kiemelten látogatot-
tak. Az Országos Elnökség és a Vá-
lasztmány rendszeres összejövetelein 
módunk nyílt minden lényeges kérdés-
ben kialakítani a közösségi állásponto-
kat. Ezzel összefüggésben részt veszünk 
a gyógyszerügyet meghatározó jogsza-
bályok véleményezésében. Oktatási, 
továbbképző és szakmapolitikai prog-
ramjaink a terveknek megfelelően sike-

Elnöki beszámoló
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 2017. március 10-i közgyűlésére

„Meggyőződésünk, hogy a MOSZ 
független szakmapolitikai szerepvállalása  

a jövőre nézve is nélkülözhetetlen.”
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gyógyszerellátás tulajdonosi környeze-
tét. „Vasalót a vasalóboltból! Gyógy-
szert a gyógyszertárból!” – volt a tárca 
vezetőjének „szakmai” filozófiája.

A Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége ebben az időszakban tett két-
ségbeesett próbálkozásokat a 2006. évi 
XCVIII. törvény (Gyftv.) módosítására, 
a gyógyszertár-létesítési moratórium ki-
hirdetésére. Be kell hogy lássuk, a minisz-
terelnök a politikai döntést szakmainak 
titulálva a tárcához tette át intézkedésre 
beadványainkat (amelyek közül néhányat 
az alábbiakban mutatunk be), a szaktárca 
pedig politikai döntésre és a törvényre 
hivatkozott. Ennek köszönhetően 2009-
ben – megérezve a politikai kurzusváltást 
– már csak a kormányzati szerepre kerülő 
Fidesz szakpolitikusaival egyeztettünk a 
jobb jövő reményében. Tény, hogy a li-
beralizációs folyamatot Orbán Viktor mi-
niszterelnöknek az ügyben tanúsított sze-
mélyes szerepvállalása tette múlt időbe.

Bár az építkezés folyik, meggyőződésünk, 
hogy a sérülések nem helyrehozhatók.

Dr. Mikola Bálint

A politikai rendszerváltást követően 
az egészségügyi ellátórendszerben el-
sőként a gyógyszerellátás átalakítása 
indult meg. A jogelőd nélküli gyógy-
szertárak létesítésének lehetősége és 
a privatizáció óriási lendületet adott a 
gyógyszerészi hivatás és -szolgáltatás 
fejlesztésének. Kormányzatokon átívelő 
egyetértés volt abban, hogy a gyógy-
szerellátást személyes működtetési jo-
gosítvány birtokában, tulajdonosként 
a gyógyszerészek irányítsák. Másfél 
évtizeden át közös volt ez a nevező, 
amely a hivatás számára hihetetlen di-
namizmust és elismertséget, az ellátás 
számára a gyógyszerpaletta bővülését, 
a társadalom számára pedig biztonságot 
és egészségnyereséget eredményezett.

A 2006-os parlamenti választásokat kö-
vetően az MSZP alakíthatott kormányt. 
A kormányzati szerepek elosztása so-
rán az MSZP pártelnöke történészként 
(ELTE BTK diplomájával) csak úgy jut-

hatott miniszteri székhez, ha az MSZP 
és az SZDSZ megcseréli az oktatási és 
az egészségügyi tárcát. Így tehát a győ-
zelem után Gyurcsány Ferenc – a tárcát 
4 évig vezető, SZDSZ-es Magyar Bá-
lintot követően – Hiller Istvánt jelölte 
oktatási és kulturális miniszternek. Az 
egészségügyi tárcát pedig Rácz Jenő 
után Molnár Lajos, majd Horváth Ág-
nes SZDSZ-es orvos-politikusok irá-
nyították két éven át, akiket a független 
Székely Tamás követett a ciklus végéig.

Ez utóbbi időszak a gyógyszerészet szá-
mára nemcsak a pénzügyi-gazdasági 
válság, hanem a liberalizáció időszakát 
is jelentette. Soha helyre nem hozható 
sérüléseket szenvedett azáltal az ága-
zat, hogy versenyre kényszerítették az 
arra hivatása és felkészültsége okán 
is képtelen gyógyszerész-társadalmat. 
Ezzel egyidejűleg pedig – Európában 
egyedülálló módon – a nem szakmai 
befektetők számára is megnyitották a 

Helyrehozhatatlan sérülések
Dokumentumok a MOSZ archívumából
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harmadik hónap az első trimeszteren 
belül a legkritikusabb a kongenitális 
abnormitás tünet együttes kialakulá-
sára.

• Acidum niflumicum (Donalgin) al-
kalmazása terhesség alatt teljes mér-
tékben kontraindikált.

• Tramadol (Contramal, Ralgen,  
Tramadolor, Zaldiar) alkalmazása a 
várandós kismamák esetében egyedi 
orvosi mérlegelést igényel.

• Metamizole natrium (Algopyrin,  
Algopyrin complex, Quarelin, 
Algozone, Panalgorin) – gyenge 
prosztaglandin-bioszintézist gátló 
hatása miatt – nem alkalmazható a 
terhesség első és harmadik trimesz-
terében.

Az alábbi prosztaglandin-bioszintézis 
gátlók kontraindikáltak a várandósság 
harmadik trimeszterében:

Aceclofenac (Aflamin)
Acemetacin (Rantudil)
500 mg Acetylsalicylic acid  
(Alka-Seltzer, Aspirin, Kalmopyrin, 
Aspirin Plus C, Aspro C)
Dexibuprofen (Seractil)
Dexketoprofen (Ketodex)
Diclofenac (Cataflam, Diclac,  
Diclofenac AL, Diclofenac Duo,  
Diclofenac Stada, Flector Rapid,  
Fortedol, Voltaren, Voltaren Dolo)
Flurbiprofen (Flugalin, Strepfen)
Ibuprofen (Advil Ultra, Algoflex,  
Dolgit, Ibumax, Nurofen, Spedifen)
Indometacin (Indometacin)
Ketoprofen (Profenid)
Lornoxicam (Xefo)
Mefenamic acid (Ponmel)

mellett, a lehetséges mellékhatásokra 
való tekintettel, egyaránt felelősség-
teljes orvosi kompetenciát igényelnek. 
Vagyis gyógyszerész semmilyen for-
mában nem expediálhat OTC-besoro-
lás alá eső prosztaglandin-bioszintézis 
gátló gyógyszert várandós kismamá-
nak! Ajánlási szint: „A”.

Továbbá a harmadik trimeszterben járó 
várandósnak orvosi vény ellenében 
sem szabad prosztaglandin-bioszintézis 
gátló gyógyszert expediálni. Ilyen eset-
ben az elsődleges teendőnk az orvossal 
történő kapcsolatfelvétel, konzultáció.  
Ha nem sikerül a kezelőorvost utolér-
ni, akkor minden esetben meg kell ta-
gadni a gyógyszer expediálását. Ezzel  
egyidejűleg az orvosi vényen rögzíteni 
kell az expediálás meghiúsulásának az 
okát; a vényt lássuk el dátummal, ol-
vasható aláírással és a gyógyszertárat 
egyértelműen beazonosítható bélyegző 
lenyomatával. Ajánlási szint: „A”.

A renyhe bélműködés tüneti keze-
lésére alkalmazható készítmények

A várandósságra jellemző magas pro- 
geszteronszint miatt csökken a gaszt-

ro-intesztinális rendszer mo-
tilitása, és lassul a táplálék 
felszívódása is. A renyhe 
bélműködés, a lassú tranzit-
idő miatt a béltartalomból 
fokozódik a vízfelszívódás, 

ami hozzájárul a székletürítési 
nehézségekhez, ezért székrekedés 

alakulhat ki. Az obstipáció a terhesek 
csaknem 30 százalékánál előforduló 
panasz, ezért ha a várandós kismama 
renyhe bélműködésre vagy szorulásra 
panaszkodik, akkor elsődlegesen a he-
lyesen megválasztott étrend fontossá-
gára hívjuk fel a figyelmét.

A rostban gazdag étrend, vagyis a gyü-
mölcsök, a szálas zöldségek és a főze-
lékfélék, az aszalt gyümölcsök, vala-
mint a teljes kiőrlésű gabonából készült 
pékáruk (rozskenyér, korpafélék, gabo-
napelyhek, müzli) fogyasztása – megfe-
lelő hidratáltság esetén – székletlazító 
hatással rendelkezik, míg a magas szén-
hidráttartalmú élelmiszerek egyoldalú 

Láz- és fájdalomcsillapítás
Ha a várandós hőemelkedésre vagy láz-
ra panaszkodik, elsődleges feladatunk 
a kezelőorvosához irányítani a beteget. 
A láz mint tünet igen komoly veszélyt 
jelent az embrióra nézve, mert fejlődé-
si rendellenességet okozhat. Ezért ha  
a beteg nem tudja azonnal felkeresni 
a kezelőorvost, akkor az első trimesz-
ter kivételével, tehát a második és a  
harmadik trimeszterben járó várandós-
nak ajánlhatunk 500 mg paracetamol- 
tartalmú gyógyszert (Ben-u-ron,  
Rubophen, Efferalgan, Mexalen,  
Panadol, Paramax Rapid). 

Epidemiológiai adatok alapján kije-
lenthető, hogy a szájon át, terápiás 
adagban történő paracetamol-adagolás 
következtében nem várható nemkívá-
natos hatás a várandós nő, a magzat 
vagy az újszülött egészségére. Repro-
duktív vizsgálatok a per os felhasznált 
paracetamol-tartalmú készítményekre 
vonatkozóan nem mutattak fejlődési 

Meloxicam (Borbin, Camelox,  
Meloxan, Meloxep, Meloxicam  
Sandoz, Meloxicam Zentiva, Movalis)
Naproxen (Aleve, Apranax, Napmel, 
Naprosyn)
Nimesulide (Mesulid, Nidol, Nimelid, 
Xilox)
Piroxicam (Brexin, Hotemin)
Tenoxicam (Tilcotil)
Tiaprofenic acid (Surgam)

A fent nevezett gyógyszerek káro-
san befolyásolhatják a terhességet és/
vagy az embrionális, illetve a magzati 
fejlődést. Epidemiológiai vizsgála-
tok szerint ugyanis a prosztag-
landin-bioszintézis gátlók 
alkalmazása után fokozott 
a vetélés, a kardiális fejlő-
dési rendellenességek és a 
gastroschisis kockázata a ter-
hesség első trimeszterében. A 
kardiális fejlődési rendellenességek 
abszolút kockázata például 1 százalék 
alatti értékről körülbelül 1,5 százalékra 
nőtt. A kockázat vélhetően a dózis és 
a kezelés időtartamának függvényében 
növekszik. Állatkísérletekben a prosz-
taglandin-bioszintézis gátlók alkalma-
zása megnövelte a beágyazódás előtti 
és utáni vetélések számát, valamint az 
embrionális, illetve a magzati mortali-
tást.

Ezen információk alapján a terhesség 
első és második trimeszterében prosz-
taglandin-bioszintézis gátlók csak or-
vosi javallatra, nagyon indokolt esetben 
használhatók. A terhességet tervező 
vagy a terhesség első, illetve második 

rendellenességre, illetve magzatká-
rosításra utaló jelet. Mindamellett az  
500 mg paracetamol terhesség esetén 
csak az előny/kockázat gondos mérle-
gelése után alkalmazható. Alkalmazás 
esetén az adagolást és a kezelés idő-
tartamát szigorúan ellenőrizni kell. Az 
adagolást lehetőleg alacsony szinten 
kell tartani, illetve egyszeri dózisra kell 
korlátozni. Óvakodni kell a paraceta-
mol nagy adagban történő alkalmazá-
sától, mert az a magzat veséjét és máját 
károsíthatja. A napi maximális adag  
1x500 mg lehet, három egyenlő rész-
ben elosztva. Ajánlási szint: „A”.

Kerüljük továbbá a fenilefrinnel kom-
binált paracetamol-tartalmú, meghű-
lés elleni készítmények alkalmazá-
sát (Coldrex, Neo-Citrán, Saridon), 
ugyanis e gyógyszerek biztonságossá-
ga – fenilefrin-tartalmuk miatt – a ter-
hesség alatt nem bizonyított. Ajánlási 
szint: „C”.

Abban az esetben, ha a gyógyszer-
tárat felkereső kismama igen magas  
(40 oC körüli) lázról számol be, elsőd-
leges teendőnk a sürgősségi betegellá-
tás kezdeményezése. Ilyen esetekben 
nem szabad vény nélküli gyógyszert 
expediálni, és szigorúan tilos elengedni 
az officinából a várandóst.

Az orvosi javallatra, orvosi vényre tör-
ténő láz- és fájdalomcsillapítók expe-
diálása során mindig tartsuk szem előtt 
az alábbi evidenciákat:

• Az 5.-től a 12. gesztációs hétig ter-
jedő időszak, vagyis a második és a 

harmadában járó nőnek a legkisebb ha-
tékony dózist a lehető legrövidebb ideig 
kell alkalmaznia. Ajánlási szint: „A”.

A terhesség harmadik trimesztere alatt 
a prosztaglandin-bioszintézist gátló 
valamennyi gyógyszer az alábbi veszé-
lyeknek teszi ki a magzatot:

• kardiopulmonális toxicitás (a ductus 
arteriosus Botalli idő előtti záródá-
sával és pulmonális hipertóniával);

• veseműködési zavar, amely  
oligohydramiosissal járó veseelég-
telenségig fokozódhat.

A terhesség végén alkalmazott prosz-
taglandin-bioszintézis gátló a követke-
ző veszélyeknek teszi ki az anyát és az 
újszülöttet:

• a vérzési idő lehetséges megnyúl-
ása (a trombocita-aggregáció gátló 
hatása miatt), amely még igen kis 
adagok mellett is bekövetkezhet;

• a méhösszehúzódások gátlása, 
amely késleltetett, illetve elhúzódó 
szülést eredményezhet.

Következésképpen kijelenthetjük, 
hogy a vényköteles, illetve a vény nél-
kül kiadható prosztaglandin-bioszin-
tézis gátló NSAID készítmények, a 
kockázat/haszon gondos mérlegelése 

„A láz mint tünet igen komoly veszélyt 
jelent az embrióra nézve.”

A magzat és a kismama biztonságáért
Várandósgondozás a gyógyszertári gyakorlatban – 1. rész

A közforgalomban szolgálatot teljesítő gyógyszerész felelőssége kiemelkedően magas, ugyanis a jó problémamegoldó 
képesség mellett naprakész tudással is kell rendelkeznie. Az expediáló gyógyszerésznek mindig az adott helyzetben kell 
meghoznia azt az individuális döntést, amely a legjobb megoldást jelenti a beteg számára. A várandósok gyógyszerelése 
a mai napig olyan „fehér foltja” a tára melletti munkának, amelyben nagyon sok a bizonytalanság. Az alábbi cikk segítsé-
get nyújt az olvasónak abban, hogy adott indikációban és adott gesztációs hét mellett milyen készítményt ajánlhatunk 
biztonsággal a patikát felkereső várandósoknak. Azokat az indikációkat emeltem ki, amelyek a leggyakrabban fordulnak 
elő az érintett hölgyek körében.
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nagyobb mennyiséget, mert az túlzott 
mértékű folyadék- és elektrolitvesz-
téssel járhat.

Esetszerűen történő alkalmazásra (a 
székelési inger kiváltására) ajánlható a 
Glicerin-Teva 3 g végbélkúp. Ajánlási 
szint: „A”.

Orvosi javallat alapján, az előny/koc-
kázat gondos mérlegelése mellett vá-
randósok részére az alábbi hashajtók 
expediálhatók a terhesség teljes idő-
szaka alatt (e gyógyszereknek nincs 
teratogén hatásuk):

Bisacodyl (Dulcolax, Laxbene, Stadalax)
Natrium picosulfate (Guttalax, Laxygal)

Várandós kismama részére szigo-
rúan tilos senna glycosidokat tar-
talmazó hashajtót (Tisasen, Tisasen  
forte, X-prep, Bolus laxans) expedi-
álni, e készítmények ugyanis alhasi 
vérbőséget okoznak, ami növeli az 
abortusz kockázatát. Az aloétartalmú 
készítmények az anthrachinon kom-
ponensük (bél- és veseizgató hatása) 
miatt a harmadik trimesztertől kezdve 
ugyanígy kontraindikáltak. Az aloé 
uterus hyperaemiát is okoz, és növeli 
az abortusz kockázatát. Teratogén ha-
tása nem ismert. Ajánlási szint: „A”.

Az alkalmazási előirat szerint a phen-
olphtalein orvosi recept alapján, vá-
randós részére expediálható, viszont 
a phenolphtalein a gyengén teratogén 
gyógyszerek közé sorolandó. A készít-
mény a terhesség kritikus időszakában 
(a 15.-től a 24. gesztációs hétig) törté-
nő alkalmazásakor 10 százaléknál ki-
sebb valószínűséggel fejlődési rendel-
lenességet, Hirschsprung-betegséget 
okozhat. Ezért expediálás előtt minden 
esetben kérdezzük meg a kismamától 
vagy a kezelőorvosától, hogy hányadik 
gesztációs hétben van a várandós! A 
kritikus időszakban a gyógyszert tilos 
alkalmazni, az expediálást meg kell 
tagadni, illetve annak okát, tényét a 
recepten adminisztrálni kell. Ajánlási 
szint: „C”.

Dr. Birinyi Péter
szakgyógyszerész  

(folytatjuk)

fogyasztása székletretenciót okozhat.  
A rostdús diéta jó hatású kiegészítője 
lehet az éhgyomorra elfogyasztott ke-
vés gyógy- és ásványvíz (Mira, Mohai  
Ágnes, Parádi, Hunyadi János stb.).

A savanyított tejtermékek – kefir, jog-
hurt, aludttej, író – fogyasztása min-
denképpen javasolt, mivel a tejsav, 

valamint a szénsav ingerfokozó hatása 
kedvezően befolyásolja a székletürítést.

Az elégtelen folyadékbevitel is okozhat 
székrekedést, ezért mindig hívjuk fel a 
kismama figyelmét a bő folyadékfogyasz-
tás fontosságára. Ajánlási szint: „A”.

Ha a fent említett étrendbeli változta-
tások nem segítenek, lehetőségünk van 
székletlágyító készítményeket, purga-
tivumokat ajánlani. Mielőtt azonban 
vény nélkül kiadható gyógyszert expe-
diálnánk a várandósnak, az alábbi kér-
déseket feltétlenül tegyük fel neki:

• Mióta vannak panaszai?
• Milyen jellegűek a panaszai?
• Korábban használt-e valamilyen 

gyógyszert a tünetei enyhítésére?
• Milyen gyógyszereket szed? Mióta?
• Mikor volt utoljára széklete?
• Milyen rendszerességgel van szék-

lete?
• Milyen a széklete állaga?
• Milyen a széklete színe?
• Vért látott-e benne?
• Van-e valamilyen ismert krónikus 

bélbetegsége, például Colitis ulce-
rosa, Crohn-betegség, IBS stb.?

• Közeli családtagjánál fordult-e elő 
valamilyen bélbetegség?

• Van-e aranyere vagy végbélberepe-
dése?

Abban az esetben, ha a beteg valamilyen 
krónikus bélbetegségben szenved, vé-
res a széklete vagy szurokfekete színű, 
és nem fogyasztott orvosi széntablettát,  

Bolus adstringenst, vörösbort, véres 
hurkát, vagy a kezelőorvosa által előírt 
gyógyszer mellékhatásának a következ-
ménye a renyhe bélműködés, akkor a be-
teget haladéktalanul a kezelőorvosához 
kell irányítani. Ilyenkor tilos székletlazí-
tót vagy hashajtót expediálni a várandós 
kismamának. Ajánlási szint: „A”.

Ha a fent felsorolt kizáró okok nem 
állnak fenn, akkor az alábbi készítmé-
nyeket lehet vény nélkül, az akut pana-
szok enyhítésének céljából a várandós 
kismama részére kiadni:

Az elsődlegesen választandó készít-
mény, amely székletlágyító hatással 
rendelkezik, az ozmotikusan ható lac-
tulose (Duphalac, Laevolac). A szer 
ellenjavallt ismert laktulóz-túlérzé-
kenység, ileus, fruktóz-intolerancia, 
laktázhiány, galactosaemia vagy glü-
kóz/galaktóz malabsorptiós szindró-
ma esetén. Székrekedésben a kezdeti 
adagja 15–30 ml, fenntartó adagja 
10–15 ml. Lényeges, hogy a betegnél 
a fenntartó adagot személyre szabot-
tan kell meghatározni. Hívjuk fel a vá-
randós kismama figyelmét arra, hogy 
ne alkalmazzon a terápiás dózisnál 

Miért fontos számunkra a megfele-
lő mennyiségű és minőségű nyál? E 
testnedvünk szerepe szisztémásnak 
mondható: antivirális, antifungiális és 
antibakteriális hatása is van, ezért a 
fertőzésekkel szemben az első védelmi 
vonal részének tekinthető. A nyál sí-
kosító hatásának köszönhetően tudjuk 
a szavakat formálni, a falatot nedve-
síteni, formálni és továbbítani. Védi a 
nyálkahártyát és az egész szájüreget a 
kiszáradástól. Folyamatos termelődése 
lassú mosó hatást fejt ki a szájüregre és 
a fogakra, így az ételtörmelékek eltá-
volításában, a szájüreg „tisztán tartásá-
ban” is nagy szerepe van.

A szájszárazság kialakulása

A xerostomia fiziológiás és kóros fo-
lyamatok eredményeképpen is kiala-
kulhat. Ilyen fiziológiás élethelyzetek 
például a kor, a dehidrált, stresszes ál-
lapotok, valamint az alvás. 

Az életkor előrehalad-
tával a nyál mennyi-
sége csökken, ennek 
megfelelően az idő-
sebb betegek többször 
panaszkodnak száj-
szárazságra. A nyál 
minősége stresszes 
állapotban (például 
egy vizsgahelyzetben) 
megváltozik: nyúlós, 
ragacsos állagú lesz; 
úgynevezett mucinó-
zus nyál választódik 
ki, amely az élethelyzet 
változásával magától 
visszaáll a normális 
állapotba. Dehidrált ál-
lapotokban, amelyeket 
a csökkent folyadék-
felvétel vagy a nagy 
mennyiségű folyadék-
vesztés (hányás, has-
menés) okoz, szintén 
megfigyelhető szájszá-
razság. Alvás közben a 
nyáltermelés csökken, 
s ha a beteg száj-légző, 
a szájszárazság még ki-
fejezettebb lesz. 

E kóros folyamat ki-
alakulásért a fej-nyak 
régiót ért irradiáció, 
a különböző fejlődé-
si rendellenességek, 
a nyálkő, a nyálmi-
rigyek gyulladása, va-
lamint egyes autoim-
mun betegségek is 

A leggyakoribb, szájszárazságot okozó készítmények

Általános anesztetikumok

Kardiovaszkuláris 
rendszer

Diuretikumok
Antiaritmiás szerek
B adrenoreceptor blokkolók
A adrenoreceptor blokkolók
Angiotenzin konvertáló enzim inhibitor
Angiotenzin II receptor antagonisták
Kalcium-csatorna blokkolók

Központi 
idegrendszerre ható 
szerek

Anxiolitikumok
Antipszichotikumok
Antidepresszánsok
Triciklikus antidepresszánsok
Monoamino-oxidáz inhibitorok (MAOIs)
Szelektív szerotonin-visszavétel gátlók
Antihisztaminok
Opioid fájdalomcsillapítók
Migrén elleni szerek
Parkinson-kór elleni szerek

Endokrin rendszer Biszfoszfonátok

Szem

Kortikoszteroidok
Glaukóma kezelésére használatos 
gyógyszerek
Szimpatomimetikumok

Gasztro-intesztinális 
rendszer

Antispazmatikus szerek
H2 receptor-antagonisták

Protonpumpa-inhibitorok

Vázizom rendszer
Reumagyógyszerek
NSAID

Infekció

Antibakteriális szerek
Cefalosporinok
Antituberkolitikus szerek
Antivirális szerek
HIV-gyógyszerek
Nukleotid reverz transzkriptáz inhibitor
Proteáz inhibitorok

Légzőszerv rendszer

Bronchodilatátorok
Adrenoreceptor inhibitorok
Antimuszkarin bronchodilatátorok
Antihisztaminok
Szedatív és nem szedatív hatású szerek

Egy ártalmatlannak látszó betegség
A xerostomia klinikuma és kezelési lehetőségei

A szájszárazság felismerése és kezelése kiemelten fontos az 
orális higiénia fenntartása szempontjából. Hazánkban sok be-
teg szenved ettől a problémától, akik sokszor nem is a csökkent 
mennyiségű nyálra panaszkodnak, hanem az egyéb tüneteket 
veszik észre. A szájszárazság, vagy más néven xerostomia a 
beteg szubjektív érzése, ezzel szemben a hyposalivatio a nyál 
mennyiségi változása, amely mérhető. A kórkép kialakulásá-
nak háttere nagy változatosságot mutat.
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Összefoglalás

Betegeink ellátásában több szakterület 
kooperációjára van szükség, amelynek 
része a gyógyszerészet is. Ahhoz, hogy 
a páciensek a bizalmukba avassanak, 
megnyíljanak nekünk és a tanácsain-
kat kérjék, a szakavatott személynek 
(akár félszavakból is) fel kell ismer-
nie a tüneteket, és érdemes célzottan 
kérdeznie. A szájszárazság tipikusan 
olyan kórfolyamat, amelyet a betegek 
maguktól nem említenek meg. Az or-
vosok, gyógyszerészek közös célja a 
hozzájuk fordulók magas színvonalon 
történő ellátása, tájékoztatása, ehhez 
kívánt iránymutatást nyújtani ez a cikk.

Dr. Dézsi Anna 
Semmelweis Egyetem  

Propedeutikai Tanszék,
Dr. Nagy Gábor

Semmelweis Egyetem 
Fogászati és Szájsebészeti  

Oktató Intézet

mokban igen jó eredményeket értek el 
a cevemelin-tartalmú tabletta (Evoxac) 
használatával, ám ez a készítmény ha-
zánkban nem kapható. 

A lokális kezeléshez oldatok, spray-k, 
gélek állnak a rendelkezésünkre. Ál-
talánosságban elmondható, hogy egy-
egy cég a megoldások teljes skáláját 
igyekszik felvonultatni, így a betegek 
egy termékcsaládon belül szinte va-
lamennyi gyógyszerformát megtalál-
ják. Ilyen termékcsalád a Biotène, a 
BioXtra vagy a DENTAID® Xeros. 
A legtöbb készítmény xylitol-tartalmú 
(amely anyag a nyáltermelést fokoz-
za), ezenkívül pedig – gyulladáscsök-
kentőként – aloe verát is tartalmaz. A 
betegek legszívesebben a spray-ket és 
a szájöblítőket használják. A gélek ál-
lagától idegenkednek, alkalmazásukat 
nem igazán érzik komfortosnak. Ré-
gebben magisztrálisan is lehetett kapni 
szájszárazság kezelésére alkalmas gélt, 
de ezt csak kevés gyógyszertárban ké-
szítették el.  

A kezelési lehetőségek terén hazánk-
ban újdonságnak számít a Xylimelts 
bukkális tablettája, amely xylitol-tar-
talmának köszönhetően serkenti a nyá-
lelválasztást. Főleg éjszaka nyújt meg-
oldást a betegeknek: mivel a hatása 4-6 
órán keresztül tart, a pácienseknek nem 
kell megszakítaniuk az alvásukat ah-
hoz, hogy vizet igyanak.

A felírt gyógyszereken kívül azok-
nak az életmódbeli változtatásoknak 
is nagy jelentőségük van, amelyekkel 
ugyancsak megkönnyíthetők a száj-
szárazsággal küzdők mindennapjai. 
Betegeink figyelmét fontos felhívni 
a dohányzás elhagyására: nemcsak a 
szájüregi rák kialakulása miatt, hanem 
azért is, mert a dohányfüst a száraz 
nyálkahártyát folyamatos gyulladásban 
tartja. Szintén alapvető változtatás az 
alkoholtartalmú italok mellőzése, ame-
lyek közé az alkoholtartalmú szájvizek 
is beletartoznak. Az alkohol ugyanis 
szárítja, irritálja a nyálkahártyát; az 
ilyen készítmények helyett ajánljunk 
alkoholmentes szájvizeket, vagy ki-
mondottan a szájszárazság kezelésére 
készült oldatokat. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 
klórhexidin-tartalmú szájöblögetőknek 
szintén erős irritáló hatásuk van, ezért 
használatuk maximum 1-2 hétig javasolt. 

A száj nedvesen tartásának legegysze-
rűbb módja a megfelelő és folyama-

felelőssé tehetők, ám a szájszárazság 
leggyakoribb okai mégis a gyógy-
szermellékhatások.

A xerostomia tünetei

Meglepően sok gyógyszer tájékozta-
tójában olvasható mellékhatásként a 
nyál mennyiségének csökkenése, és 
bár ez elsőre nem tűnik súlyos prob-
lémának, mégis érdemes figyelni rá. 
A kiszáradt nyálkahártya ugyanis fo-
gékonyabb a szájüregi fertőzésekre, 
amelyek megkeseríthetik betegeink 
mindennapjait. Tipikus szájüregi ma-
nifesztáció a visszatérő gombás fer-
tőzés, amely az ajakzugban, illetve 
a kivehető fogpótlás alatt fordulhat 
elő, sőt utóbbinak a felszínét is érint-
heti. A betegek ilyenkor égő érzés-
re, fogsorviselési nehézségekre pa-
naszkodnak, az ajakzug kirepedezik, 
gyulladttá válik, az elvékonyodott 
nyálkahártyán fekélyek alakulhat-
nak ki. A betegek szájhigiénés státu-
sza romlik, fogsorukban egyre több 
szuvas fog jelenik meg, a leheletük 
bűzössé válik (halitózis).

A visszatérő fertőzések, a fogsorvise-
lési nehézségek, a beszéd nehezített-
sége, az evési szokások megváltozá-
sa nemcsak testi, hanem lelki terhet 
is jelent egy tartós szájszárazsággal 

küzdő páciensnek. Ezek a betegek 
főleg az idősebb korosztályból ke-
rülnek ki, egyszerre több, sok eset-
ben számos különböző gyógyszert 
is szednek. Ezeknek a pácienseknek 
a nyáltermelése a nullához közelít 
(0,01 ml/perc), ami ellehetetleníti 
például az étkezéssel összekötött ese-

tos hidratáltság 
elérése. A bete-
geknek mindig 
érdemes maguk-
nál tartaniuk egy 
félliteres vizes-
palackot, amely-
ből folyamatosan 
tudnak egy-egy 
kortyot fogyasz-
tani. Ezenkívül 
c u k o r m e n t e s 
r á g ó g u m i k a t , 
cukorkákat java-
solhatunk a ny-
áltermelődés sti-
mulálására. 

A helyes szájhigiéné kialakítása szin-
tén sarkalatos pont. Fontos megje-
gyezni, hogy fogkefeválasztáskor 
a puha sörtéjű („soft”) fogkeféket 
ajánljuk, és hívjuk fel a figyelmet 
azok rendszeres cseréjére, ami 3-4 
havonként javasolt.

ményeken való részvételüket. Nehéz-
séget okozhat számukra a szilárd étel 
elfogyasztása, így a gasztronómiai 
élvezetek teljes hiányával élnek, sok-
szor pépes étrendet tartanak és ízér-
zésük is csökken. 

A nyál mennyiségének csökkenésé-
vel a szájüregben található felületek 
jobban súrlódnak, a beszéd nehézkes-
sé válik, a nyelv sokszor a szájpad-
láshoz tapad. A xerostomiával küzdő 
betegek elszigetelődnek a társadalmi 
eseményektől, sokszor depresszióssá 
válhatnak, és szoronganak, ha társa-
ságban vannak.

Kezelési lehetőségek

A gyógyszerésznek fontos szerep jut 
a fent részletezett tünetegyüttes ke-
zelésében. A betegek, amit az orvos-
nak nem mondanak el, a patikusnak 
igen. Panaszaikra elsőként a gyógy-
szertárban igyekeznek megoldást ta-
lálni, orvoshoz már csak súlyos ese-
tekben fordulnak. A gyógyszerész 
megfelelő tudása, tájékozottsága a 
témában ezért megkérdőjelezhetet-
len fontosságú.

A xerostomia kezelési lehetőségei 
közé az aktuálisan alkalmazott gyógy-
szerek cseréje, a nyálstimuláló szerek 

használata, a lokális kezelés, illetve az 
életmódbeli változtatások tartoznak. 
A meglévő, már jól beállított gyógy-
szerek esetleges cseréje sokszor ne-
hézkes, a belgyógyászok nem javasol-
ják. Az irradiáción átesett betegeknél 
jelenleg pilocarpin-tartalmú tablettát 
(Salagen®) írnak fel. Az Egyesült Álla-

A lokális kezelés lehetőségei

oldat, szájvíz gél spray fogkrém rágógumi

Biotène van van van van nincs

DENTAID® Xeros van van van van nincs

BioXtra van van van van van

GC Dry Mouth nincs van nincs nincs nincs

Xerostom nincs nincs van nincs nincs

Xylimelts bukkális tabletta

Életmódbeli tanácsok

Dohányzás elhagyása

Étkezés

alkoholos italok mellőzése
erős, csípős ételek kerülése
igyon gyakran
használjon cukormentes rágógumit, cukorkát
 italok mellőzése

Szájhigiéné

lágy sörtéjű fogkefe
fogköztisztító kefe 
fogsortisztító kefe
fogsortisztító tabletta 
alkoholmentes szájvizek
rendszeres fogászati kontroll

Ajak használjon ajakírt

Tegyen 1% csodát 
a beteg gyerekek álmaiért!

www.csodalampa.hu
Adósz.: 18248670-1-43
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egy ahhoz közelit, vagy ugyanannál a 
cégnél egy kicsit másfélét igen. 

Viszont ami gazdasági oktatást ka-
punk az egyetemen, az nem elég a 
mindennapi élethez. Nem véletle-
nül működnek a ráépített gyógysze-
rész-közgazdász képzések, amelyeket 
nagyon jónak tartok, de ez megint 
csak idő, és valahonnan a költségét is 
ki kell termelni. Jobb lenne, ha ezt a 
tudást, vagy akár ennél egy kicsit töb-
bet még az egyetemi évek során meg-
kaphatnánk. 

Ha elmegyek egy patikába dolgozni, 
ugyanúgy, ahogy egy nagy cégnél, 
látnom kell magam előtt a perspek-
tívát. Tudni szeretném, hogy öt év 
múlva, ha megfelelek a követelmé-

betegköre. Ez mind a két fél részéről 
kompromisszum, egyfajta befektetés 
lenne. A cél viszont közös: maradjon 
fenn a patika, méghozzá magántulaj-
donban.      

A probléma ezzel kapcsolatban a leg-
inkább az, hogy bár a kezdő gyógysze-
részfizetések egyáltalán nem mond-
hatók rossznak, a mai fiatalok nem 
feltétlenül a tartalékolásra rendezked-
nek be. Inkább elutazzák a megtaka-
rításaikat, így viszont nem jön össze 
annyi pénzük, amiből később vehet-
nének egy patikát. Márpedig amit a 
saját erőnkből nem tudunk megoldani, 
ahhoz valószínűleg egy hitel felvétele 
sem nyújtana megnyugtató megoldást.       

Gy.: Korábban említetted az em-
beriség javára történő cselekvést; a 
gyógyszerészközösség ügyeinek elő-
remozdítása érdekében vállalnál-e 
szövetségi megbízásokat?  

H. Á. M.: Abszolút kapható lennék rá. 
Tavaly nyáron a MOSZ támogatásával 
juthattam el az Egyesült Államokba; 
nagyon érdekes és hasznos volt látni, 
hogy ott hogyan zajlik a gyógyszeré-
szi munka. Ha bekerülnék egy olyan 
pozícióba, ahol szervezeti keretek 
között is hozzá tudok tenni valamit 
a szakmához, az mindenképpen vala-
mi olyan irány lenne, hogy a külföl-
di kapcsolatok révén hozzunk be és  
próbáljunk ki ottani példákat, gyakor-
latokat. 

Hogy csak egyetlen példát említ-
sek, Indonéziában működnek olyan 
gyógyszertárak, ahol a beteg, mint egy 
bankban, leül egy gyógyszerésszel 
szemben, kényelmesen átbeszélik a 
problémáit, majd miután a gyógysze-
rész megnézte, hogy a felírt gyógyszer 
megfelelő-e a páciens számára, egy 
mikrofonon hátraszól a raktárba egy 
ott dolgozó kollégának, aki előkészí-
ti a kért készítményt. Azt gondolom, 
hogy ez egy abszolút jövőbe mutató, 
követendő példa, és mi lehetnénk az 
elsők Európában, akik ezt átveszik, 
alkalmazzák. 

Tóth Tamás

Gyógyszertár: A siófoki gyógysze-
részkongresszusok fotósaként, hát-
térembereként sokan ismernek, azt 
viszont nem biztos, hogy mindenki 
tudja, hogy te is gyógyszerész vagy. 

Horváth Ákos Márk: Egy vélet-
len folytán kerültem a pályára. Ab-
ból a megfontolásból jelentkeztem a 
gyógyszerészkarra, hogy onnan majd 
átmegyek az orvosira, ám ennek a le-
hetőségét éppen a felvételem évében 
szüntették meg. Amikor a környeze-
temben megtudták, hogy hol kezdtem 
meg a tanulmányaimat, a család egyes 
barátairól hirtelen kiderült, hogy ők is 
gyógyszerészek, akik mondták, hogy 
ez milyen jó szakma. A rokonságban 
egyébként nincs gyógyszerész. Or-
vosok vannak: édesapám és az egyik 
nagyapám is ezen a pályán ért el sike-
reket.     

Már az egyetem első egy-két évében 
kiderült számomra, hogy a gyógysze-
részi pályában sokkal több perspektí-
va van, mint mondjuk az orvoslásban. 
Így ragadtam meg itt. A tanulmánya-
im mellett végig dolgoztam: lengyel 
gyógyszercégnél, patikában, de még az 
OGYÉI-nél is. Ez nagyon jó alkalom 
volt arra, hogy megtapasztaljam, mik a 
lehetőségek. Az egyetemen is nagyon 
sok mindent csináltam: szinte végig 
tagja voltam például a HUPSÁ-nak, 
vagyis a Magyar Gyógyszerészhallga-
tók Egyesületének, a hallgatói önkor-
mányzat munkájában pedig mint sport-
bizottsági elnök vettem részt.    

Gy.: Hol és mikor végeztél? 

H. Á. M.: A Semmelweis Egyetemen, 
2016-ban.

Gy.: Merre indulsz tovább?

nyeknek, válhat-e belőlem személyi 
jogos gyógyszerész. Egyáltalán van-e 
lehetőség arra, hogy a patikát tulaj-
donló és vezető gyógyszerész átadja 
nekem a patikát? Tudok-e ott is növe-
kedni, fejlődni? Bevezet-e azokba az 
apró rejtelmekbe, például a rendelés 
gyakorlatába, amiket az egyetemen 
nem lehet megtanulni? Úgy látom, 
hogy – tisztelet a kivételnek – ez elég 
döcögősen megy. Talán a nagy korkü-
lönbség miatt, de nehezen találja meg 
egymással a hangot a patikatulajdonos 
gyógyszerész és frissen végzett kol-
légája.

A frissen végzettek számára nagyon 
csábító a külföldi munkavégzés. Szá-
mos cég toboroz erre vállalkozó ked-
vű gyógyszerészeket. A kolléga az 
átlag gyógyszerészi fizetésnél sokkal 
magasabb bért kap, csak azért, hogy 
nyelvet tanuljon fél vagy egy évig, és 
utána automatikusan szerződéshez jut. 
A skandináv országok nagyon kere-
settek, de akár Németország, Ausztria 
is. A magyar gyógyszerészetnek ez 
nyilván nem jó, ám nem hiszem, hogy 
ezzel versenyezni tudnánk, hiszen kint 
olyan fizetések vannak, amit egy ha-
zai patika nem mindig tud kitermelni.    

Gy.: Számodra ezek közül melyik a 
legvonzóbb lehetőség?

H. Á. M.: Ezen nagyon sokat gondol-
kodom, és úgy érzem, hogy amiket 
csinálnék, azokat nem lehet össze-
egyeztetni. A PhD-zésben számomra 
nem a fokozat a fontos, sokkal inkább 
az, hogy valami olyat tegyek le az asz-
talra, amivel bizonyíthatok magam, a 
családom, a barátaim és a tanáraim 
számára. Hogy ezáltal kiteljesítsem 
az egyetemi tanulmányaimat, és akár 
egy olyan elméletet dolgozzak ki, 
egy olyan berendezést hozzak létre, 
vagy egy olyan kísérletet végezzek 
el, amelynek az eredménye hasznos 
az emberiség számára. Ez sok munka, 
sok utánajárás, sok szervezés, amit 
nehéz harmonizálni a napi nyolcórás 
munkával.   

Gy.: És akkor a magánéletről még 
nem is beszéltünk… 

H. Á. M.: Nagyon beleszerettem a 
szakdolgozati témámba, a 3D-s nyom-
tatás témakörébe, úgyhogy ha lehető-
ség van rá, továbbra is azon dolgoz-
nék. Szeretnék elnyerni egy PhD-ösz-
töndíjat, akár itthon, akár külföldön, 
aminek korábban több akadálya is 
volt: ezek közül talán a legfontosabb, 
hogy Magyarországon a gyógyszeré-
szet terén még nem annyira elterjedt a 
3D-s nyomtatás, ráadásul a technikai 
háttér sincs meg hozzá. 

Emellett pedig egy olyan munkát ke-
resek, amit itt, Budapesten – vagy 
patikában, vagy egy nagyobb cégnél, 
például monitoring területen –végez-
hetek. És szeretnék majd egy céget is 
alapítani, ugyanis van egy-két ötletem. 
Rettentően érdekel az innováció, az 
olyan, akár technikai, akár szemlélet-
beli újdonságok, amelyek révén meg 
lehet könnyíteni a mindennapi életet. 
Mivel a 3D-s nyomtatás a gyógysze-
részet területén még nagyon új dolog, 
úgy gondoltam, hogy ebbe most kell 
belevágni, most lehet újat alkotni.    

Gy.: Hogyan látod, milyen lehetősé-
geik vannak a fiatal, frissen végzett 
gyógyszerészeknek és milyen prob-
lémákkal kell szembesülniük?

H. Á. M.: A lexikális tudás terén ver-
hetetlenek vagyunk, úgyhogy ha va-
laki – akár nemzetközileg is – olyan 
területen helyezkedik el, ahol erre van 
szükség, ebből csak profitálhat. Szin-
tén pozitívum, hogy mivel nagyon sok 
a külföldi cég Magyarországon, illet-
ve a hazai vállalatok is terjeszkednek 
külföldre, elég könnyű elhelyezkedni. 
Gyógyszerészként csak az nem tud 
álláshoz jutni, aki nem akar. Lehet, 
hogy nem szerzi meg elsőre azt a po-
zíciót, amit megálmodott magának, de 

„Látnom kell magam előtt a perspektívát”
Beszélgetés dr. Horváth Ákos Márk gyógyszerésszel

Még csak tavaly végzett az egyetemen, de már tele van tervekkel. Horváth Ákos Márk (30) óriási lehetőségeket lát például a 3D-s 
gyógyszernyomtatásban, az előremutató külföldi példákat is átültetné a hazai gyakorlatba és a generációváltás problémakörére is 
tudni véli a megoldást. 

H. Á. M.: A szakmai tevékenység 
mellett – magánemberként és hiva-
tásszerűen is – fotózom. Ez és a ko-
sárlabdázás tölti ki a szabadidőmet. 
Idővel szeretnék családot, gyerekeket 
is, de egyelőre még keresem hozzá a 
megfelelő társat.  

Gy.: Milyen lehetőséget látsz arra, 
hogy a fiatalok patikához jussanak, 
abban az esetben, ha a szüleiknek 
nincs gyógyszertáruk?

H. Á. M.: Sok helyről hallom, hogy az 
idős kolléga nem tudja kinek átadni a 
patikáját, mégsem látok hirdetéseket, 
hogy „itt vagyok és keresem az utó-
domat”. A megoldást abban látnám, 
ha a jelenleg patikát tulajdonló ma-
gángyógyszerészek nyitottak lenné-
nek a helyzet megoldására, és amikor 
felvesznek egy fiatal kollégát, meg-
kérdeznék tőle, hogy vannak-e olyan 
tervei, hogy idővel átvenné a gyógy-
szertárat. Igenlő válasz esetén egy 
olyan megállapodást dolgozhatnának 
ki közösen, hogy a fizetésének egy 
részét visszatartanák, ami bekerül egy 
alapba, amivel már elkezdi a patikát, 
úgymond, lízingelni. Több patikába is 
jelentkeztem kíváncsiságból, de ez a 
téma egyikben sem került szóba.  

Gy.: A probléma a tulajdonos gyógy-
szerész részéről ott kezdődhet, hogy 
leendő utódját munkatársként kell 
felvennie, ami onnantól jelentős 
pluszkiadást generál számára. Már-
pedig egy kisebb forgalmú patika 
nem biztos, hogy ezt elbírja. 

H. Á. M.: Ebben a tulajdonosnak és az 
érintett kollégának kell megállapod-
nia. Ha hasonló helyzetbe kerülnék, 
abszolút elképzelhetőnek tartanám, 
hogy – ha valóban egy kis forgalmú 
patikáról van szó, amelynek a jöve-
delme kevés ahhoz, hogy két gyógy-
szerészt plusz az asszisztenseket is 
eltartsa – megegyeznénk abban, hogy 
én elhelyezkedem valahol máshol, 
ebbe a patikába pedig – egy nagyon 
minimális honoráriumért – heti egy-
két alkalommal eljárnék, hogy lássam, 
kik dolgoznak ott, hogyan működik 
a gyógyszertár és kikből áll össze a 



Kedves Fiatalok!

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége együttműködési szerződést 
kötött az amerikai Tennessee-i Egye-
temmel, egy kétoldalú csere-tanulmá-
nyút létrehozására, azon IV–V. éves 
hallgatók és frissen végzett gyógysze-
részek számára, akik kedvet kapnak az 
amerikai gyógyszerészet kulisszatitka-
inak megismeréséhez.

A MOSZ   megadja számotokra a le-
hetőséget, hogy  ismert és garantáltan 

megbízható helyetek legyen, ahol vár-
nak, foglalkoznak veletek és irányíta-
nak benneteket a megfelelő program-
tervek alapján.

Mára már csaknem száz fiatal kolléga 
utazhatott így a tengerentúli egyetem-
re, ahol nemcsak a tanulással tudtak 
foglalkozni, hanem más kultúrák diák-
jaival való ismerkedésre, városnézésre, 
sőt „bulizásra” is adódott lehetőségük. 
Módotok nyílik arra is, hogy az ott 
megismert diákokkal további kapcso-
latot ápoljatok, hiszen mi is vendégül 
látjuk őket  Magyarországon.

Az évek során meghallgatott előadá-
sokból és élménybeszámolókból tu-
dom, hogy:

• mindenki jól érezte magát, 
• sok érdekeset és újat láttak az okta-

tásban és a gyógyszerészi munkában,
• a megtanultakból jelentősen profi-

tálhattak a továbbiakban,
• valamint élményekkel és barátsá-

gokkal gazdagabban tértek haza.

Amennyiben felkeltettem az érdek-
lődéseteket, nem kell mást tennetek, 
mint a következő oldalon felsorolt 
szempontok alapján megírni és hoz-
zánk benyújtani a pályázatot. Beval-
lom, sokszor volt már nehéz hely-
zetben a Bizottság, hiszen nagyon 

tartalmas és szépen kidolgozott pályá-
zatokat olvashattunk.

Persze, cserébe nekünk is vannak „el-
várásaink”: ezekről is olvashattok a 
pályázati kiírásban, de ami a legfonto-
sabb: fel kell készülnötök arra, hogy a 
MOSZ által rendezett októberi Gyógy-
szerészek Országos Kongresszusán, a 
Magyar és Nemzetközi Ifjúsági Fórum 
Napján részletes tudományos beszá-
molóban tájékoztassatok bennünket a 
kint szerzett tapasztalatokról. Ugyanitt 
hallgatjuk meg a külföldi diákok ta-
nulmányi beszámolóit is, és „érdekes” 
módon szépen összecsengenek a kinti 
tanulmányok és élmények.

Nagyon bízunk bennetek és abban, 
hogy a kint megismert, a hazaitól el-
térő, előremutató és számunkra még 
újdonságnak ható gyógyszerészeti gya-
korlatokat honosítjátok és beépítitek a 
gyógyszerészet tudományos és szak-
mapolitikai életébe.

Tehát: ha mindez érdekel titeket, ol-
vassátok el a mellékelt kiírást, írjátok 
meg a pályázatotokat és juttassátok el 
a megadott címre. A többit bízzátok 
ránk, mivel ebben az évben is érdek-
lődve várjuk a jelentkezéseteket. 

Dr. Rixer Mária
MOSZ IF elnök

Ifjúsági Fórum felhívás 2017

A pályázat célja:

Azon pályakezdő gyógyszerész és 
gyógyszerészhallgató támogatása, aki-
nek elképzelése harmonizál a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységével, tá-
mogatja és aktív részvételével segíti 
annak munkáját.

A pályázásra jogosultak köre:

• gyógyszerészhallgató, IV. évfo-
lyamtól;

• pályakezdő gyógyszerész; 
• közforgalmú gyógyszertárban dolgozó 

vagy elhelyezkedni kívánó kolléga;
• gyógyszerész esetében: tagja a 

MOSZ-nak és a Szövetség egyetér-
tését bírja;

• gyógyszerészhallgató esetében: tag-
ja a HUPSA-nak, és annak egyetér-
tését bírja;

• angolnyelv- és szoftverkezelői is-
meretekkel legalább középszinten 
rendelkezik;

• előnyben részesül: aki magán-
gyógyszerészi (patikai) szülői hát-
térrel rendelkezik.

A pályázat nyelve minden esetben ma-
gyar nyelvű.

A pályázható juttatások:
(a MOSZ biztosítja a pályázónak)

• a Tennessee-i Egyetemen a megfe-
lelő gyakorlati helyet;

• oktatói és hallgatói kapcsolatokat;
• megbízható, ingyenes szállást;
• az anyagi juttatás lehetőségét (külön 

kérésre, indoklás megjelölésével, 
méltányosságból adható).

Amit elvárunk:

• aktív, példás és eredményes részvé-
tel az amerikai egyetem munkájá-
ban, a helyszínen;

• beszámoló Gyógyszertár című szak-
lapunk hasábjain;

• szóbeli értékelés és beszámoló a 
MOSZ megfelelő fórumain (Ifjúsá-
gi Fórum);

• a pályázó elképzelésének előreve-
títése arra vonatkozóan, hogy a jö-
vőben hazánkba látogató amerikai 
hallgatók számára milyen segítséget 
kíván/tud nyújtani, például:

 szállásbiztosítás, idegenveze-
tői kíséret bevállalása, fuvaro-
zási lehetőségek nyújtása,

 vagy egyéb segítség adása 
(megjelölendő)

• aktív részvétel jövőbeli rendezvé-
nyeinken, a MOSZ elvárásainak 
megfelelően.

A pályázat benyújtásához csatolan-
dó dokumentumok:

• rövid szakmai önéletrajz fényképpel;
• szakmai érdeklődési kör;
• eddigi szakmai tevékenységi kör, 

elért eredmények, például: 
 TDK-n vagy egyéb konferen-

cián való szereplés,
 publikációk (másolat);

• Mi a jövőt illető szakmai elképzelése?
• Mit tervez/tud nyújtani a MOSZ 

számára a közeljövőben?
• Munkahely támogató nyilatkozata 

(hallgató esetében az egyetem okta-
tási felelőse).

Azoktól a kollégáktól, akik a tavalyi 
évben már beküldték anyagukat, de 
hely hiányában nem nyerték el a kiuta-

zás lehetőségét, csak egy írásos jelzést 
várunk, hogy az idén is szeretnének 
részt venni a pályázaton. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 31.

Formátuma: elektronikus (info@ma-
gangyogyszereszek.hu) vagy kétpél-
dányos nyomtatott. Utóbbit a MOSZ 
Iroda (1135 Budapest, Kerekes u. 9. 
V/6.) címére kell a megadott határidő-
ig leadni.

Ezen pályázatot kizárólag a MOSZ jo-
gosult meghirdetni, elbírálásáról Szak-
mai Bizottság dönt, amelynek értelmé-
ben a Szövetség szóbeli meghallgatás-
ra hívja a pályázót a MOSZ Irodába.  
A végleges döntésről pedig – legké-
sőbb 30 napon belül – írásbeli értesí-
tést küld a pályázónak.

A pályázatról kérésre további felvilá-
gosítást ad dr. Rixer Mária, a MOSZ 
Ifjúsági Fórum elnöke, illetve Fábik 
Ramóna, a MOSZ titkárságvezetője az 
alábbi e-mailen: info@magangyogy-
szereszek.hu.

A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége  

elnöksége

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége pályázatot hirdet  
fiatal gyógyszerészek, illetve gyógyszerészhallgatók részére a Tennessee-i 
Egyetemen (USA) való gyakorlati idő eltöltése lehetőségének elnyerésére
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 Mi lesz az eljárásrend hamis 
gyógyszer észlelése esetén?

 Ki fogja a gyógyszert elle-
nőrizni és kijelenteni a rend-
szerből például a fiók- és kézi 
gyógyszertárakban vagy a 
fegyveres erőknek, börtönök-
nek szánt termékek esetében?

Mindezekről a következő számban olvas-
hatnak majd.

Dr. Ilku Lívia,
a MAGYOSZ igazgatója

Amennyiben a vény sikeresen átesett 
ezeken az ellenőrzéseken, az orvosi 
szoftverhez érkezik egy visszajelzés 
arról, hogy a vény helyes, befogadták. 
A recept kap egy azonosítót, ez alapján 
az orvosi szoftver készít egy felírási 
igazolást, amit vagy papír alapon, vagy 
elektronikus formában a betegnek át 
lehet adni.  

Ezután a beteg elmegy a gyógyszertár-
ba, ahol a gyógyszereihez való egyik 

összehasonlíthatósága érdekében az 
alapítók további kéréseket intéztek az 
IT-szolgáltatókhoz, a kiválasztás tender 
keretében történik majd meg. 

Feladatok

Ami még ránk vár az elkövetkező 
időszakban:

• a tényleges szervezetalapítás; 
• a szervezeti tisztségviselők kivá-

lasztása; 

Gy.: Hogyan zajlik majd az elektro-
nikus gyógyszerfelírás és -kiváltás 
folyamata?

Héja Gergely: A kezelőorvos az 
esetek jelentős részében már most is 
programmal ír vényt, amit aztán az 
OEP-től kapott receptsablonra nyom-
tat ki. Az e-recept elkészítése során 
az orvos ugyanazzal a szoftverrel dol-
gozik, viszont amikor megnyomja az 
OK gombot, akkor nem a nyomtató-
ból jön ki egy papíralapú vény, hanem 
egy elektronikus dokumentum és egy 
felírási bizonylat készül el. Előbbit a 
program beküldi az EESZT-nek, amely 
ellenőrzi, hogy azt tényleg egy orvos 
küldte-e be, létező készítményt írt-e 
fel, létező betegnek, létező indikáció-
val. A következő elem a finanszírozá-
si ellenőrzés, amit a tervek szerint az 
OEP online vényellenőrző rendszerén 
keresztül fogunk vizsgálni; ez utóbbi 
biztosítja majd, hogy a recepten való-
ban a megfelelő jogcím szerepeljen, és 
a betegnek ne kelljen visszamennie az 
orvoshoz, hogy az korrigálja a vényt. 

Itt jegyezném meg, hogy a rendszer 
nemcsak a tb-finanszírozott vényeket, 
hanem az egyéb recepteket is kezeli. 

• a szabályozás által nemzeti hatás-
körbe utalt kérdések, amelyek jogi 
rendezést igényelnek: 

 Az illetékes hatóság kijelölése.
 A tagállamok kiterjeszthetik a 

biztonsági elemek alkalmazási 
körét. Lesz-e nálunk kiterjesz-
tett gyógyszerkör?

 A tagállamok előírhatnak egy 
ötödik, nemzeti támogatási 
kódot vagy más, a gyógyszert 
azonosító nemzeti számot. 
Lesz-e nálunk ilyen?

Utóbbiak esetében nyilván nincs szük-
ség OEP-ellenőrzésre. Ráadásul ez a 
lépés csupán egy előzetes vizsgálat, 
nincs köze a vényjelentéshez. A vé-
nyelszámolás változatlanul a jelenlegi 
rendszer szerint fog működni. Ami a 
jövőben a vényellenőrzés kapcsán vál-
tozás lesz, hogy míg ma az OEP bekéri 
az adott patikától a vényeket, ősztől az 
EESZT-ből fogja lekérdezni azokat, 
amit kizárólag finanszírozás-ellenőrzés 
céljából tehet meg.

• Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége,

• „Védettség” Oltóanyag és  
Immunbiológiai Termék Gyártók  
és Forgalmazók Egyesülete, 

• Magyar Gyógyszerészi Kamara. 

A szervezet nonprofit, zártkörűen 
működő részvénytársaság lesz; a rész-
vényesek a közgyűlésben egyenlő sza-
vazati joggal rendelkeznek majd, és az 
igazgatóságba 1-1 tagot delegálnak.

A szervezet alapításának és felállítá-
sának előkészítésére az alapítók mun-
kacsoportokat hoztak létre az alábbi 
témakörökben:

• informatikai kérdések, 
• pénzügyi tervezés,
• hatósági és partneri kapcsolatok,  
• alapítási és szervezeti kérdések.

Az informatikai szolgáltatók  
kiválasztása

Az Európai Adattárház által kiválasztott 
három IT-szolgáltató (Solidsoft Reply, 
Aegate, Arvato, amelyek közül az egyik 
a magyar nemzeti adattárházat is működ-
tetni fogja) első körös meghallgatása 
decemberben megtörtént. Az ajánlatok 
és a szolgáltatási csomagok könnyebb 

Az európai bizottság 2016/161 számú, 
felhatalmazáson alapuló rendeletének 
(a továbbiakban: Rendelet) célja, hogy 
megakadályozza a hamisított gyógy-
szerek jogszerű ellátási láncba való 
bekerülését. A Rendelet nagyon komp-
lex feladatokat és terhet ró az ellátási 
lánc szereplőire: 

• a gyártóknak egyedi kóddal és mani-
pulálás elleni eszközzel kell ellátniuk 
a vényköteles gyógyszereket; 

• a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjának kell biztosítania az 
adott doboz gyógyszerrel kapcso-
latos információknak az adattároló 
rendszerbe való feltöltését, és ezen 
információk naprakészen tartását;

• a nagykereskedőknek kiegészítő 
ellenőrzéseket kell végezniük;

• a gyógyszerészeknek pedig az 
expediálás előtt kell ellenőrizniük a 
gyógyszer biztonsági elemeit, majd 
a rendszerből ki kell jelentkeztetni-
ük a gyógyszer egyedi azonosítóját. 

A szabályozás által meghatározott fel-
adatok teljesítésére pillanatnyilag az 
alábbi szereplők állnak rendelkezésre 
a hazai piacon (lásd a mellékelt táb-
lázatot):

A felsorolt szereplők összehangolt 
munkája szükséges ahhoz, hogy az új 
feladatok teljesítése ne akassza majd 
meg a gyógyszertári betegellátást.

A Rendelet szerinti ellenőrzési rend-
szer megkívánja egy európai és egy 
ahhoz illeszkedő magyar adattároló 
rendszer létrehozását, amelyben töb-
bek között a gyógyszerek jogszerű 
egyedi azonosítóira vonatkozó infor-
mációkat tároljuk majd. Az adattároló 
rendszereket európai és nemzeti szin-
ten is a forgalomba hozatali engedély 
jogosultjainak, valamint a gyógy-
szergyártóknak kell létrehozniuk és 
kezelniük. Mindezek működtetésére 
hazánkban is nonprofit szervezetet 
kell létrehoznunk.

Mit tudunk a létrehozandó  
nonprofit szervezetről?

Az alapítást a következő szervezetek 
vállalták magukra: 

• Generikus Gyógyszergyártók  
és Forgalmazók Magyarországi 
Érdekvédelmi Egyesülete, 

• Gyógyszer-nagykereskedők  
Szövetsége,

• Innovatív Gyógyszergyártók  
Egyesülete,

Számos kérdés, még több feladat
Híradás a gyógyszerbiztonsági elemek bevezetésének folyamatáról

Hol tart jelenleg az egyedi gyógyszer-azonosítás bevezetése, és mindez milyen feladatok elé állítja a piac egyes szereplőit? Jelen cikk 
egy, a hazai munkálatokkal kapcsolatos, folyamatos helyzetjelentés első része.

A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai  
(vényköteles és vény nélküli termékek jogosultjai együtt): 1351 db

Nagykereskedők: 187 db

Gyógyszertárak: 3404 db

ebből közforgalmú: 2319 db

fiók: 675 db

kézi: 236 db

intézeti gyógyszertár: 107 db

intézeti gyógyszertárak közvetlen lakossági ellátó egységei: 67 db

„A lényeg a betegbiztonság növelése”
Interjú Héja Gergellyel, az e-recept modul alprojektvezetőjével

A gyógyszertárak mindenekelőtt az e-recept révén csatlakoznak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT). A sziszté-
ma működéséről, a megismerendő új fogalmakról Héja Gergelyt, a modul alprojektvezetőjét kérdeztem.
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jelleggel kell ezt a rendszert hasz-
nálniuk. 

H. G.: Így van. Mivel a pilotban gya-
korlatilag az összes nagyobb (a piac 
körülbelül 80 százalékát lefedő) pati-
kai rendszergazda részt vesz, számuk-
ra nem fog problémát okozni, hogy az 
erre a célra kifejlesztett szoftvert – a 
pilot időszak leteltét követően – rövid 
időn belül valamennyi partnerük gépé-
re telepítsék.  

Gy.: Lesznek-e ezzel kapcsolatban 
olyan extra feladatok, költségek, 
amelyek a gyógyszertárakat ter-
helik?

H. G.: A papíralapú vényeket, ha a be-
teg azokkal érkezik a patikába, a gyógy-
szertári rendszeren keresztül kell be-
vinni az EESZT-be. Mindez nem jelent 
komoly extramunkát az expediálóknak, 
hiszen ezeket az adatokat most is rögzí-
tik. Az orvos által előírt adagolási uta-
sítás az, amit pluszban rögzíteniük kell. 

Ami járulékos költség, hogy a patiká-
nak minden évben meg kell vennie azt 
a biztonsági tanúsítványt (rendszerben 
telepítendő állományt), ami a gyógy-
szertár és az EESZT közötti csatornát 
titkosítja. Ez egy pár tízezer forintos 
tétel.  
 
Gy.: Miért jó ez a rendszer az állam 
és a lakosság számára? 

H. G.: A nagyobb betegbiztonság, akár 
az adverz események csökkenése, akár 
az adherencia javulása hosszabb távon 
a gyógyszerkasszában és általában a 
tb-kasszában is mérhető megtakarítást 
eredményez. Vannak olyan európai és 
amerikai adataink, amelyek azt mutat-
ják, hogy a gyógyszer- és az egészség-
ügyi kiadások néhány százaléka abból 
adódik, hogy a beteg két olyan gyógy-
szert kapott, amelyeket nem lett volna 
szabad együtt szednie, vagy nem szed-
te be azt a készítményt, amit be kellett 
volna. Ha mi ezeket meg tudjuk akadá-
lyozni, az egyrészt a beteg egészségé-
ben, másrészt a költségek tekintetében 
is mérhető. 

Szerkesztőség

vényként fognak megjelenni. A beteg 
ezeket úgy tudja egymás után kiváltani, 
ahogy aktiválódnak. 

A rendszer egy másik szolgáltatásá-
nak köszönhetően, ha tévesen történt a 
rendelés, vagy ha egy ilyen ismétlődő 
vény esetében kiderül, hogy a beteg 
allergiás a gyógyszerre, vagy nem hat 
nála a készítmény, esetleg bármi más 
probléma adódik, akkor a vényt visz-
sza lehet vonni. Az ismétlődő vény 
visszavonása esetén az összes, ebbe a 
láncolatba tartozó recept érvénytelenné 
válik. 

A vényfoglalás pedig azt jelenti, hogy 
jelenleg, ha magiról van szó vagy egy 
olyan gyógyszerről, amit meg kell 
rendelni, akkor a betegtől a patikában 
elveszik a vényt, nem tudja megtenni, 
hogy elmegy egy másik gyógyszertár-
ba, és ott is próbálkozik. Az elektroni-
kus úton rendelt vényt nem lehet elven-
ni, és a felírási igazolást sem vesszük 
el. Viszont az a patika, amit a beteg elő-
ször felkeresett, lefoglalja az elektroni-
kus vényt, és amíg nem történt meg az 
expediálás, addig a beteg nem tud ezzel 
máshová elmenni. Ha kiderül, hogy a 
patika nem tudja legyártani a készít-
ményt vagy nem sikerül beszereznie 
a nagykereskedőtől, akkor feloldja a 
vényt, és a beteg máshol újra próbál-
kozhat vele.     

Gy.: A rendszer – jogosultság tekin-
tetében – megkülönbözteti egymástól 
a gyógyszerészt és a gyógyszerkiadó 
szakasszisztenst…

H. G.: Az EESZT-ben az expediáló 
szakasszisztens arra jogosult, hogy a 
beteg aktív, kiváltható vényeit lássa. 
A gyógyszerész – kivéve, ha a beteg 
a digitális önrendelkezés során más-
hogy nyilatkozik, illetve a pszichiátri-
ai és nemi betegségek kapcsán, ame-
lyek előle is elrejtendők – valamennyi 
gyógyszerelési eseményt egy évre visz-
szamenőleg láthatja. Meg tudja nézni 
a beteg már kiváltott és ki nem váltott 
vényeit is, vagyis az adherenciára is 
tud figyelmeztetni, mondván: „Itt van 
egy recept, amit nem tetszett kiváltani. 
Mi ennek az oka?” 

A rendszerben található egy e-profil-
nak nevezett modul is, amely a beteg-
ről szóló legfontosabb, statikus jellegű 
információkat tartalmazza. Itt találha-
tók a gyógyszer- és egyéb allergiák, az 
alapbetegségek, a beteg állapotát befo-
lyásoló fontosabb műtétek, az implan-
tátumok stb. Egy vese- vagy májbeteg-
nél például nagyon oda kell figyelni a 
gyógyszerelésre, nehogy baj legyen. A 
gyógyszerész ezt is láthatja, a szakasz-
szisztens viszont nem, mivel neki nincs 
olyan szakvégzettsége, ami alapján 
érdemben tudna döntést hozni, vagy a 
beteget tájékoztatni.

Gy.: Hogyan javítja a rendszer a 
gyógyszeres terápia hatékonysá-
gát, az orvos-gyógyszerész, a be-
teg-gyógyszerész és az orvos-beteg 
kapcsolatot?

H. G.: A lényeg a betegbiztonság nö-
velése. Ha a receptet elektronikus úton 
rendelték, kizárható az az eset, hogy 
amit az orvos írt, azt a gyógyszerész 
nem tudja elolvasni, és valami mást 
ad ki, vagy visszaküldi a beteget a ren-
delőbe. Mind felíráskor, mind kiváltás-
kor – amennyiben van rá idő és akarat 
– el lehet végezni az intolerancia- és 
allergiavizsgálatot, valamint az esetle-
ges interakciókra is fény derülhet. Így 
elkerülhetők az olyan gyógyszerelési 
hibák, amelyek a beteg számára kárt, 
akár halálesetet is okozhatnak. Az, 
hogy már felíráskor lehet tudni, hogy 
mi van a beteg vérében, szintén nagyon 
hasznos információ. 

Mivel reményeink szerint – az ellen- 
őrzések eredményeként – jelentősen 
csökkenni fog azon esetek száma, ami-
kor egy orvos által érvényesnek gon-
dolt vényről csak a patikában derül ki, 
hogy nem érvényes, és ezért nem lehet 
expediálni, nem lesz annyi orvos-be-
teg, orvos-gyógyszerész, beteg-gyógy-
szerész vita sem. 

Gy.: Gondolom, ami az EESZT-
re, az az e-recept alrendszerre is 
vonatkozik, vagyis a gyógyszeré-
szek ez év szeptemberétől csatla-
kozhatnak hozzá önkéntes alapon, 
novembertől pedig már kötelező 

sítanunk kell, ezért a papíralapú vény 
is megmarad, és az elektronikus recept 
kiváltási módjai között is lesz papírala-
pú hozzáférés.  

Gy.: Vagyis, bár az információ elekt-
ronikus úton jut el az orvostól az 
expediálóig, a beteg egy papíralapú 
felírási igazolást is kap erről…

H. G.: Igen. Az idősebb és/vagy kró-
nikus betegek esetében a kezelőorvos 
legtöbbször nem egy receptet ír fel, 
hanem többet. A felírási igazolás vala-
mennyi vényt tartalmazza, amit a vizit 
alkalmával az orvos a betegnek felírt. 
Utóbbi így nem öt vényt fog magával 

vinni a patikába, hanem mindösz-
sze egy papírt, amit az orvos aláírt 
és lebélyegzett. Így az expediáló 
akkor is ki tudja adni a gyógy-
szert, ha az EESZT – az internet-
kapcsolat elakadása miatt – nem 
érhető el. Az expediálónak ilyen-
kor nyilván át kell húznia a téte-
leket, és melléjük kell írnia, hogy 
ezeket kiadta, nehogy a beteg egy 
másik patikában is próbálkozzon 
az adott gyógyszerek kiváltásá-
val. Az esetleges visszaéléseket 
elkerülendő, a fokozottan ellenőr-
zött szerek továbbra is papíralapú 
vényen rendelendők.         

Gy.: Új fogalmakkal kell megis-
merkednünk: mi az az ismétlő-
dő recept, és mit jelent a vény-
foglalás?

H. G.: Vannak olyan esetek, ami-
kor az orvos bizonyos indokból 
hosszabb időre, előre ír vényt a 

betegnek. A jogszabály jelenleg nor-
mál esetben maximum 3, különleges 
esetben maximum 12 hónapot enge-
délyez. Finanszírozás és a betegbiz-
tonság szempontjából is fontos, hogy 
ezt a gyógyszermennyiséget a beteg ne 
válthassa ki egyszerre. Az új rendszer-
ben az orvos egy adott időszakra elő-
re több vényt meg tud írni, mondjuk, 
háromhavi adagokat ír fel, összesen 
négy receptre. Hogy ezeket ne egye-
sével kelljen megírnia, lényegében egy 
vényt ír meg, és a rendszer azt négysze-
rezi. Ezek az EESZT-ben időben eltolt 

hozzájutási lehetőséget a taj-kártyája 
és valamilyen személyazonosító iga-
zolványa felmutatása biztosítja. Az 
expediáló ilyenkor a páciens összes 
aktív, még és már érvényes vényét lát-
ja. A másik eset, amikor nem maga a 
beteg váltja ki a gyógyszereit, hanem 
valamelyik hozzátartozója. Ma a meg-
bízott a vénnyel megy el a patikába, és 
az alapján történik az expediálás. A jö-
vőben, ha valaki bemegy a gyógyszer-
tárba egy felírási igazolással, minda-
zokat a készítményeket kiadják neki, 
amelyek ezen találhatók, és az EESZT-
ben aktív vényként szerepelnek. Azaz 
ebben az esetben nem történik meg a 
személyi azonosság vizsgálata.  

Gy.: A központi vényellenőr-
zésnek, gondolom, nagyon 
rövid idő alatt le kell zajlania. 

H. G.: Igen, hiszen nincs arra 
lehetőség, hogy az orvos a szá-
mítógép monitora előtt ülve 
percekig várja a választ. Ennek 
pár másodperc alatt meg kell 
történnie. Ide kötődik, hogy a 
rendszernek vannak kemény és 
puha kritériumai. Ha az előb-
bieknek nem felel meg a vény, 
akkor a rendszer azt semmilyen 
körülmények között nem fo-
gadja be. Ilyen eset, ha az orvos 
rossz formátumban küldi be a 
receptet, vagy olyan gyógyszert 
akar rendelni, ami nem létezik. 
A puha kritériumok megenge-
dőbbek: bizonyos esetekben az 
orvos ragaszkodhat ahhoz, hogy 
az adott vény jó, és az EESZT 
fogadja be. A „bizonytalansági 
tényező” ebben az esetben például az 
orvos szakvizsgájának a megléte, és 
ennek alapján a felírási jogosultság le-
het. Ennek a „puhaságnak” az a célja, 
hogy ha egy közhiteles nyilvántartás-
ban van valamilyen hiba, az ne akadá-
lyozza meg a betegellátást.

Gy.: Említette a nem létező gyógy-
szert, aminek sokféle formája lehet: 
egyszerűen nem létezik ilyen nevű 
készítmény, Magyarországon nem 
forgalmazzák, a gyártó vonta ki a pi-
acról, vagy az OGYÉI tiltotta meg a 

forgalmazását. Mennyire tudják eze-
ket naprakészen követni?      

H. G.: A Magyarországon forgalomba 
hozható gyógyszerek nyilvántartását 
az OGYÉI vezeti, ezt a listát a hatóság 
az EESZT-ben publikálja. A jelenle-
gi elképzelések szerint hetente frissül 
majd ez az adatbázis. Ugyanígy az 
OEP is rendszeresen fogja publikálni 
és frissíteni a PUPHÁ-t az EESZT-ben. 
Egyedül azzal lehet gond, ha egy olyan 
gyógyszerről van szó, amely nem Ma-
gyarországon, hanem az unióban lett 
törzskönyvezve, amelyet az OGYÉI 
nem vezet át automatikusan a nyilván-
tartásába; csak akkor teszi ezt meg, 

ha az OEP-hez érkezik egy kérelem 
a gyártótól, hogy a készítményt Ma-
gyarországon is szeretné tb-támogatás 
alá venni, és erről az OEP értesíti az 
OGYÉI-t.     

Gy.: Az e-recept bevezetésével pár-
huzamosan elfelejthetjük a papírala-
pú vényt?

H. G.: Nem. Ahogy a boltokban jelen-
leg is lehet bankjeggyel, bankkártyával 
és mobiltelefonnal is fizetni, ezt a foly-
tonosságot, átmenetet nekünk is bizto-
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portfóliójában átrendeződés zajlott le: 
az Aspirin forgalmának csökkenését 
pozitív szaldóvá alakította a Rennie si-
kere. A kategóriáját változatlanul veze-
tő Aspirin Protect forgalmi eredményei 
– a termék támogatásának megváltozá-
sa óta – a dobozszám-csökkenés mel-
lett értékbeli növekedést mutatnak, ami 
tavaly 87 millió forintos többletbevé-
telt jelentett a gyártó számára. 

Az éllovas Sanofi mellett átlag felett nőtt 
még a Béres, a Sandoz, a Juvapharma 
és a Merck. A Béres portfoliójában 
kiemelt szerephez jutott a Magnézium 
B6 készítmény.
 
A teljes szegmens összforgalmának 
41 százalékáért 10 terápiás csoport 

felelős. A dobogó legfel-
ső fokán szereplő fájda-
lomcsillapítók értékben 8 
százalékot nőttek, ami 1,2 
milliárd forint forgalom-
bővülést jelentett – mi-
közben a dobozforgalmuk 
2 százalékkal csökkent. A 
fogyasztók átlagosan 126 
forinttal fizettek többet 
egy doboz fájdalomcsilla-
pítóért 2016-ban, mint az 
előző évben. A második 
helyezett a megfázás tüne-
teit enyhítő szerek csoport-

ja lett, amely szintén forintforgalom 
tekintetében nőtt 1 százalékot, míg 
dobozeladásban 4 százalékos csökke-
nést mutatott. A dobogó harmadik he-
lyén szereplő orrcseppek és orrspray-k 
azonban növekvő ütemben fogytak a 

tok közül a Boehringer Ingelheim és a 
Novo Nordisk emelkedik ki. Ez utóbbi 
új, Xultophy nevű, II-es típusú diabé-
teszben alkalmazott injekciós készít-
ményével 1,6 milliárddal több forgal-
mat generált 2016-ban. E két gyártó 
jelenléte a tavalyi évre erőteljesebbé 
vált a hazai vényköteles szektorban. 

A legnagyobb forintforgalmi rész-
arányt képviselő készítmények a Cle-
xane (Sanofi), a Glivec (Novartis) és a 
Xeplion (Janssen) voltak. Mindhárom 
termék növekedést generált, ám kö-
zülük is kiemelendő a 13 százalékos, 
azaz 588 millió forintos növekedést 
produkáló Xeplion. A TOP gyártók és 
termékek körében jelentős, 1,3 milliárd 
forintos növekedést tapasztalhattunk 
a Bayer vérrögképződést gátló készít-
ménye, a Xarelto, valamint a Janssen 
Imbruvica nevű, onkológiai specialista 
készítménye esetén is.

A vényköteles piacról is megállapítha-
tó, hogy értékben nőtt ugyan, ám do-
bozszám tekintetében inkább stagnált a 
gyógyszertári csatornában. 

Vény nélküli szektor: folyamatos 
fejlődés

Akár a nagykereskedői, akár a gyógy-
szertári forgalmat nézzük, 2016-ban, 
ha enyhén lassuló ütem-
ben is, de folytatódott 
a recept nélkül meg-
vásárolható készít-
mények forgalmának 
növekedése.

A fogyasztók 2016-ban 
14,4 milliárd forinttal 
költöttek többet erre a 
szektorra, ami 1,4 milli-
óval több eladott dobozt 
jelentett a gyógyszer-
tárak számára. A vény 
nélküli szektor értékben 
tavaly 8,4 százalékkal bővült az erős 
bázisnak számító előző évhez képest.

Az OTC-termékek és étrend-kiegé-
szítők által meghatározott szektor 
teljesítményének csaknem a felét, 49 

százalékát a 10 legnagyobb vállalat 
produkálta 2016-ban. Ezek a gyártók 
összesen 7 milliárd forinttal magasabb 
forgalomhoz juttatták a hazai patiká-
kat. Ezzel szemben a TOP 10 cég do-
bozforgalomban enyhe, félszázalékos 
visszaesést volt kénytelen elkönyvelni. 
E vállalatok összességében enyhén a 
szektor átlagos növekedése alatt telje-
sítettek. Mindeközben viszont tovább-
ra is jelentős forgalomnövelő szerepet 
töltenek be a gyógyszertárak életében. 

Az első helyezett Sanofi az átlag felet-
ti, 10 százalékos értékbeli növekedését 
leginkább az Algoflex és a Magne B6 
márkáknak köszönheti. E készítmé-
nyek dobozforgalom tekintetében is 
növekedtek. A második helyezett GSK 

jelentős forgalombővülést produkáló 
készítménye a 25 százalékos doboz-
szám-növekedést felmutató Cataflam 
Dolo, amely 2016-ban végül 344 mil-
lió forintos többletbevételt hozott a cég 
számára. A harmadik helyezett Bayer 

mok teljesítettek a legjobban: 2016-
ban összességében 14 milliárd forinttal 
magasabb forgalmat produkáltak az 
előző évhez képest. A 10 legnagyobb 
vényköteles csoport átlagon felül nőtt, 
közülük az említett terápiás területek 
mutatnak erős fejlődést.

Dobozforgalom tekintetében a fekély- 
ellenes szerek, a béta-blokkolók és 
az ACE-gátlók vezetik a rangsort. 
Belőlük összesen 1,3 millió doboz-
zal fogyott több a tavalyi évben, mint 
2015-ben.

A 10 legnagyobb gyártó készítményei- 
ből a tavalyi évben összesen csupán 
697 ezer dobozzal fogyott több, ami 
félszázalékos növekedést jelent. Mind-
ez értékben 15,9 milliárd forintos több-
letforgalmat, azaz 7,4 százalékos érték-
beli növekedést jelentett. Jellemzően a 
drágább originális és specialista készít-
mények voltak azok, amelyek nagyobb 
mértékben járultak hozzá a forintforga-
lom növekedéséhez.

A 10 legnagyobb vállalat közül do-
bozszámban az Egis, a Novartis és a 
Richter Gedeon vezeti a rangsort. Fo-
rintforgalom tekintetében a képzelet-
beli dobogó legfelső fokán a Novartis 
áll, átlagon felüli fejlődéssel. Őt követi 
pozitív, ám átlag alatti növekedéssel a 
Richter Gedeon és a Sanofi.

Az előző évhez viszonyított forintfor-
galom tekintetében a TOP 10 vállala-

A nagykereskedők a patikák felé az 
elmúlt évben a korábbi időszakhoz 
képest változatlan arányban értékesí-
tettek vényköteles és vény nélküli ké-
szítményeket: az értékbeli forgalom 79 
százaléka receptköteles, a 21 százaléka 
pedig recept nélkül kapható termékek-
ből származott.

Vényköteles szektor: értékben 
növekedés, mennyiségileg 
stagnálás
A forintforgalom növekedéséért ezen  
a területen elsősorban az originális és 
a specialista készítmények feleltek,  
annak ellenére, hogy az originálisok do-
bozforgalom tekintetében 2 százalékot 
csökkentek. A generikumokból 
összességében 1,2 millió dobozzal több 
fogyott, mint egy évvel korábban, ami  

1 százalékos növekedést jelent. Értékben 
a szegmens 4,4 milliárd forinttal maga-
sabb forgalmat produkált 2016-ban, ami 
3,1 százalékos növekedésnek felel meg. 
Emellett – a patikai forintforgalom te-
kintetében – az úgynevezett „unbrand-
ed” (nem márkázott) generikumok fej-
lődtek még erőteljesebben.

Dupla számjegyű, 14 százalékos ér-
tékbeli növekedés tapasztalható a 
kis piaci részarányt képviselő bio-
hasonló készítmények hazai patikai 
forgalmában.

A patikai csatornában történt értékesítés 
65 százalékát a diabetológia és a gaszt-
roenterológia, a kardiológia, az onko-
lógia, a CNS- (központi idegrendszer), 
valamint a légzéskönnyítő terápiák 
adták. Ezzel szemben a kórházi forga-
lom 85 százalékát az onkológiai szerek 
és az immunszupresszánsok, a vérkép-
zést segítő terápiák és a fertőzésellenes 
készítmények tették ki.

Míg 2015-ben (az előző évhez képest) 
1,6 millió dobozzal többet, 2016-ban 
1,2 millió dobozzal kevesebb gyógy-
szert értékesítettek a nagykereskedők 
a patikák irányába, ami nem szignifi-
káns, mindössze 0,2 százalékos csök-
kenést jelentett.

Az ebben a csatornában történt nagy-
kereskedői értékesítés alapján a daga-
natellenes szerek mellett értékben a 
trombózisgátlók és az antidiabetiku-

Fókuszban a gyógyszertári értékesítés
2016-os patikapiaci körkép

A 2016-os év joggal tekinthető sikeresnek a gyógyszergyártók szemszögéből, hiszen bevételük 3,4 százalékkal nőtt az előző évhez 
képest. Patikai vonalon is folytatódik a diadalmenet: a 2015-ös, forintforgalomban mért 5,6 százalékos növekedést tavaly újabb 5,5 
százalékos bővülés követte, ami 29 milliárddal nagyobb forintforgalmat jelentett. Ezzel szemben a dobozforgalom tavalyi növekedé-
se elmaradt az előző évihez képest.

  

 

 

 

 

 

A hazai gyógyszerpiac alakulása, 2016

Forrás: QuintilesIMS National Wholesaler data 1/2017

Forintforgalom; értékbeni növekedés; 2016
Pharma szektor (+3,4%) Rx (+5,5%) gyógyszertári csatorna

Rx, 
572 mrd, 

79%

RX kórház

RX gyógyszertár +6,7%
+3,1%

+4,4%

+13%

+3,1%

-3,2%

+5,5%

Originális RX 
57%

Generikus RX 
35%

Egyéb RX  8%

22%

78%

Non-Rx,
153 mrd, 
21%
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patikákból: a fogyasztók 5 százalékkal 
többet vásároltak belőlük, és összesen 
14 százalékkal költöttek többet e 
kategóriára, ami 965 millió forinttal 
magasabb forgalmat generált az előző 
évhez képest.

A 2016-os év kitüntetett vény nélküli 
terápiája a magnéziumok csoportja 
volt, amely összesen 1,4 milliárd fo-
rintos forgalomnövekedést produkálva 
a legjobban fejlődő nagy kategóriának 
tekinthető. A fogyasztók összesen 12 
százalékkal több magnéziumkészít-
ményt vásároltak, átlagosan 123 fo-
rinttal magasabb dobozáron, ami 23 
százalékos forgalomnövekedést ered-
ményezett. Három nagy márka volt a 
leginkább befolyással a piac alakulásá-
ra: a Magne B6 (Sanofi), a Magnerot 
(Wörwag Pharma), valamint a Béres 
Magnézium B6 (Béres).

A probiotikumok dupla számjegyű ér-
tékbeli növekedése a tavalyi évben is 
folytatódott. A vásárlók átlagosan 147 
forinttal költöttek többet egy doboz 
probiotikumra, és a 11 százalékos fo-
rintforgalom-növekedés mellett 3 szá-
zalékkal több készítmény is fogyott az 
officinákból. A piacvezető Normaflore 
(Sanofi) és a második helyezett Lactiv 
(Teva) készítményekből ugyanakkor – 
értékbeli növekedésük ellenére is – ke-
vesebb doboz fogyott a tavalyi évben. 
A Juvapharma probiotikuma viszont 
számottevően fejlődött: 210 ezres do-
bozszám-növekedésével 246 millió 
forintnyi többletértékesítést generált. 
Mind dobozszámban, mind értékben 
növekedett a Protexin és a Biogaia 
készítmények forgalma.

A vény nélküli szektor töretlen nö-
vekedése leginkább a forintforgalom 
változásában érhető tetten, emellett – 
magasabb átlagos árak mellett – kis-
mértékű dobozforgalmi növekedés is 
tapasztalható volt. A tavalyi év trendje 
enyhe átrendeződést jósolhat az inno-
váció irányába. A kérdés már csak az: 
vajon a fogyasztók is nyitottabbá vál-
nak az új készítmények felé?

Nátly Veronika
QuintilesIMS

Vény nélküli gyártói rangsor, 2016

Patikai értékesítés Dobozforgalom 
(millió doboz) 

Dobozforgalom 
növekedés (%) 

Forintforgalom 
(milliárd forint) 

Forintforgalom 
növekedés (%) 

OTC és étrend-
kiegészítők szektor 114,9 1,2 185,5 8,4

Sanofi 14,0 1,2 22,9 10,1

GSK 7,5 -0,8 14,0 5,2

Bayer 6,9 -4,3 12,0 2,3

Teva 9,1 -5,9 11,8 6,1

Béres 4,7 0,9 8,9 9,2

Sandoz 4,9 1,8 7,4 9,2

Juvapharma 3,5 12,9 5,5 17,3

Richter Gedeon 3,4 -4,3 5,5 4,8

Merck AG 2,7 5,5 5,0 13,6

Reckitt-Benckiser 3,1 -0,7 5,0 5,8

Egyéb 54,9 3,1 87,7 9,2

Forrás: QuintilesIMS Pharmatrend data 1/2017

Influenza: az oltások fele  
megmaradt
Az Országos Epidemiológiai Köz-
pont (OEK) információs hetilapjá-
ban, az Epinfóban közölték, hogy az 
influenza ellen felhasznált oltóanyag 
mennyisége nem éri el az előző sze-
zonban elszámolt 659 675 adagot. 
Mindez azt jelenti, hogy a rendelke-
zésre álló 1,3 millió adag térítésmen-
tes vakcinának csupán az 51,1 száza-
lékát használták fel.

A területenkénti megoszlásban az lát-
szik, hogy Budapesten, továbbá Fejér 
és Pest megyében a háziorvosokhoz el-
juttatott oltóanyag több mint 65 száza-
lékát beadták, illetve elszámolták. Ez-
zel szemben Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében az oltóanyag felhaszná-
lási aránya nem érte el a 40 százalékot. 

Az év eleji influenzajárvány január 30. 
és február 5. között tetőzött.  A meg-
betegedések gyakorisága a 3–5 évesek 
és a 6–14 évesek között volt a legma-
gasabb, őket a 15 és 34 év közöttiek 
követték.

Forrás: MTI

A magyarok nagy többsége betegnek érzi magát

Meghökkentő adatot tett közzé nemrégiben az OECD: a szervezet Facebook-ol-
dalán látható grafikon tanúsága szerint a magyaroknál csak a portugálok érzik 
magukat betegebbnek Európában. Honfitársainknak mindössze a 12,5 százaléka 
érzi magát tökéletesen egészségesnek. (A portugálok 11,5 százalékkal sereghaj-
tók.) A régiónkat nézve a lengyelek 15,5, a szlovákok 18,8, a cseheknek pedig 
a 21,9 százaléka érzi tökéletesen egészségesnek magát.

A rangsor élén egyébként Új-Zéland áll, ahol a népesség 87,1 százaléka teljesen 
egészségesnek érzi magát, mögöttük 78,8 százalékkal Kanada, majd 76,8 száza-
lékkal az Egyesült Államok következik.

Forrás: mfor.hu

„Ön egészségesnek gondolja magát?” (Az igennel válaszolók aránya, %)

Új Zéland
Kanada

Egyesült Államok
Ausztrália

Svédország
Svájc

Norvégia
Írország

Hollandia
Dánia
Izland

Egyesült Királyság
Belgium

Luxemburg
OECD 34
Ausztria

Németország
Chíle

Franciaország
Spanyolország

Finnország
Görögország

Szlovénia
Olaszország

Japán
Cseh Köztársaság

Korea
Szlovákia

Törökország
Lengyelország

Észtország
Magyarország

Portugália

87,1

78,8

76,8

72,1

68,2

67,0

62,4

61,3

59,6

59,3

54,1

53,4

51,9

46,9

43,4

42,5

41,8

40,8

39,6

38,9

38,6

32,6

29,1

28,6

25,1

21,9

18,9

18,8

18,5

15,5

13,6

12,5

11,5

XVI. évfolyam 3. szám  l  2017. március

Vényköteles gyártói rangsor, 2016

Nagykereskedői 
értékesítés, 
gyógyszertári 
csatorna

Dobozforgalom 
(millió doboz)

Dobozforgalom 
növekedés (%) 

Forintforgalom 
(milliárd forint)

Forintforgalom 
növekedés (%) 

Vényköteles szektor 214,5 -0,2 415,6 5,5

Novartis 23,0 4,9 56,5 11,4

Richter Gedeon 22,4 1,6 30,7 5,3

Sanofi 18,8 -2,3 27,8 5,9

Egis 25,9 2,4 27,1 4,3

Pfizer 7,6 -2,9 19,4 4,4

Teva 19,1 0,4 18,9 -3,1

Janssen 0,9 -3,9 13,7 15,8

Krka 13,5 -6,7 13,1 -0,5

Novo Nordisk 0,9 6,1 12,5 15,8

Boehringer Ingelheim 22,8 1,6 11,8 23,1

Egyéb 80,2 -1,3 187,2 3,5

Forrás: QuintilesIMS National Wholesaler data 1/2017 

Nem Szócska Miklós lesz a WHO főigazgatója

A hat aspiráns között még ott volt Szócska Miklós, a 
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserkép-
ző Központjának igazgatója, korábbi egészségügyért 
felelős államtitkár; azon három jelölt közé viszont 
már nem került be, akik közül idén májusban meg-
választják az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
főigazgatóját.

Forrás: OECD
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Gyógyszerügy és környezete: Generációváltás  
(előadó: dr. Mikola Bálint)

2017 az egészségügyi ellátórendszer tulajdonosi szerke-
zete, finanszírozása és ellenőrzése átszervezésének az éve. 
Milyen változásokat generál mindez az állami és magán-
ellátás arányaiban, valamint az egészségbiztosítás terüle-
tein?

A szakmai felelősség jogszabályi, erkölcsi,  
etikai vonatkozásai (előadó: dr. Sándor István)

Mennyiben lehet jogszabályokkal alátámasztani az erkölcsi 
és etikai tisztaságot? Hol a határa a gyógyszerellátás bizton-
sága terén a gyógyszerészi kompetenciának?

Ellátásilánc-menedzsment – Gyógyszertári logisztika  
(előadó: dr. Samu Antal)

Alapvető szempont a mindenki számára hozzáférhető, biz-
tonságos gyógyszerellátás, ennek minden vetületével, szak-
mai és gazdasági szempontból is.

Új generáció, más konfliktusok. Problémamegoldás,  
döntéshozatal a gyógyszerellátás területén  

(előadó: Takács Gézáné dr.)

Szakszemélyzeten belüli konfliktusok, az egyre jobban 
tájékozott, öntudatos beteg és a személyzet konfliktusa 
és ezek megoldási variánsai. Befolyásolhatja-e a szakmai 
döntéshozatalt a konfliktuskerülő magatartás?

Páciensekkel szembeni piaci magatartás: kommunikáció, 
reklám, PR (előadó: dr. Simon Kis Gábor)

Minden második reklám gyógyszerreklám. Ez egyrészt 
jó, mert felhívja az emberek figyelmét arra, hogy törőd-
jenek az egészségükkel, másrészt egyre több a szakma-
ilag félművelt, tudálékos páciens, akikkel másképp kell 
foglalkozni, mint a törzsbetegekkel. Meddig mehet el a 
gyógyszerész a piac vezérelte magatartásban?

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, a helyszínen 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, 2017. január 2.

           Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k., kandidátus

          BUDAPEST I.

SZEGED 

BUDAPEST II.   

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam  

2017. első félév

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment – 2017. első félév

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: 2017.
           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

március 25–26. (szombat-vasárnap)

április 8–9. (szombat-vasárnap)

május 27–28. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:

XVI. évfolyam 3. szám  l  2017. március

META-Neumann konferencia az e-receptről

A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) és a Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya ez év február 8-án, a NEAK 
(korábban OEP) székházában tartotta tudományos ülését. A rendezvény résztvevői 
mindenekelőtt az e-recept hazai bevezetésének várható egészséggazdasági hatását 
vizsgálták. A nemzetközi tapasztalatok és az e-recept előnyeinek ismertetését kö-
vetően az érintett szakmák képviselői mondták el gondolataikat a témáról. 

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke fel-
kért hozzászólásában az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 
bevezetésével következtében oldódó és keletkező konfliktuspontokra hívta fel 
a figyelmet. Előbbi kapcsán hangsúlyozta annak a harmóniának a jelentőségét, 
amely a betegadatok informatikai összekapcsolásával a racionális, célzott, defini-
tív és gazdaságos gyógyításra ad lehetőséget, és egyben a minőségileg magasabb 
fokon realizálható beteg-együttműködés feltételeit is megteremti.

A MOSZ elnöke ugyanakkor a rendszer működtetéséhez alapvetően szükséges 
informatikai szolgáltatások aktuális hiányosságaira, a gyógyszer-expedíció je-
lenleg is magas időtényezőire (OEP, TAJ, KGY, NAV, EP, gyógyszeranamnézis 
stb.), a vénynélküli terápiák követésére, a bevezetés költségeire, a szabad gyógy-
szertárválasztás garantált biztosítására, másrészről a napi elszámolási rendszer 
bevezetésének a lehetőségére is felhívta a figyelmet.

Dr. Mikola Bálint hangsúlyozta az EESZT bevezetésével kapcsolatos társadalmi, 
és az ellátó szakszemélyzet részéről biztosított elfogadottság jelentőségét, ame-
lyek hiánya súlyos mértékben tudja akadályozni a célkitűzések megvalósítását. 
Javaslata szerint – az érintettek támogatásának megszerzése érdekében – a jelen-
leginél jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni a rendszer bevezetésével kapcsola-
tos kommunikációra.

Forrás: MOSZinfó

Kamarai tagsággal rendelkező gyógyszerész kollégát keresünk  
szolnoki és ceglédi közforgalmú patikába, hosszú távra.  

Az új munkatárs számára kiváló munkakörnyezet, versenyképes fizetés  
és jól felszerelt szolgálati lakás biztosított.

Amennyiben felkeltette érdeklődését az álláslehetőség, kérjük,  
küldje el szakmai önéletrajzát az allas452@hsakft.hu címre.

Megszűnt a gyógyszerismertetői 
igazolvány

Jogszabályváltozás eredményekép-
pen 2017 januárjától nem állít ki 
igazolványt az ismertető személyek 
részére  az Országos Gyógyszerésze-
ti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(OGYÉI). A szabályozás a gyógy-
szer-, tápszer-, valamint gyógyászati-
segédeszköz-ismertetéssel foglalko-
zókra egyaránt vonatkozik, az OGYÉI 
a nyilvántartásba vételről határozatban 
értesíti az érintetteket.  Az ismertető 
személyek nyilvántartása az OGYÉI 
honlapján a Listák 19. menüpontjából 
érhető el. Az orvosok is ezen a felü-
leten keresztül ellenőrizhetik, hogy a 
hozzájuk érkező gyógyszeripari szak-
értő jogosult-e a gyógyszerismertetői 
tevékenység végzésére.

Forrás: OGYÉI, Pharma Online

Figyelembe kell venni a kísérleti 
gyógyszerek kockázatát

Mivel a még nem törzskönyvezett 
gyógyszereknek nem ismert az összes 
lehetséges mellékhatásuk, használatuk 
előtt alaposan mérlegelni kell, hogy 
milyen arányban áll a kockázat és a 
várható előny – mondta az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója.

Pozsgay Csilla azzal kapcsolatban nyi-
latkozta ezt, hogy egy tavalyi törvény-
módosításnak köszönhetően már a ma-
gyar kórházakban is hozzájuthatnak a 
betegek a még sehol nem törzsköny-
vezett, de a klinikai tesztek második 
fázisán túlesett medicinákhoz. 

Azok a daganatos és ritka betegség-
ben szenvedők kaphatnak kísérleti 
készítményeket, akiknél már nem 
használnak a hozzáférhető terápiás le-
hetőségek – közölte az intézet vezető-
je, hozzátéve, hogy a gyógyszergyár-
tó hozzájárulása után hivatalosan 21 
nap alatt lehet hozzájutni egy kísérleti 
gyógyszerhez, de indokoltan sürgős 
esetben az OGYÉI már három nap 
alatt is kiadhatja az engedélyt.
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Mariza koncertje

A magyar karmester, Nánási Hen-
rik 2012 óta a berlini Komische Oper 
fő-zeneigazgatója, s ebbéli minősé-
gében Mozart Varázsfuvolája volt az 
első bemutatója. Az 
előadás hangos és 
forró fogadtatásban 
részesült.
 
Az ausztrál Barrie 
Kosky rendező az 
1927 nevű angol 
színházi csoporttal 
közösen alakította 
ki az előadás kü-
lönleges világát. A 
Guardian kritiku-
sa szerint „az 1927 
Tim Burton, Charles 
Dickens, Fritz Lang, 
a 20. század eleji né-

mafilmek és a 21. századi képregények 
világának keveréke”, s ennek megfele-
lően Mozart daljátékát némafilmszerű 
előadássá változtatták.

„Az évad legizgalmasabb és legszí-
nesebb bemutatója – olvasható egy  
beszámolóban –, amit mi sem bizo-
nyít jobban, mint hogy a premier más-

napján az évad szinte összes  
előadására elfogytak a jegyek.”

A főbb szerepekben: Önay 
Köse (Sarastro/Beszélő), Ad-
rian Strooper (Tamino), Olga 
Pudova (Az Éj királynője), 
Adela Zaharia (Pamina), Tom 
Erik Lie (Papageno), Talya 
Lieberman (Papagena)

Közreműködik:  
a Komische Oper  

Berlin zenekara és kórusa
Vezényel: Nánási Henrik

Rendező: Suzanne Andrade, 
Barrie Kosky

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: március 26., 20.00     Jegyár: 3900–12900 Ft

Helyszín: Erkel Színház     Időpont: április 20., 19.00     Jegyár: 1500–12900 Ft

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

OPERA
Mozart: A varázsfuvola
A Komische Oper Berlin előadása

Az anyai ágon mozambiki, apai ágon 
portugál származású Mariza a legnép-
szerűbb fado-énekesnő. Amália Rod-
rigues 1999-ben bekövetkezett halála 
után, az emlékére rendezett tévéműsor-
ban futott be. Még lemeze sem volt, 
de fellépéseivel már elnyerte „A fado 
hangja” díjat a portugál rádiótól. Debü-
táló albuma, a 2001-es Fado em Mim 
százötvenezer példányban kelt el, noha 
addig a négy-ötezres eladási mutatók is 
sikernek számítottak ebben a műfajban. 
2003-as Fado Curvo című lemezéért a 
BBC 3 rádiótól megkapta „A világzene 
legjobb európai művésze” díjat, a 2006-
os Concerto em Lisboát pedig Gram-
my-díjra jelölték. A 2008-as Terra jaz-
zes és flamencós kikacsintásaival tűnt 
ki; legutóbbi albuma, a 2015-ös Mundo 

pedig az énekesnő zenei birodalmán ka-
lauzolja végig a hallgatót, Portugáliától 
Argentínán át a Zöld-foki-szigetekig.
 
Az elmúlt tizenöt évben Marizának több 
mint egymillió albuma kelt el. Rendkívü-
li hangjával és lenyűgöző előadásmód-

jával a fado legfényesebb csillaga lett, 
aki életművéért méltán nyerte el 2014-
ben a legrangosabb világzenei vásár, a 
WOMEX művészi díját.  Az énekesnő 
utoljára 2013-ban kápráztatta el hangjá-
val a MüPa közönségét, így már nagyon 
időszerű volt, hogy visszatérjen. Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: április 5. és 6., 19.00     Jegyárak: 3500–5500 Ft

TÁNC
Fuego (Tűz)
Az Antonio Gades Company előadása

A felejthetetlen flamencotáncos és 
koreográfus, Antonio Gades (1936–
2004) halálának tizedik évfordulóján 
született meg az elhatározás, hogy újra 
színpadra állítsák Gades Manuel de 
Falla balettzenéjére, a Bűvös szerelem-
re készített koreográfiáját, a Tűz című 
előadást. A darabot 1989-ben Párizs-
ban mutatták be, a nagy sikerű premi-
ert nemzetközi turné követte.
 
A produkció végigsöpört Svájcon, 
Japánon, Olaszországon, Németor-
szágon és Brazílián, mindenhol óriási 
lelkesedést váltva ki a közönségből. A 
darabot – érdekes módon – Spanyol-

országban nem sikerült bemutatni, de 
Gadest egész életében foglalkoztatták 
az alapanyagban szunnyadó lehetősé-
gek. Tervek, ötletek maradtak hátra, 
amelyeket sikerült az új változatba is 
beépíteni.

Candela: María José López /  
Esmeralda Manzanas

Carmelo: Miguel Lara /  
Jacob Guerrero

José: Miguel Ángel Rojas
Lucía: Ángela Núñez

Koreográfus, rendező: Antonio Gades
Művészeti vezető: Stella Arauzo

XVI. évfolyam 3. szám  l  2017. március

Műsoron:
Beethoven: Prométheusz – nyitány, 

op. 43
Beethoven: C-dúr hármasverseny,  

op. 56
Beethoven: 6. (F-dúr) szimfónia, 

op. 67 („Pastorale”)

Közreműködik: Sania Cheong (hege-
dű), Stefan Kropfitsch (cselló), Sange-
il Shin (zongora), a MÁV Szimfonikus 
Zenekar
Vezényel: Michael Balke

A hangverseny fiatal német vendégkar-
mestere, Michael Balke öt éven át volt 
a Magdeburgi Operaház karmestere, 
számos operát vezényelt; repertoárja 
Mozarttól R. Straussig, illetve Korn-
goldig az egész operairodalmat átíveli. 
Beethoven Hármasversenyének fiatal 
szólistái Bécsben fejezték be zenei ta-

nulmányaikat, azóta is ott dolgoznak; 
tiszteletre méltó versenyhelyezések és 
zenei kitüntetések tulajdonosai. Bee-
thoven 1801-ben komponált egész estés 
balettzenét Prometheus teremtményei 
címmel. Ennek nyitánya a titán zenei 
arcképét eleveníti meg, aki lehozta az 
égből az isteni tüzet az embereknek. 

A következő két mű a nagy zeneszer-
ző derűs alkotásai közé tartozik. A 
Hármasversenyt egy főúri tanítványa, 
Rudolf főherceg számára komponál-
ta, amelyet két, Bécsben tanult fiatal 
koreai tehetség, valamint egy osztrák 

csellista előadásban hallhatunk. Bee-
thoven szimfóniáiról azt szokták mon-
dani, hogy olyanok, mint kilenc óriás, 
akik testvérek, de nagyon különböznek 
egymástól, gyakorlatilag mind önálló 
egyéniség. A hatodik szimfónia szer-
zőjének természetszeretetét tolmácsol-
ja; Beethoven nagyon ritka program-
zenéinek egyike, amelynek tételeihez 
még oda is írta, hogy miről szólnak. 
Persze ha ezt nem tette volna, a fi-
gyelmes hallgató akkor is felismerné a 
csörgedező patakot, az éneklő madara-
kat, a vihart, sőt még a falusi emberek 
mulatságát is.

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: március 22,, 19.00     Jegyár: 3500–4500 Ft

KOMOLYZENE
A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje
Beethoven-est
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A 19. század magyar festői 
Mednyánszky László
Báró Mednyánszky László vitathatatlanul hazánk egyik legis-
mertebb festőművésze, a századforduló magyar festészetének 
titokzatos és a vízszintes 1. sorban leírt személyiségű festőzse-
nije. 1852. április 23-án született a Vág menti Beckón (ma 
Beckov, Szlovákia). Festői tehetsége korán megmutatkozott. 
1873–75 között a párizsi École des Beaux Arts-ban I. Pils-
nél tanult. Ekkortájt festett tájképein a barbizoniak, főleg a  
vízszintes 67. sor megfejtésében szereplő francia festőmű-
vész hatása érezhető. 1877-ben kiállították egyik képét a pári-
zsi Salonban. Ugyanezen év őszén Szolnokra látogatott, ahol 
a függőleges 12. sor megfejtésében található osztrák festő 
hatására képeinek tónusa levegősebbé és világosabbá vált.  
A 80-as évek első harmadában Bécsben volt műterme, köz-
ben Magyarországra is el-ellátogatott. Anyja halála után, 
1883-ban Nagyőrre (Szepes vármegye) vonult vissza. 

1884-ben Budapesten bérelt műtermet, és ettől kezdve rend-
szeresen részt vett a Műcsarnok tárlatain. 1889-től 1892-ig is-
mét Franciaországban tartózkodott, s az ott megismert impresz-
szionizmus hatására műveinek szürkén borongós alaptónusát 
lassan levegős, közvetlen festésmód váltotta fel. Az 1800-as és 
1900-as évek fordulója táján készült 
képeit ismét sötét színárnyalatok, 
sűrű fényárnyék-hangulatok jellem-
zik, amelyek csak 1909 körül oldód-
nak újra világosabb tónusúvá. 

Az első világháborúban hadifestő-
ként teljesített szolgálatot. Megrázó 
harctéri emlékeit számos festmény és 
vázlat őrzi (Szerbiában), mélységes 
humanista tartalommal gazdagítva művészetét. Intellektuális 
karaktere, amelyet a Párizsban megismert teozófiai és buddhis-
ta eszmék árnyalnak, jegyzetfüzeteinek, naplóinak sorozatából 
is kirajzolódik. Élete utolsó nyarát 1918-ban Nagykőrösön töl-
tötte, októbertől ismét Bécsben tartózkodott haláláig. 

Tájképfestészete mellett műveinek másik nagy csoportját az 
úgynevezett csavargóképei alkotják, amelyek mintegy elő-
készítői későbbi katonaábrázolásainak. A kritikai realizmus 
legjobb magyar képviselői közé tartozott. Csavargókat és 
meggyötört katonákat ábrázoló képei gyakran látomásszerű-
ek. Számos képét és vázlatát őrzi a függőleges 16. sor meg-
fejtésében olvasható hely.

A társtalan, magányos művész a kor alapkérdéseire műveivel 
adott drámai választ. A harctéren megsebesült, nagy betegen, 
magányosan hunyt el bécsi műtermében, 1919. április 17-én. 

Vízszintes 

1. Megfejtés 13. „…De nem lettem, mert Szegeden elta-
nácsolt az egyetem…” (József Attila: Születésnapomra)  
14. Íz idegen szóval 17. Női név 19. Akta 20. Azonos betűk 
22. Majdnem naiv! 23. Végtag 25. Művészet idegen szóval  
26. Tisztított vaj (indiai konyha) 28. Ékszer minőségének a 
jelzője 29. Latinos „é” 30. „Apró” jedi mester 32. Becézett Sa-
muel 34. … Pugacsova, ismert orosz énekesnő volt 35. Kacat  
37. Közel-keleti ország 39. A rádium vegyjele 40. Bírói vise-
let 41. A rovarok teljes átalakulásának utolsó állapota 42. Fo-
lyócska 44. A héber ABC első betűje 45. EÓ 47. Összejövetel, 
például temetés után 48. Angol férfinév 50. Metiléndioxi-am-
fetamin 52. Betét után kapjuk a bankban 53. Az orosz Antonov 
repülőgépek jelzése 54. Ismert divatmárka 56. Orosz vadász-
gép 57. Calvin Klein 58. Elismert birminghami brit popzenekar 
volt 1970 és 2001 között 59. Vállalkozásforma 60. Öv része 
62. Tanulmányi osztály 63. Emil …, híres orosz illuzionista 
volt 64. Nem ezt! 66. Becézett Erika 67. Megfejtés

Függőleges

2. Alfa páratlan betűi 3. Tengerész ital 4. Régi nevén Perzsia 
5. Azonnal, Varsóban! 6. Hadd nézzem! (szleng) 7. Meny-
asszony 8. Tantál vegyjele 9. Kicsinyítő képző 10. Ilyen 
muri is van! 11. Glédája 12. Megfejtés 15. Becézett Mária  
16. Megfejtés 18. Színmű 21. Hawaii köszöntés betűi kever-
ve 23. Méhlakás! 24. Pesthez közeli szakadék neve 27. … 
regénye – Gárdonyi Géza műve 31. A sark angol jelentése  
33. Lábtechnika a gyorsúszásban 35. Gonosztevő régi-
es szóval 36. Gubós növény 37. Fohász 38. Kor, korszak, 
Londonban!  40. Hajó hátsó része 43. Rosszcsont kisgyerek  
46. Elgondolkodva sétál 48. Kettőzve dobféle 49. Belső rész, 
bázis 51. Román terepjáró márka 53. Támaszték névelővel 
55. Üzemanyag-forgalmazó cég volt 1989 előtt 57. Kaposvár 
egyik városrészének neve 59. Mely személyé 61. A hajó hát-
só része 63. KL 64. Azonos betűk 65. Tác szélei! 

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA

A helyes megfejtést beküldők között a „Klinikum és Farmakoterápia 
időskorban” című szakkönyv egy példányát sorsoljuk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Az elmúlt havi keresztrejtvény nyertese:  
Dr. Sípos Jenő (3300 Eger, Vörösmarty u. 2.)

Szauna

sa, ha utána a „csendszobában” lepihe-
nünk és kivárjuk, amíg testünk vissza-
nyeri normál hőmérsékletét.

Nagyon jó hatással van a test és az arc 
bőrére, ha szaunázás után növényi olaj-
jal kényeztetjük a szmogtól és a téli 
száraz levegőtől megviselt bőrünket.

Minden kedves olvasónak szép és vi-
dám tavaszvárást kívánok!

Barabás Éva

Az idei szürke és szmogos telünk túl-
ságosan hosszúra nyúlik. A szmognak 
komoly egészségkárosító hatása van, 
sajnos elkerülhetetlen, hogy az utcán 
közlekedve ne legyünk kollektív el-
szenvedői a nagyvárosok rossz levegő-
jének. Ilyenkor azt szokták javasolni 
a szakemberek, hogy ne sétáljunk, ne 
szellőztessünk, a szokásos tisztálko-
dás mellett naponta többször mossunk 
meg az arcunkat és hajat is gyakrab-
ban mossunk. És ha tehetjük, menjünk 
gyakran szaunázni!

Irigylem a finneket a szaunakultúrá-
jukért, náluk a szaunázás a nemzeti 
identitás része. Az 1600-as évekből 
származó leírások szerint a skandináv 
országokban járó idegennek a legna-
gyobb tiszteletet azzal adták meg, ha 
beengedték a szaunájukba. A szauna 

régen többfunkciós helyiség volt, itt 
végezték a tisztálkodást és a gyógyí-
tást, de rituális helyszínként is mű-
ködött. Az eladósorban lévő lányok 
kelendőségét speciális szaunázással, a 
mai fogalmak szerinti aromaterápiával 
fokozták. 

Magyarországon régebben a szauná-
zás téli szabadidős tevékenység volt. 
A wellness-szalonok terjedésével már 
az év bármely szakában élvezhetjük a 
különböző szaunák jótékony hatásait.

A hagyományos szaunákat fatüzelésű 
kályhával fűtik, a modern, fából ké-
szült kabinokban a hőt elektromos sza-
unakályha biztosítja. A szauna levegő-
jének hőmérséklete 60–100 oC lehet. 
A szaunázás akkor a leghatásosabb, ha 
betartjuk az alábbi szabályokat:

• szaunázás előtt mindig zuhanyoz-
zunk le; 

• várjuk meg, amíg beindul a testünk 
természetes gyöngyöződése, ne tö-
rekedjünk gyors izzadásra;

• a szaunázás teljes ideje alatt – kb. 
1-1½ óra – 2-3 alkalommal vegyünk 
hűtőfürdőt, mivel a melegben a bő-
rön képződő vízréteg gátolja az iz-
zadást.

A szaunázás méregtelenít, erősíti az 
immunrendszert, fokozza a vérkerin-
gést, megtisztítja a bőr pórusait, oldja 
a stresszt. A szaunázás megkoronázá-



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
bővebb tartalommal

www.magangyogyszereszek.hu
www.moszinfo.hu
www.moszinfo.eu


