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A Gyógyszerészek XXVII. Országos Kongresszusa – a 
megszokott módon – a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége Közgyűlésével zárult. A részvevők áttekintették 
és értékelték a kongresszus rendezvényeit, valamint határo-
zatokat hoztak az alábbiak szerint:

K/5/2017. sz. határozat:
A 2017. évi GYOK a Siófoktól távol lévő megyék gyógy-
szerészei és egyes kiállítók kérésére Budapesten került 
megrendezésre. A rendezvény tapasztalatait összegezve a 
következő GYOK helyszínére és lebonyolítására a MOSZ 
elnöksége márciusban tesz javaslatot.

K/6/2017. sz. határozat:
A MOSZ elkötelezett a  egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzésével összefüggésben több joghelyen 
is szabályozott kérdés (14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet) leg-
rövidebb időn belül történő korszerűsítése mellett. Javasoljuk, 
hogy a személyes gyógyszertár-működtetési jog maximum  
2 éven belül, a korábbi jogkörnyezethez hasonlóan, gyógysze-
részi szakképesítéshez kötött tevékenység legyen. 

K/7/2017. sz. határozat:
Az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos jogi előkészítés megtor-
pant. Javasoljuk az OGYÉI számára a kérdést a legrövidebb 

időn belül napirendezni, és a jelenlegi, számos esetben indo-
kolatlan és vállalhatatlan szolgáltatást a biztonságos és józan 
megoldás, a szűkítés irányába szorgalmazni.

K/8/2017. sz. határozat:
A MOSZ évek óta szorgalmazza a 41/2007 EüM rende-
let számos korszerűtlen és a gyógyszerbiztonsággal nem 
összefüggő rendelkezésének megújítását. A korábban már 
elfogadott határozatot megerősítve javasoljuk a rendeletet 
felülvizsgálni, és a legrövidebb időn belül életszerű hely-
zetbe hozni.

K/9/2017. sz. határozat:
A MOSZ határozottan megerősíti két évvel ezelőtt deklarált 
álláspontját a NEAK (korábban OEP) által nem támogatott 
vényköteles és az OTC gyógyszerkészítmények rögzített 
árának bevezetése ellen. Meggyőződésünk, hogy az in-
tézkedés igen kedvezőtlenül befolyásolná a gyógyszertár- 
működtetés és a biztonságos gyógyszerellátás gazdasági 
erőforrásainak jelenleg is szűk mozgásterét. 

A MOSZ közgyűlése a határozatokat egyhangúan, ellenve-
tés és tartózkodás nélkül fogadta el. 

Budapest, 2017. október 8.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
Közgyűlésének határozatai
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értékelésével folytatódott. Meghívott 
vendégként Győrfi Pál beszélt az 
egészségügyi kommunikáció jelentő-
ségéről. Az OMSZ szóvivője szerint 
a kommunikáció építi ki a szakember 

és a beteg közötti bizalmat, ami pedig 
a jobb együttműködés és a gyógyulás 
esélyeit javítja.

A MOSZ koordinálásával, a Roche 
Magyarország Kft. támogatásával és a 
Nero Solution szervezésében megva-
lósuló kezdeményezés immár hetedik 
éve szólítja meg a mindennapi mun-
kájuk mellett a szakma fejlesztésén 
dolgozó gyógyszerészeket. Dr. Mike 
László országos tisztifőgyógyszerész 
a pályázatok elbírásának szempontja-
it ismertette, majd elmondta: idén, ha 
lehet, a korábbiaknál is színvonala-
sabb pályamunkák érkeztek be.

A péntek délután első felében nemzetkö-
zi és hazai gyógyszerészfórumra került 
sor az amerikai Tennessee állam egye-
temeinek gyógyszerész-oktatói és az 
Európai Alkalmazott Gyógyszerészek 
Szövetsége képviselőinek részvételével.

A kongresszus visszatérő vendége, 
L. B. Brown professzor az ameri-
kai gyógyszerészetben alkalmazott 
telekommunikációs eszközökről és 
távgyógyítási lehetőségekről tartott 
előadást. Debbie C. Byrd az opioid- 
túladagolás egyre növekvő trendjére és 

A Bálna két szintjén berendezett, tágas 
kiállítói tér a korábbi évek zsúfoltságát 
küszöbölte ki. Az 58 kiállító között is-
mét ott találhattuk az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézetet, amelynek tisztifőgyógysze-
részei készséggel álltak az érdeklő-
dők rendelkezésére. A viszonylag kis 
előadóterem pedig a szokásosnál is 
családiasabb hangulatot biztosított a 
gyógyszerészetet érintő, aktuális új-
donságok és problémák megismerésé-
re és megbeszélésére.

Péntek

A rendezvény első napja rögtön 
egy fajsúlyos előadással kezdődött:  
dr. Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigaz-
gatója a XXI. századi gyógyszerészet 
kihívásairól beszélt, valamint az átala-

kuló környezetben a változás/változta-
tás szükségességére hívta fel a figyel-
met. Részletesen ismertette intézetének 
innovatív lépéseit, illetve a patikamű-
ködtetés ellenőrzésével kapcsolatos 
alapvetéseit.

Ezt követően – dr. Kiss István sajnála-
tos, betegségből adódó távolléte okán 
– dr. Mikola Bálint lépett a pódiumra. 
A MOSZ elnöke az egyik legnagyobb 
kihívásnak a hivatás, a szakma és a 
gyógyszerészet kereskedelmi vetülete 
egyensúlyának a megteremtését tartja. 
Az előadó nemzetközi kitekintésben 
mutatott rá a gyógyszeres terápia kap-
csán felmerülő feladatokra és az aktuá-
lis trendekre.

A délelőtt a 2017-es Év Gyógyszeré-
sze és Kedvenc Patikám pályázatok 

Új helyszínen, változatlan elkötelezettséggel
Beszámoló a Gyógyszerészek XXVII. Országos Kongresszusáról
A szokásos, szikrázóan napsütéses időben került sor a szakma idei legfontosabb találkozójára, amelyet új helyszínen,  
a budapesti Bálna Kulturális Központban rendeztek meg október 6–8. között. A kongresszus egyik központi témája –  
érthető módon – a hamarosan induló e-recept rendszere volt.
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az egyéb gyógyszer-függőségek veszé-
lyeire hívta fel a figyelmet.

Larry D. Calhoun az egyetemével 
együttműködő orvos- és gyógysze-
rész-oktató centrumokat mutatta be. 
Ulrike Mayer, az Osztrák Alkalma-
zott Gyógyszerészek Szövetségének 
munkatársa azt a WHO-projektet is-
mertette, amely a gyógyszerek ható-
anyagnevükön történő nyilvántartása 
és alkalmazása mellett kampányol.

Serge Caillier egy olyan versenyről 
számolt be, amelyen a francia gyógy-
szerészképző helyek hallgatói mérték 
össze tudásukat, rátermettségüket a 
vényköteles szerek expediálása te-
rén. Anita Weidmann egy Skóciában 
zajló, posztgraduális klinikai gyógy-
szerészi kurzust ajánlott a résztvevők 
figyelmébe. Piotr Merks egy olyan 
beteg-edukációs módszert mutatott 
be, amelyben a gyógyszeres dobozo-
kon megjelenő piktogramok segítik 
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Elismerések
Gyógyszerészetért életműdíjban részesült:

Prof. dr. Kiss István egyetemi tanár,  
a Magyar Hypertonia Társaság elnöke

Dr. Hodossy Lajos, a Roche Magyarország igazgatója

A MOSZ Ifjúsági Fóruma idei győztese: 
 

dr. Somogyi Orsolya  
(Patika 52 Gyógyszertár, Rácalmás)

Különdíj: dr. Varga Eszter  
(Bojtorján Gyógyszertár, Debrecen)

A lakosság szavazatai alapján a Kedvenc Patikám  
pályázat nyertese: a budapesti Cédrus Gyógyszertár.

2. helyezett: Főnix Patika, Polgár
3. helyezett: Aranyszarvas Gyógyszertár, Tab

Az Év Gyógyszerésze 2017-ben: Kocsisné dr. Balogh Anikó  
(Málnalevél Gyógyszertár, Kismaros)

2. helyezett: dr. Kovács Erzsébet  
(Kenézy Gyógyszertár, Debrecen)
3. helyezett: dr. Balassa Katalin  

(Szigethy Gyula Gyógyszertár, Kaposvár)  
és dr. Légrádi Péter (Medicina Patika, Budaörs)

Különdíjat kapott:  
Dedinszky Csabáné dr., a Novodata Zrt. gyógyszerész-igazgatója

Dicséretben részesült: 
Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika  

(Szent Margit Gyógyszertár, Jászárokszállás),
dr. Dér Péter (Kígyó Gyógyszertár, Mogyoród),

dr. Birinyi Péter (Mikszáth Gyógyszertár, Budapest)

L. B. Brown

Debbie C. Byrd

Larry D. Calhoun

Ulrike Mayer

Serge Caillier

Anita Weidmann

Piotr Merks
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Prof. dr. Kiss István 1977-ben vég-
zett a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvostudományi 
Karán, summa cum laude minősítéssel. 
1982-ben belgyógyászatból, 1990-ben 
nephrologiából, 2003-ban pedig kli-
nikai farmakológiából szakvizsgázott. 
1991-ben védte meg kandidátusi disz-
szertációját, 2007-ben lett a Semmel-
weis Egyetem habilitált doktora. 

Első munkahelye a SOTE II. szá-
mú Belgyógyászati Klinika hyperto-
nia-nephrologia részlege volt. 1986-ban 
nevezték ki osztályvezetőnek a Klini-
ka Nephrologiai-Dialízis Részlegére. 
1990-ben a Szent Imre Kórház prof.  
dr. Farsang Csaba által vezetett I. számú 
Belgyógyászati Osztály másod-főorvo-
sa lett, ahol nephrologiai részleget és 
szakambulanciát hozott létre. 2004-től 
osztályvezető főorvos, 2007-ben a kór-
ház orvosigazgató-helyettese.

1991 szeptemberében az ország 
első privát dialízis központjának or-
vos-igazgatója, majd 1992-94 között 
alapítója az ország első nephrologiai 

betegellátó hálózatának, amelynek je-
lenleg is egyik orvos-szakmai vezetője. 

Felesége, dr. Tavaszy Mariann negye-
dik generációs gyógyszerész, a buda-
pesti Villányi Gyógyszertár alapítója. 
Feltehetően ez is hozzájárult Kiss pro-
fesszor és a gyógyszerésztársadalom 
között kialakult évtizedes harmonikus 
kapcsolathoz.

Kiss professzor úr a Magyar Hypertonia 
Társaság, a Magyar Gerontológiai és 
Geriátriai Társaság, majd a MOTESZ  

elnökeként évtizedes érdemeket szer-
zett az orvos-gyógyszerész kapcsolat 
építésében. Felismerve és elismerve a 
gyógyszerészi szerepvállalás jelentő-
ségét a gyógyító munkában, azokon a 
szakterületeken, amelyeknek avatott 
képviselője, száznál is több továbbkép-
zés aktív szervezője és előadója volt 
körünkben. A legnagyobb populációt 
érintő keringési megbetegedések és 
a legtöbb gyógyszert alkalmazó idős- 
korúak ellátására tanított bennünket 
nagy empátiával és alapossággal.

Kiss professzor úr elévülhetetlen érde-
meket szerzett a gyógyszerészek terápi-
ás ismereteinek bővítését célzó tovább-
képzések megszervezésében. Évtizedes 
tevékenyégével vívta ki a gyógysze-
résztársadalom megbecsülését.

*

Dr. Hodossy Lajos 1995-ben kapott 
általános orvosi diplomát a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetemen. 
Szakmai pályafutását az EGIS Gyógy-
szergyárban kezdte, ahol csaknem 
három évet dolgozott. 2000-ben me-
nedzserként került a Roche-hoz, ahol 
pár év után a diabétesz gyógyítására 
specializálódott. 2017-ben igazgatói 

kinevezést nyert a Roche Magyar-
ország Kft. élére; jelenleg is ebben a 
munkakörben dolgozik.

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetségével egy évtizeddel ezelőtt, 
a diabétesz-gondozási program felépí-
tése során került kapcsolatba. Hodossy 
doktor hitvallása szerint a személyre 
szabott orvoslás a betegségek kezelé-
sében és diagnosztikájában is szem-
léletváltást jelent. A koncepció célja 
biztosítani, hogy a megfelelő gyógy-
szert a megfelelő betegcsoport kapja 
a megfelelő időben. Meggyőződése, 
hogy a személyre szabott orvoslás fe-
lelős üzleti stratégia, amely a modern 
egészségügyi ellátásban részt vevő va-
lamennyi fél számára előnyös.

Ez a felismerés vezette közös platform-
ra a Roche és a MOSZ vezetését akkor, 
amikor – egyetértve a gyógyszeres 
terápia menedzselésében való gyógy-
szerészi szerepvállalás jelentőségével 
– megalapították az „Év Gyógyszeré-
sze” kitüntető elismerést. A szakmai 
elismerés megalapítását a társadalmi 

elismerésre fókuszáló „Kedvenc Pa-
tikám” kitüntető cím kiírása követte, 
ahol a lakosság nyilatkozik gyógysze-
része tevékenységéről.

Hodossy igazgató úrnak a gyógysze-
rész kar irányában tanúsított évtizedes 
támogatása és bizalma jelentős mér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy hiva-
tásunk fejlesztésének meghatározó 
pozíciójára, a gyógyszeres terápia me-
nedzselésének jelentőségére ráirányít-
sa mind a szakmai, mind a társadalmi 
figyelmet.

„A Gyógyszerészetért” életműdíj idei kitüntetettjei
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részi gondozás fejlesztését, a klinikai 
gyógyszerészet kiterjesztését, valamint 
az aktívabb egészségpolitikai szerep-
vállalást nevezte meg.

Dr. Mike László a tisztifőgyógyszeré-
szi munka koncepcionális újratervezé-
séről beszélt. Mint mondta, át kívánják 
gondolni a tárgyi, építészeti és szemé-
lyi feltételeket, valamint a nyilvántar-
tások ésszerűsítését. Az ügyelet kér-
dését is napirenden tartják, határozott 
és következetes fellépésükkel pedig 
a normakövető kollégákat, a szakma 
tisztaságát kívánják szolgálni. 

Dr. Major Ferenc, a Béres Rt. vezér-
igazgatója előadásában a páciensek 
öngyógyszerelésének egyre növekvő 
trendjére fókuszált. Arra a következte-
tésre jutott, hogy ezen a területen egyre 
hangsúlyosabb szerephez fognak jutni 
a gyógyszereknél kevésbé szigorú en-

a pácienseket a készítmények helyes 
alkalmazásában.

A blokk zárásaként amerikai gyógysze-
részhallgatók ismertették a magyar kö-
zönség előtt hazájuk képzési rendszerét 
és a fiatal gyógyszerészek elhelyezke-
dési lehetőségeit.

A délutáni program befejezéseként a 
MOSZ Ifjúsági Fórumának versenye-
lőadásaira került sor. Dr. Rixer Mária  
elnök megnyitó szavait követően öt 
prezentáció hangzott el. Az első helye-
zett dr. Somogyi Orsolya, a rácalmá-

si Patika 52 Gyógyszertár munkatársa 
lett (Étrend-kiegészítőiről és egészségi 
kockázatairól kérdezze meg gyógy-
szerészét! című előadásával), a zsűri 
különdíját pedig dr. Varga Eszter, 
a debreceni Bojtorján Gyógyszertár 
munkatársa kapta (A gyógyszerész le-

hetőségei a mellékhatások csökkenté-
sére című előadásáért). 

Az egybegyűltek végezetül az amerikai 
tanulmányútról hazatért magyar hall-
gatók beszámolójának lehettek szem- 
és fültanúi.  

Szombat

A rendezvény középső napja szokás 
szerint a szakmapolitika jegyében 
telt. A Molnár Antal Zeneiskola di-
ákjainak és tanárainak hangulatos 
kamarakoncertjét követően először 
az elismerések átadására került 
sor. Ebben az évben ketten kap-
tak Gyógyszerészetért életműdíjat: 
prof. dr. Kiss István egyetemi ta-
nár, a Magyar Hypertonia Társa-
ság elnöke a gyógyszerészek nap-
rakész tudásának fejlesztéséért, és  
dr. Hodossy Lajos, a Roche Ma-
gyarország igazgatója a gyógyszeré-
szi tevékenység társadalmi elismert-
ségéért tett erőfeszítéseiért.  

A szombati előadások – immár hagyo-
mányos módon – a lehető legtágabb 
perspektívából indulva jutottak el a 
mindennapi gyógyszerészi feladato-
kig és gyakorlatig. Dr. Bogár László 

professzor, egyetemi tanár néhány glo-
bális trendre, a világhatalmi egyensúly 
felborulására és a demográfiai kihívá-
sokra mutatott rá.   

Dr. Kaló Zoltán, az ELTE tanára a ha-
zai egészségügy aktuális helyzetét vet-
te górcső alá, kiemelve, hogy néhány 
meghatározó mutatóban nemcsak az 
európai államok legnagyobb részétől, 
de a Visegrádi Négyek átlagától is el 
vagyunk maradva. A gyógyszerészet 
kapcsán kitörési pontként a gyógysze-
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forgalom az elkövetkező időszakban 
évi 3 százalék körül fog növekedni, és 
ezen belül, ha lassan is, de egyre hang-
súlyosabbá válik a nem vényköteles 
termékek részaránya. Ezt követően az 
előadó a közeljövő trendjeit, a modern 
egészségügyi technológiák fejlődését 
ismertette. 

Dr. Simon Kis Gábor előadásában iz-
galmas ívet vont a múlt század elejé-
nek nagypolitikájától a közelmúlt gaz-
daság- és egészségpolitikáján át a jelen 
gyógyszerpolitikájáig.  

Dr. Hagymási Miklós, a Patella Kft. 
igazgatója a gyógyászati segédesz-
közök patikai forgalmazásának még 

gedélyeztetési eljárással piacra jutó ét-
rend-kiegészítők.  

Dr. Bertalan Lóránt, az ÁEEK szak-
értője az e-recept bevezetése kapcsán 
felmerülő problémákról, lehetőségek-
ről és a rendszer nyújtotta előnyökről 

beszélt. Mint megtudtuk, a kongresz-
szus időpontjában a gyógyszertáraknak 
már a 85 százaléka regisztrált a rend-
szerbe, azt azonban sokan nem tudták/
elfelejtették, hogy a fiókpatikák kap-
csán külön meg kell tenni ugyanezt.  

A délutáni szekció első előadójaként 
Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ 
alelnöke az eddigieknél gazdaságosabb 
patikaműködtetés lehetőségeit vette 

sorra, rámutatva, hogy a megfelelő in-
ternetszolgáltató vagy a legkedvezőbb 
szállítói szerződés kiválasztásához 
némi utánajárásra és döntések soroza-
tára van szükség. 

Dr. Küttel Sándor, a Gyógy-
szer-nagykereskedők Szövetségének 
elnöke előadásában a patikai gyógy-
szerár-fixesítés problematikája került 
terítékre. Álláspontja szerint a piaci 
szereplők közötti verseny korlátozá-
sával általánosan romlana az ellátás 
színvonala. 

Dr. Feller Antal, a Hungaropharma 
Zrt. vezérigazgatója elsőként egy nem-
zetközi prognózist ismertetett, amely 
szerint a magyarországi gyógyszer-
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bevezetésének informatikai hátteréről, 
a minél zökkenő-mentesebb átállás fel-
tételeiről. Ezt követően Ugrai Péter, a 
MEDIGEN Zrt. vezérigazgatója ismer-
tette a Patikanet rendszerét. 

A szakmai előadások zárásaként  
dr. Marjai Tamás, a HGYSZ szak-
mai igazgatója a patikáknak a gyógy-
szerek visszavételével kapcsolatos 

kiaknázatlan lehetőségeit hangsú-
lyozta, rámutatva, hogy a gyógy-
szertárakban kapható ilyen termékek 
jellemzően az alacsony árú, és így 
minimális árrésű GYSE-k közül ke-
rülnek ki.

Dr. Vecsernyés Miklós, a Debreceni  
Egyetem Gyógyszerésztudományi Ka-
rának dékánja a gyógyszerész-szak-
képzés aktuális helyzetét és átalakítá-
sának várható irányát mutatta be. Mint 

mondta, 2025-től valószínűleg törvény 
írja majd elő, hogy patikát kizárólag 
csak szakgyógyszerész vezethet. A vál-
tozás az 1975. január 1. után született 
kollégákat érinti. 

A délután következő blokkjában  
Dedinszky Csabáné dr., a Novodata 
Zrt. gyógyszerész igazgatója és Kiss  
András, a Quadro Byte Zrt. üzletág- 
igazgatója beszélt az e-recept rendszere 
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Csaknem száz gyógyszerész keres-
te fel az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
szakértői standját a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége által 
rendezett, a patikaműködtetésre fóku-
száló Gyógyszerészek XXVII. Orszá-
gos Kongresszusán. A gyógyszerügyi 
hatóság Tisztigyógyszerészi Főosz-
tályának munkatársai – regionális és 
helyi tisztigyógyszerészek – számta-
lan kérdést kaptak gyógyszertárve-
zetőktől és a tára mögött expediáló 
patikusoktól.   Az érdeklődők egy 
része a patikalétesítéssel kapcsolatos 
információkra volt kíváncsi. Sokan a 
külföldi vényekről érdeklődtek, szó-
ba került az e-recept és az Elektroni-
kus Egészségügyi Szolgáltatói Tér-
hez való csatlakozás kérdésköre is. 
Sok vezető volt kíváncsi arra, hogy 
egy esetleges gyógyszertári ellenőr-
zés során mit és hogyan vizsgálnak 
az OGYÉI munkatársai. Slágertéma 
volt a fokozottan ellenőrzött szerek 

kiadhatóságának szabályozása, szó 
esett az ügyeleti ellátás reformjának 
szükségszerűségéről, de többen ér-
deklődtek a személyi jog átadásával 
kapcsolatos szabályokról is.
 
A konferencia első napján dr. Pozsgay 
Csilla, az OGYÉI főigazgatója, a má-
sodik napon pedig dr. Mike László, 
országos tisztifőgyógyszerész beszélt 
a kiskereskedelmi egységek ellenőr-
zésével kapcsolatos tudnivalókról, 
illetve az OGYÉI hosszú távú, a 
gyógyszertári ellátórendszert érintő 
elképzeléseiről. Az OGYÉI vezetői 
szeretnék, ha minél több alkalom 
szolgálná a gyógyszertárvezetők és 
az OGYÉI munkatársainak szakmai 
eszmecseréjét. Ezt a célt hivatott szol-
gálni az ellenőrző hatóság által életre 
hívott Tisztigyógyszerészi Fórum is, 
amelynek időpontjaival és helyszínei- 
vel kapcsolatos tudnivalók az ogyei.
gov.hu  honlapon az „Események” 
menüpont alatt érhetők el.

Az OGYÉI standján
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programja ezt követően a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
közgyűlésével zárult.

Tudásbővítés és kikapcsolódás

Ebben az évben is komoly tömeget 
vonzottak a patikai rendszergazda 
cégek által tartott konzultációk, a 
plenáris ülések szünetében pedig 
izgalmas cégelőadások színesítették 
a rendezvény programját. A Patika 
Magazin estjén Szulák Andrea és 
Ungár Anikó produkciója garantálta 
az önfeledt szórakozást, a szombati 
hivatalos programot követően pedig 
kivilágított Budapest fényeinél, a 
Duna vizén került sor az ünnepi fo-
gadásra.

MOSZinfó

kötelességeit és lehetőségeit vette 
sorra. Az e-recept pilot projektjé-
ben részt vett újpesti Pharma Pati-
ka személyi jogos gyógyszerésze,  
dr. Biczó Ágota a tesztidőszak ta-
pasztalatait osztotta meg a hallgató-
sággal. Több kollégát is megnyug-
tatott azon kijelentésével, miszerint 
2018 végéig a betegek csak a pa-
píralapú vény birtokában juthatnak 
hozzá a számukra felírt receptköteles 
gyógyszerekhez, és a tb-elszámolás 
alapját is ez a dokumentum képezi. 

Dr. Gutay Tibor, a Magyar Gyógysze-
részi Kamara titkára a fiatal gyógysze-
részek szerepvállalásának lehetséges 
terepeit ismertette. Az egyik ilyen a pa-
tika képviseletében a népegészségügyi 
programokban való részvétel, a másik 

a területi szervezetek munkájába való 
bekapcsolódás. Végezetül dr. Fischer 
Anna, az MGYK Budapesti Szerveze-
tének elnökségi tagjaként arról beszélt, 
hogy fővárosi csoportjukban mindezt 
hogyan, milyen programokkal kíván-
ják megvalósítani.  

Vasárnap

A gyógyszerészkongresszus utolsó 
napján – ahogy azt megszokhattuk – 
elsőként a gyógyszertár-működtetés 
jogi és gazdasági környezetét tekin-
tették át a meghívott előadók. Juhász 
Katalin auditor, könyvvizsgáló és  
dr. Maklári Zsolt jogi szakértő az 
aktualitások ismertetését követően 
készségesen válaszolt a résztvevők ál-
tal feltett kérdésekre. A GYOK 2017 

Dr. Fischer Anna

Dr. Marjai Tamás

Juhász Katalin

Dr. Biczó Ágota

Dr. Maklári Zsolt

Dr. Gutay Tibor
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Úgy éreztem, hogy igen, ezzel végre 
el lehet érni a lakosságot. A gyógysze-
részi gondozás kapcsán óriási dolog, 
hogy azokat az embereket, többek kö-
zött a fiatalokat is meg lehet így szó-
lítani, akik egyébként nem fognak el-
olvasni egy szakmai cikket vagy egy 
egészségügyi témájú újságot.

Menet közben létrehoztuk a YouTube- 
oldalunkat, ahol az összes videó meg-
található. Lehet rájuk keresni, rá-
adásul a Facebook-on is megosztjuk 
őket, ami megtöbbszörözi a hatásu-
kat. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
mi is képviseltessük magunkat az 
információk tengerében, így ugyanis 
tényleg a hiteles, megbízható tartal-
mak kerülhetnek előtérbe. Másrészt 
muszáj ott lennünk abban a kommu-
nikációs térben, amelyben a fiatalok 
is mozognak.

Gy.: Az idősebb generációt is el tud-
játok érni ezekkel a videókkal?

Gyógyszertár: A grémium idén az 
általad működtetett online oktató 
videó programot találta példaér-
tékűnek és elismerésre méltónak. 
Kérlek, mesélj erről egy kicsit rész-
letesebben!

Kocsisné dr. Balogh Anikó: A XXI. 
században érzékelhetően megváltoztak 
a kommunikációs szokások. Mindenki 
az interneten él, a Facebook-on tartja 
a kapcsolatot a külvilággal. A bete-
gek sokszor nem az orvoshoz vagy a 
gyógyszerészhez fordulnak segítsé-
gért, hanem a világhálón keresik a 
gyógyulást, ott tudakozódnak, hogy 
mit hogyan kellene csinálniuk. Ám az 
információ-túláradat egyben veszélyt 
is jelent: többször is láttam, hogy az 
ismerőseim olyan téves –egészséggel, 
betegséggel kapcsolatos – információ- 
kat osztottak meg egymással a Face-
book-on, amelyek már a veszélyes ka-
tegóriába tartoznak.  

Az oktató videók ötlete onnan jött, 
hogy egyszer égőt kellett cserélnünk az 
autónkban, és fél óránk volt rá: dönt-
hettünk, hogy szervizbe visszük vagy 
elolvassuk a könyv-vastagságú haszná-
lati utasítást. Ehelyett kitaláltuk, hogy 
felnézünk a YouTube-ra, és keresünk 
erről egy videót. Szerencsére találtunk, 
és így rögtön tudtuk, hogy mit kell ten-
nünk.

Egy kicsit utánanéztem, és azt láttam, 
hogy Amerikában már az a trend, 
hogy az emberek egy adott témában 
inkább a YouTube-on keresnek, mint 
a Google-on. Ha információra van 
szükségük, a tudás tárházából inkább 
egy rövid videót „kölcsönöznek ki”, 
mint egy hosszabb szöveges leírást. 
Gondoltam, próbáljunk meg mi is 

ilyen tartalmakkal előállni. Készí-
tettem néhány videót, olyan egész-
ségügyi problémákról, amelyekkel a 
betegek gyakran megkeresnek ben-
nünket a patikában (rovarcsípés, fel-
fázás, hüvelyi fertőzés, körömgomba 
stb.), illetve olyan szezonális témák-
ról, mint például nyáron a megfelelő 
naptej kiválasztása.

Ezeknek a videóknak kicsi az eszköz-
igénye, mindössze egy telefonra és 
egy állványra volt szükség, amellyel 
felvettem az adott téma összefoglaló-
ját. Közben pedig figyeltem a már el-
érhető anyagok nézettségét, statisztikát 
készítettem, és az a megdöbbentő adat 
jött ki, hogy a 20 videó három hónap 
alatt 14 ezer emberhez jutott el. Egy 
pici vidéki patika vagyunk, úgyhogy 
azt gondolom, ez hatalmas eredmény. 
Ráadásul a nézett percek száma is nagy 
volt, ami azt jelenti, hogy nemcsak rá-
kattintottak, hanem nagyon sokan vé-
gig is nézték a filmeket.

„Ezzel végre el lehet érni a lakosságot”
Interjú az Év Gyógyszerészével
A teniszben Grand Slam-győzelemnek hívják, amikor egy versenyző ugyanabban az évben mind a négy nagy nemzetközi 
tornán diadalmaskodik. Kocsisné dr. Balogh Anikónak ez egymást követő három évben sikerült: az általa vezetett kisma-
rosi Málnalevél Gyógyszertár 2015-ben Magyarország Kedvenc Patikája, rá egy évre az Év Patikája lett, idén pedig ő maga 
büszkélkedhet az Év Gyógyszerésze kitüntető címmel.  
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Gy.: Mennyire van fedésben az a kö-
zösség, akiket elértek a videókkal, 
azokkal, akik betérnek hozzátok a 
patikába?

K. B. A.: Az internetnek pont az a lé-
nyege, hogy rajta keresztül egy sok-
kal nagyobb közösséget tudsz elérni. 
Nem csak a saját betegeimet szeret-
ném tájékoztatni, hanem mindenkit, 
ugyanúgy, mint amikor írok egy cikket 
vagy egy blogbejegyzést. Hiszek ab-
ban, hogy terjesztenünk kell a hiteles  
információkat, különben az emberek 
tényleg a kuruzsló módszerekhez fog-
nak folyamodni.

Gy.: Ebben a formában ez egy kari-
tatív munka, patikaként nem profi-
táltok belőle anyagilag…

K. B. A.: Valóban, ennek semmilyen 
anyagi vonzata nincs, „mindössze” a 
gyógyszerészet presztízsét növeli. És 
ennek hatására talán a betegeknek is 
előbb jut eszükbe a gyógyszerészük, 
mint az internet által nyújtott egyéb 
megoldási lehetőségek.  

Tóth Tamás  

K. B. A.: Közülük is nagyon sokan 
aktívak a neten, bár kétségtelen, hogy 
ez elsősorban a fiatalabb generációk 
terepe. A YouTube nem kifejezetten 
a 80 évesek csatornája, ugyanakkor 
ez a jövő. Ráadásul az idősebbek is 
alapvetően képfogyasztók, hiszen té-
vét néznek, és ahogy romlik a szemük, 
a kisbetűs szövegek helyett köny-
nyebben be tudják fogadni a vizuális  
információkat.

Gy.: Gondolom, a videókról túlnyo-
mórészt pozitív visszajelzéseket kap-
tatok…

K. B. A.: A pályamunkám lezárá-
saként készítettem egy kérdőívet a  
Facebook-os követőink számára, azt 
tudakolva tőlük, hogy mi a véleményük 
a videóinkról. Három dologra voltam 
kíváncsi: először is arra, hogy mennyi-
re közérthető – akár egy 10 éves gye-
rek számára is –, ami elhangzik. Má-
sodszor, mennyire tartják hasznosnak 
a kapott információkat; harmadrészt 
pedig, ha valamilyen témában keres-
nek, akkor egy szöveges összefoglalót 
olvasnak el, vagy inkább megnéznek 
egy rövid videót.   

Nagyon sokan kitöltötték a kérdőívet. 
A válaszolók 85 százaléka szerint ma-
ximálisan érthető, ami a videókban el-
hangzik. A legrosszabb minősítés egy 
10-es skálán a 8-as volt. A második 
kérdés kapcsán is hasonló eredmények 
születtek. A harmadik kérdésre körül-
belül 70 százalék válaszolta azt, hogy 
inkább megnéz egy videót. Ez adta a 
végső lökést ahhoz, hogy hosszú távon 
foglalkozzam az információátadásnak 
ezzel a formájával.  

mény. Izgultak, hogy jó helyezést ér-
jünk el, így gondolom, ők is nagyon 
boldogok lesznek, ha értesülnek a si-
kerről. 

Nem tudom, mekkora szerepet játszott 
a végső helyezés kialakulásában, de 
nagyon sok voksot küldtünk be pa-
pír-alapon, amihez minden egyes hoz-
zánk betérő embert meg kellett szólí-
tanunk, hogy ha úgy gondolja, töltse 
ki a szavazócédulát.

Janca Tiborné dr.: Semmi mást nem 
tettünk, mint a patikába betérőket szó-

Gyógyszertár: Dejá vu érzésem 
van, hiszen nem először hangzott el 
a gyógyszertáruk neve a Kedvenc  
Patikám versengés győzteseként…

Dr. Janca Tímea: 2011-ben írták ki 
először a Kedvenc Patikám pályázatot, 
akkor – legnagyobb meglepetésünkre 
– országosan harmadikok, Budapesten 
pedig elsők lettünk. Ezen felbuzdulva, 
a következő évben jobban koncentrál-
tunk rá, aminek köszönhetően meg is 
nyertük a kiírást. Külön öröm, hogy 
abban az évben volt 20 éves a gyógy-
szertárunk. Eltelt 5 év, és nagyon sze-

rettünk volna az újabb kerek évfordu-
lón a díjjal ünnepelni. Úgy tudom, mi 
vagyunk az első gyógyszertár, ame-
lyiknek sikerült dupláznia.  

Azért is örülök a győzelmünknek, 
mert a betegeink is nagyon vágytak 
már arra, hogy a patika újra első le-
gyen. Emlékeztek rá, hogy egyszer 
már elnyertük ezt a kitüntető címet, és 
hogy akkor ők is támogattak bennün-
ket ebben. Tudták, hogy szeptember 
30-án lezárult a szavazás, és a kong-
resszust megelőző napokban többen 
is kérdezték, hogy mi lett a végered-

Duplán ünnepel az ország Kedvenc Patikája
A lakosság szavazatai alapján 2012 után idén ismét a budapesti Cédrus Gyógyszertár lett az ország Kedvenc Patikája. Janca 
Tiborné dr. és dr. Janca Tímea kétszeresen is örülnek az elismerésnek, hiszen az általuk vezetett intézmény idén ünnepli 
fennállásának negyedszázados évfordulóját. 
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tudatos döntése, hogy minket választ, 
holott a felénk vezető úton több pati-
kába is bemehetne. Azért gondolom, 
hogy elégedettek velünk, mert 25 éve 
stabilan működünk és szolgáljuk a ke-
rület lakosságát. Most ez a szavazás is 
megerősített bennünket ebben.

Gyógyszertár: Túl vannak már a ju-
bileumi megemlékezésen? 

Janca Tiborné dr.: Februárban vol-
tunk 25 évesek, az ünneplést viszont 
nyárra, a Patika Nap környékére 
időzítettük. Azt már nagyon jól isme-
rik a betegeink, hiszen minden évben 
megünnepeljük. Egy héten keresztül, 
a betegekkel közösen ünnepeltük az 
évfordulót: különböző kedvezménye-
ket adtunk, ingyenesen mértünk vér-
cukrot, patikai kvízt állítottunk össze 
és rajzoltunk közösen egy fát, amely-
nek a leveleit a betegek ujjlenyomatai 
alkotják. Ezt bekereteztük, máig ott 
látható a patikában. Ez volt a közös 
munkánk, a közös ünnepi élményünk. 
A díjért pedig még egyszer nagy kö-
szönet a betegeinknek, mert az mél-
tó megkoronázása ennek a jubileumi  
évnek!

Gyógyszertár: További sike-
res negyed századot kívánok  
önöknek!

Tóth Tamás

lítottuk meg. Volt, aki helyben 
kitöltötte a szavazólapot, volt, 
aki elvitte és visszahozta. 
Akadt, aki többet kért belőle, 
és a családja többi tagjával 
is kitöltette, úgyhogy tényleg 
nagyon aktívak voltak. 

Dr. Janca Tímea: Ami még 
hozzájárulhatott a sikerhez, 
hogy a honlapunknak elég jó 
a látogatottsága, hírlevelet is 
küldünk minden hónapban, 
illetve a Facebook-oldalun-
kat is aránylag sokan megné-
zik, és ezeken a csatornákon 
is buzdítottunk mindenkit a 
szavazásra. Szerintem nagy 
lökést adott a végén, hogy az 
egyik kolléganőmmel készí-
tettünk egy kis videót, amin a játék 
lezárása előtt három héttel humoros 
formában igyekeztünk mindenkit rá-
venni a részvételre.

Gyógyszertár: Néhány szót a pati-
káról is, ha mondanának…

Dr. Janca Tímea: A gyógyszertár 
1992-ben nyílt, a kerület első magán- 
alapítású patikájaként. Kezdetben 
édesanyám dolgozott ott, majd miután 

2008-ban lediplomáztam, én is csatla-
koztam hozzá. Jelenleg kilencen va-
gyunk, a csapat 4 gyógyszerészből és 
5 asszisztensből áll. Két évvel ezelőtt 
teljesen felújítottuk és kibővítettük a 
patikát, azóta modernebb, tágasabb 
és kényelmesebb munkakörnyezet-
ben foglalkozhatunk a betegeinkkel. 
Az átalakítás során beszereltettünk 
egy gyógyszerkiadó automatát, ezál-
tal érezhetően egyszerűbbé vált szá-
munkra a munka, a betegek felé pedig 
gyorsabb, minőségibb szolgáltatást 
tudunk nyújtani. 

Janca Tiborné dr.: Ritka, hogy áll 
a sor az officinában: az automatának 
köszönhetően négy táránál tudunk 
nagyon gyorsan expediálni. Nem az-
zal megy el az időnk, hogy a fiókokat 
húzogatjuk; több időnk marad a bete-
gekre, a gyógyszerészi gondozásra, a 
telefonokra, bárki ügyes-bajos dolga-
inak a megbeszélésére, kívánságainak 
a kielégítésére.

Dr. Janca Tímea: Igyekszünk ma-
gunkat tovább képezni, hogy szakmai-
lag mindig a maximumot nyújthassuk. 
De ugyanilyen fontosnak tartjuk az 
emberi hozzáállást, a betegekkel való 
kedvességet is. A környékünkön nincs 
rendelő, sem üzletek, csak egy forgal-
mas út és egy kis utca, ahol a betegek 
le tudnak parkolni. Aki nem a közvet-
len környezetünkben lakik, annak a 
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akiknek az anyja a terhesség alatt 
HMG-CoA-reduktáz gátló kezelésben 
részesült. A sztatinok csökkenthetik 
a mevalonát-szintet, ami a koleszte-
rinszintézis egyik prekurzora. Mivel 
a koleszterin, és az egyéb, a kolesz-
terin-bioszintézis eredményeképpen 
létrejövő közti termékek nélkülözhe-
tetlenek a magzati fejlődéshez, ezért a 
HMG-CoA-reduktáz gátlásából eredő 
potenciális kockázat lehetősége meg-
haladja a terápia előnyeit a terhesség 
ideje alatt. Ezért e gyógyszerek ex-
pediálása során minden esetben meg 
kell győződnünk arról, hogy a fogam-
zó-képes korban lévő nő nem váran-
dós-e, illetve gondoskodik-e megfele-
lő fogamzásgátlásról.

Gyengén teratogén gyógyszerek 

Ide sorolhatók azok a készítmények, 
amelyeknek a kritikus időszakban tör-
ténő alkalmazásakor 10 százaléknál 
kisebb a fejlődési rendellenességek 
kockázata. Ezeket a készítményeket a 
kezelőorvos a várható előny és kocká-
zat gondos mérlegelése után javallhat-
ja. Tekintettel azonban a kongenitális 
abnormitás kialakulásának magas koc-
kázatára, az ebbe a csoportba tartozó 
gyógyszerek expediálása előtt minden 
esetben kérjünk szóbeli megerősítést is 
a vényt felíró orvostól! 
 
Ilyen készítmények a következők:

Carbamazepin (Neurotrop, Tegretol) 
Lithium (Liticarb) 
Metronidazol (Klion, Supplin) 
Paroxetine (Seroxat, Rexetin, Paretin, 
Parogen, Apodepi) 
Phenolphthalein 
Phenytoin (Diphedan) 
Primidon (Sertan) 

Közepesen teratogén gyógyszerek
Ezek a hatóanyagok a magzati fejlődés 
kritikus időszakában, a szokásos terá-
piás dózisban történő alkalmazásuk 
után, a terhességek 10-19 százalékában 
okoznak fejlődési rendellenességet. 
Ilyen molekula az acenocoumarol (Syn- 
cumar mite) és a warfarin (Marfarin), 
amely az úgynevezett Warfarin-szind-
rómát okozza. A második és a harma-
dik trimeszterben károsítja a központi 
idegrendszert és fetalis vérzést eredmé-
nyezhet. Már a tervezett fogamzás előtt 
vagy a fogamzás bekövetkezte után, te-
hát a kora terhességben, de legkésőbb 
a második trimeszterig kis molekula- 
súlyú heparin-kezelésre (LMWH) kell 
átállítani a beteget. 
 
A kis molekulasúlyú heparin helyett 
a terhesség alatt acetilszalicilsav (Asa 
EP, Astrix, Aspirin protect) is adható, 
alacsony (napi 100 mg) adagban akkor, 
ha a vénás thromboembolia kockáza-
ta nem magas (például varicositas), 
vagy ha a vénás thromboembolia pato- 
mechanizmusában a thrombocyta ag-
gregatio szerepel. Ezen túlmenően al-
kalmazható még praeclampsia, illetve 
antifoszfolipid-szindróma terápiájának 

részeként is. Az alacsony dózisú ace-
tilszalicilsav rutinszerű alkalmazása 
az igen súlyos és magas rizikójú mel-
lékhatások kialakulása miatt szigorúan 
tilos. Csak nagyon indokolt esetben, az 
előny/kockázat értékelésének individu-
ális mérlegelése után használható.

A közepesen teratogén gyógyszerek 
közé sorolható még: 

Alprostadil (Alprestil)
Bicalutamide (Capro, Casodex)
Bosentan (Tracleer)
Buserelin (Suprefact)
Carbetocin (Pabal) 
Danazol (Danoval) 
D-Penicillamin (Metalkaptase)
Goserelin acetate (Zoladex) 
Leflunomide (Arava) 
Miglustat (Zavesca) 
Mitomycin (Mitomycin-C) 
Nandrolone decanoate (Retabolil) 
Oleum ricini 
Ribavirin (Copegus, Rebetol) 
Tofisopam (Grandaxin) 
Temazepam (Signopam) 
 
Közepesen teratogén gyógyszerek a 
HMG-CoA-reduktáz gátlók is: 

Atorvastatin (Sortis, Atorva-Teva, Ato-
ris, Atorvox, Decholest stb.) 
Fluvastatin (Lescol, Lescol XL) 
Rosuvastatin (Xeter, Crestor, Delipid, 
Rosutec) 
Simvastatin (Zocor, Siccor, Simvacol, 
Simvep) 
 
A terhesség időszakában egyetlen li-
pidszint-csökkentő gyógyszerről sincs 
tapasztalatunk, ezért valamennyi ide 
tartozó készítmény relatíve kontrain-
dikált. Néhány jelentés szerint vele-
született fejlődési rendellenességek 
fordultak elő olyan csecsemőkben, 

Várandósgondozás a gyógyszertárban
Teratogén és fetotoxikus gyógyszerek – 2. rész

Cikkünk első felében (Gyógyszertár, 2017. október, 4–6. oldal) a terhességi rizikócsoportok meghatározásáról, az embrio-
nális fejlődési zavarok okairól, illetve az erősen teratogén gyógyszerekről esett szó. Ez alkalommal a közepesen és gyen-
gén teratogén, valamint az erősen és enyhén fetotoxikus készítményeket vesszük górcső alá.
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• Nem szabad felírni a valproátot le-
ánygyermekeknek, serdülő lányok-
nak, fogamzó-képes vagy terhes 
nőknek, kivéve, ha a többi kezelés 
hatástalan vagy nem tolerálható. 

A valproát-kezelés ellenjavallt a mig-
rén megelőzésére terhes nők és azon 
fogamzó-képes nők számára, akik 
nem használnak hatékony fogamzás-
gátló módszert. Ha a valproát-keze-
lést a terhesség ideje alatt is folytat-
ják, akkor a beteg részére az alábbi 
utasításokat kell adnunk: 

• A napi adagot a beteg számos kisebb 
adagra ossza szét, és ennek megfele-
lően vegye be a nap során. 

• A várandósoknál a nyújtott ható-
anyag-leadású gyógyszerformák az 
előnyösebbek. 

A terhességet megelőző időszakban 
történő és a terhesség alatti folsa-
vpótlás csökkentheti a velőcső-zá-
ródási rendellenességek kockáza-
tát, amellyel minden várandósság 
esetében számolni kell. Ezért fel-
tétlenül javasoljuk az emelt dózisú 
folsav-szubsztitúciót (6 mg/nap). 
A magas dózisú folsavpótlást lega-
lább az első trimeszter végéig fenn 
kell tartani, így nagyobb valószínű-
séggel védhető ki a velőcső-záró-
dási rendellenességek kialakulása. 

Fetotoxikus gyógyszerek 

A gyógyszerek e csoportjának a 
várandósoknál történő alkalmazá-
sa után nem kell tartani fejlődési 
rendellenességek kialakulásától, 
de a magzati fejlődést, és ezáltal 
az újszülöttek-csecsemők egész-
ségét kedvezőtlenül befolyásoló 
hatásától igen. Éppen ezért alkal-
mazásuk során fetotoxikusságukra 

is figyelemmel kell lenni, valamint arra 
is, hogy a kritikus periódusok eltérnek 
a teratogénekre jellemzőnek mondott 
időszakoktól. 

Nagyon fontos elkülöníteni egymástól 
az erősen és enyhén fetotoxikus gyógy-

Sulfamethoxazol + trimethoprim (Su-
metrolim, Cotripharm) 
Tetracyclin (Tetran) 
Doxycylin (Doxypharm) 
Valproinsav (Convulex, Depakine) 

Fontos megemlíteni, hogy a sulfamet-
hoxazol és a trimethoprim kombináció-
ja a kockázat/előny gondos mérlegelése 
mellett orvosi javallatra alkalmazható 
várandós kismamák esetében sziszté-
más antibakteriális szerként. Lényeges, 
hogy ennek a kombinációnak a harma-
dik trimeszterben történő alkalmazá-
sa az újszülöttben növeli a magicterus 
kockázatát. A sulfamethoxazol ugyanis 
verseng a bilirubinnal a szérumalbu-
minhoz való kötődésért. Amennyiben 
az anya a szülést megelőzően Sumetro-
limot szedett, az újszülöttben a születés 
után még néhány napig jelentős anyai 
eredetű gyógyszerszint mérhető, ami 
növeli az újszülött-kori hyperbilirubi-
naemia, illetve a magicterus kockázatát, 
ezért az utolsó harmadban ennek a 
gyógyszernek az alkalmazását ke-
rülni kell.

Ha az orvos a potenciális előny 
és kockázat gondos mérlegelése 
mellett úgy dönt, hogy a Pheny-
toin (Diphedan) terápiát a beteg 
várandóssága alatt is folytatni kell, 
akkor az alábbi megállapításokat 
tartsuk szem előtt az expediálás 
során: 

• Minden esetben erősítsük a be-
teg gyógyszerszedésével ösz-
szefüggő együttműködését. 
Fontos hangsúlyozni, hogy az 
antikonvulzív terápiát nem sza-
bad felfüggeszteni. A gyógysze-
res kezelést folyamatosan fenn 
kell tartani, mert a megvonás 
nagy valószínűséggel status 
epilepticust provokálhat, kö-
vetkezményes életveszélyes hi-
poxiával. Ennek az állapotnak a 
teratogenitása az embrióra nézve lé-
nyegesen nagyobb az antikonvulzív 
gyógyszerekhez képest.

• Egyes kongenitális malformációk, 
mint például az ajak- és szájpad-ha-
sadék kialakulásának valószínűsé-

ge egyidejűleg adott, emelt dózisú 
folsav (5 mg/nap) adásával csök-
kenthető. Ezért valamennyi Pheny-
toin-kezelésben részesülő várandós 
figyelmét hívjuk fel arra, hogy a 
terhességének teljes időtartama alatt 
gondoskodjon az emelt dózisú fol-
sav beviteléről. 

• Egyes kutatások Phenytoin-terá-
piában részesülő anyák újszülött-
jeinek véralvadási zavaráról szá-
moltak be az első 24 órában. Ezért 
kiemelten fontos, hogy az újszülött 
minél előbb részesüljön K-vitamin 
profilaxisban, Konakion 2 mg/0,2 
ml paediatric oldatos injekció for-
májában. A K-vitamin profilaxis 
alkalmazása nem célszerű Pheny-
toin-terápiában részesülő várandó-
soknál, ugyanis a K1 vitamin nem 
jut át a placenta barrieren, tehát az 
alkalmazása gravida esetében tel-
jes mértékben felesleges.

Valproinsav (Convulex, Depakine) ex-
pediálása során mindig vegyük figye-
lembe az alábbi megállapításokat: 

• A méhen belül valproátnak kitett 
gyermekeknél magas a súlyos fejlő-
dési zavarok (30-40%) kockázata. 
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Angiotenzin II antagonisták kalcium-
csatorna-blokkolókkal kombinálva 

Telmisartan és amlodipine (Twynsta)
Valsartan és amlodipine (Exforge) 

Enyhén fetotoxikus gyógyszerek

Ide sorolhatók a pajzsmirigy-túlműkö-
dés gyógyszerei (Metothyrin, Propycil), 
a bétareceptor-blokkolók, a kortikoszte-
roidok, valamint a hipoglikémiát okozó 
orális antidiabetikumok, mint például: 
buformin (Adebit), a gliclazid (Diaprel), 
a glibenclamid (Gilemal), a gliquidone 
(Glurenorm), a glimepirid (Amaryl, Di-
alosa) és az acarbose (Glucobay). 

A hipoglikémiát okozó orális antidiabe-
tikumok hatására a várandósság végén a 
magzatban, illetve az újszülöttben is olyan 
mértékben csökkenhet a vércukorszint, 
hogy súlyos, hosszan tartó (4-10 nap) hi-
poglikémia tüneteivel kell számolni. Ha a 
terhesség során hipoglikémiát okozó orá-
lis antidiabetikumokat használnak, akkor 
a szülés várható időpontja előtt legalább 
egy hónappal fel kell függeszteni azok 
szedését, és más terápia alkalmazásával 
(inzulin) kell fenntartani a normálist legin-
kább megközelítő vércukorszintet.

Összefoglalás

A fentiek alapján megállapítható, hogy 
a várandós kismamák gyógyszerelése 
igen összetett és felelősségteljes fela-
dat, amely során a gravida, illetve az 
embrió/magzat élettani paraméterei 
időről-időre változnak. A gyógyszerek 
felhasználásának széles körű ismerete, 
a gravidák folyamatos és biztonságos 
gyógyszerellátása kiemelt gyógysze-
részi feladat. A várandósgondozás 
mindig csapatmunka, ahol a team va-
lamennyi tagja egy adott egészségügyi 
szakterület specialistája. Ezért lénye-
ges, hogy ebben a tevékenységben a 
szülész-nőgyógyász, a belgyógyász, a 
dietetikus, a diabetológus és a házior-
vos mellett a gyógyszerész is szerepet 
kapjon.

Dr. Birinyi Péter szakgyógyszerész

szereket. Míg az előbbiek maradandó 
károsodást okozhatnak a magzatban, 
majd a gyermekben, addig az utób-
biak okozta elváltozások enyhébbek, 
gyakorta reverzibilisek és/vagy orvo-
silag hatékonyan kezelhetők. Ezért 
az expediálás során ezen információk 
tudatában járjunk el, és szükség ese-
tén kezdeményezzünk konzultációt a  
kezelőorvossal. 

Erősen fetotoxikus gyógyszerek

Ebbe a csoportba az angiotenzin-kon-
vertáló enzim-gátlók, az angiotenzin 
II antagonisták, valamint a renin-inhi-
bitorok tartoznak. Az ezekbe a gyógy-
szercsoportokba sorolt készítményeket 
a várandósság első trimeszterében nem 
javasolt, a második és a harmadik tri- 
meszterében pedig kontraindikált alkal-
mazni, mert a magzatban csökkentik a 
vesefunkciót, koponyacsontosodási za-
varokat okoznak, és oligohydramnion 
alakul ki, az újszülött esetében pedig 
veseelégtelenség, hipotenzió és hiper-
kalémia kialakulásával kell számolni. 

Ezért az ezekbe a hatástani csoportok-
ba tartozó gyógyszerkészítményeket a 
második és a harmadik trimeszterében 
járó várandós kismama részére tilos 
expediálni. Vegyük fel a kapcsolatot a 
felíró orvossal, illetve észrevételeinket 
a már korábban leírt módon, az orvosi 
vényen szakszerűen dokumentáljuk.

Az erősen fetotoxikus gyógyszerek ha-
tóanyaguk szerint a következők:

Angiotenzin-konvertáló enzim-gátlók

Benazepril (Lotensin) 
Captopril (Aceomel, Tensiomin)
Cilazapril (Inhibace)
Enalapril (Ednyt, Enalapril 1a Pharma, 
Enap, Enapril, Renitec) 
Fosinopril (Monopril) 
Lisinopril (Lisopress)
Perindopril (Coverex-AS, Levenor, Pe-
rindopril 1a Pharma, Perindopril Acta-
vis, Perineva, Prenessa, Vidotin) 
Quinapril (Accupro) 
Ramipril (Amprilan, Hartil, Meramyl, 
Ramace, Ramipril-Zentiva, Tritace) 

Trandolapril (Gopten) 
Angiotenzin-konvertáló enzim-gátlók 
diuretikumokkal kombinálva

Benazepril (Lotensin HCT) 
Cilazapril (Inhibace Plusz) 
Enalapril (Co-Enalapril-Hexal, 
Co-Enalapril-Ratiopharm, Co-Renitec, 
Ednyt HCT, Enap-HL, Renitec Plusz) 
Fosinopril (Fosicard Plus) 
Lisinopril (Lisopress-HCT) 
Perindopril (Co-Perineva, Co-Pre-
nessa, Coverex-AS Komb, Pretanix 
Komb) 
Quinapril (Accuzide, Quinapril-HCT 
Hexal) 
Ramipril (Amprilan HD, Amprilan 
HL, Hartil HCT, Meramyl HCT, Ra-
mace Plusz, Ramipril HCT-Zentiva, 
Tritace HCT) 
 
Angiotenzin-konvertáló enzim-gátlók kal-
ciumcsatorna-blokkolókkal kombinálva 

Lisinopril és amlodipine (Lisonorm, 
Lisonorm-Forte) 
Perindopril és amlodipine (Covercard) 
Ramipril és felodipine (Triasyn) 
Trandolapril és verapamil (Tarka) 
 
Angiotenzin II antagonisták 

Candesartan (Atacand)
Eprosartan (Teveten) 
Irbesartan (Aprovel, Ebrit, Irabel, Ir- 
prestan) 
Losartan (Arbartan, Cozaar, Lavestra, 
Losartan 1a Pharma, Portiron, Prelow, 
Rasoltan, Tervalon) 
Telmisartan (Micardis, Pritor) 
Valsartan (Diovan, Nortivan, Tensart, 
Valsacor, Valsotens, Vezuran) 
 
Angiotenzin II antagonisták diuretiku-
mokkal kombinálva 

Candesartan (Atacand Plus) 
Irbesartan (Coaprovel, Ebrit HCT, 
Co-Irabel, Irprestan HCT) 
Losartan (Co-Arbartan, Hyzaar, 
Lavestra H, Losartan HCT, Portiron 
HCT, Prelow Plus, Tervalon HCT) 
Telmisartan (Micardisplus, Pritorplus) 
Valsartan (Diovan-HCT, Co-Valsacor, 
Nortivan-HCT, Tensart-HCT, Valsar-
tan-HCT, Valsotens-HCT) 
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keknek a megfelelő alkalmazása mel-
lett az egészséges életmódra is felhív-
juk a figyelmet! 

A Magyar EgészségTervező Alkalma-
zás (a továbbiakban META) az egész-
ség-tanácsadás eszköze. Egy olyan, az 
interneten elérhető applikáció, amely 
három részből áll: 

• állapotfelmérő kérdőív kitöltése a 
pontos anyagcsere-paraméterek is-
meretében vagy azok hiányában (a 
jelenleg elérhető verzióban),

• egészségcélok megfogalmazása 
az egyén egészségi kockázatainak 
megfelelően, valamint

• egyéni egészségterv kialakítása.  

A META lehetővé teszi, hogy az 
egyéni egészségtervezés, mint egy 
népegészségügyi szempontból jelen-
tős szolgáltatás – a gyógyszerészek 
egészség-tanácsadói szerepén keresz-
tül – egységes, megfelelő informati-
kai háttérrel rendelkező formában je-
lenhessen meg a gyógyszertárakban. 
Ma az egészségügyi intézmények kö-
zül a patikák, az egészségügyi szak-
emberek közül pedig a gyógyszeré-
szek fedik le a legegyenletesebben 
Magyarországot, így ez a szolgálta-
tás bárki számára könnyen elérhe-
tővé válhat. Mindezek háttereként 
már kialakították a gyógyszertárak 
népegészségügyi programokba való 
bevonását támogató jogszabályi kör-
nyezetet.

Bevezetés 
Az étrend-kiegészítő termékek forgal-
mazásának alapvetően három felügye-
leti szintjét különíthetjük el hazánkban. 
Az első szintnek a hatósági ellenőrzés 
feladatai tekinthetők, amelyeket az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet lát el. Mivel 
ezeknek a termékeknek megszűnt az 
előzetes engedélyeztetési kötelezett-
sége, ma már csak notifikációra van 
szükség ahhoz, hogy megjelenhesse-
nek a patikák és a drogériák polcain. 
Ez a bejelentési rendszer nem alkalmas 
a forgalomba kerülés megakadályozá-
sára, csak a piacfelügyeleti munkát se-
gíti elő, például a „Bejelentett étrend- 
kiegészítők listájának” összeállítása ré-
vén. Az idén alakult, illetve megújított 
Tudományos Tanácsadó Testület töb-
bek között ennek a „negatív listának” 

a felülvizsgálatát végzi. Mindez, bár 
meghatározott korlátok között, de mű-
ködő ellenőrzés, hiszen több EU-tagál-
lam még a bejelentési kötelezettséggel 
sem él.  

Az étrend-kiegészítők biztonságos for-
galmazását célzó együttműködési meg-
állapodást 2016. május 6-án írták alá, 
amelyhez a gyógyszertárak önkéntesen 
csatlakozhatnak. Célja, hogy a patikákba 
csak megfelelő minőségű termékek ke-
rülhessenek. Ennek, a második szintnek 
tekinthető minőségbiztosítási láncnak 
a kiépítése napjainkban is folyamatban 
van, amely a továbbiakban egy önszabá-
lyozó rendszerként működhet majd.

A harmadik felügyeleti szint a biztonsá-
gos alkalmazással kapcsolatos tanács-
adás, hiszen önmagában nem elegendő, 
ha egy étrend-kiegészítő megfelelő mi-
nőségű. Bizonyítékokon alapuló tudás 
birtokában a gyógyszerészek megbízha-
tó információkat adhatnak, és képesek 
olyan biztonsági ellenőrzést végezni 
expediálás során, amellyel elkerülhetők 
például a klinikailag veszélyes interak-
ciók (lásd a 18. oldalon található ábrát). 

Az étrend-kiegészítők alkalmazása 
akkor a legbiztonságosabb, ha azokat 
betegségmegelőzési célból expediáljuk 
olyan vásárlóknak, akik nem szednek 
ezzel párhuzamosan gyógyszereket 
(lásd 1. ábra). Az egészség megőrzé-
séhez azonban nélkülözhetetlen, hogy 
a gyógyszertárakban ezeknek a termé-

„Étrend-kiegészítőiről és egészségi kockázatairól 
kérdezze meg gyógyszerészét!”
A MOSZ 2017. évi Ifjúsági Fórumának 1. helyezett versenyelőadása

A betegségek megelőzésének érdekében nem elegendő az egyre „divatosabbá” váló étrend-kiegészítő készítmények fo-
gyasztása. Fontos, hogy az ezeket a termékeket alkalmazó vásárlók, akik feltételezhetően tenni szeretnének egészségü-
kért, megfelelő figyelmet fordítsanak életvételükre és annak megtervezésére. Az étrend-kiegészítők biztonságos alkal-
mazásával és az egészséges életmóddal kapcsolatos gyógyszerészi tanácsadás elterjedése nemcsak egy könnyen elérhető 
szolgáltatást jelentene a gyógyszertárakban, hanem a gyógyszerészi kompetenciák körét is kibővítené népegészségügyi 
szempontból. A megbízható tanácsadáshoz szükség van bizonyos, a gyógyszerészek részéről megfontolandó evidenciák-
ra, másrészt egy egységes egészség-tanácsadói szerepkör megjelenésére a gyakorlatban.
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tanácsot a gyógyszerészétől, 63 fő pedig 
interneten, vagy ott is tájékozódott. 

Az egyéni egészségtervezés, mint 
gyógyszertári szolgáltatás megvaló-
síthatóságát vizsgáló projektmunkám 
során saját szerkesztésű plakátot és 
szóróanyagot készítettem. Egészséges, 
folyamatosan gyógyszert nem sze-
dő egyének kerültek megszólításra. A 
programba 12 pácienst sikerült bevon-
ni, akik mindannyian 18 éven felüli, 
önkéntes résztvevők voltak, férfiak és 
nők vegyesen. Közülük 2 fő online ta-
nácsadásban vett részt, 10 páciensem 
pedig személyes egészség-tanácsadás-
ban részesült. Velük a bevonást követő-
en további három találkozási alkalmat 
tűztünk ki a gyógyszertárban, hogy 
közösen nyomon követhessük egész-
ségtervük alakulását és egészségcélja-
ik teljesülését. Közülük 9 személynek 
volt értékelhető a programban való 
részvétele, mert 1 résztvevő a bevonást 
követően várandós lett, így az általános 
egyéni egészségtervezés módszertana 
esetében nem volt alkalmazható. 

A projektmunkámat – a féléves inter-
vallumot követően – végül 6 pácien-
semmel (közepes vagy magas együtt-
működési szint) tudtam lezárni, akik 
visszajelző értékelést is adtak számom-
ra. Az értékeléseiket 1-5-ig terjedő 
skálán adhatták meg. A 19. oldalon 
található táblázatban látható értékek 
jól szemléltetik, hogy a szoftvert pá-
cienseim önmagában egy kissé bonyo-
lultnak ítélték (1. és 2. szempont), és 
annak pontosabb megértése érdekében 
valóban szükségük volt a személyes 
segítségemre. Itt említeném meg, hogy 
az alkalmazás felhasználói felületének 
és tartalmának a továbbfejlesztése je-
lenleg is folyamatban van. A szolgál-
tatás ötletét, hasznosságát, valamint a 
projekt kivitelezését és saját tudásomat 
(3., 4. és 5. szempont) alapvetően pozi-
tívan értékelték.  

A nehézségeket okozó tényezőket is 
megtapasztalhattam. Ilyen volt alapve-
tően az időhiány. Erre – akár a gyógy-
szerész, akár a páciens részéről adódó 
szűkös időbeosztás okán – az online 
tanácsadás jelenthet megoldást. Az-

Célkitűzés

Munkám célja: felhívni a figyelmet 
az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos, 
evidenciákon alapuló gyógyszerészi 
tanácsadás jelentőségére, és alátá-
masztani az ehhez kapcsolható egyéni 
egészségtervezés, valamint gyógysze-
részi egészség-tanácsadás patikán be-
lüli megvalósíthatóságát. Mindezzel a 
prevenciós jelentőségű gyógyszerészi 
kompetenciák megalapozásához sze-
retnék hozzájárulni.

Módszerek

Az étrend-kiegészítők kapcsán a 
Semmelweis Egyetem Egyetemi 
Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szer-
vezési Intézet által a TÁMOP-4.2.6.-
15/1/2015-0006-os számú projekt 
keretében végzett kérdőíves felmérés 
adatait, és egy szintén ebben a projekt-
ben kidolgozott expediálási algorit-
must használtam fel (1. ábra), mint a 
projekt volt szakmai koordinátora.

Az egyéni egészségtervezés és egész-
ség-tanácsadás tapasztalatait a Sem-
melweis Egyetem szakgyógysze-
rész-képzésének keretén belül, a 2016 

márciusától augusztusáig, a Patika 52 
Gyógyszertárban (Rácalmáson) elvég-
zett, saját projektmunkám megvalósí-
tásán keresztül mutatom be, amelyben 
az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont (ÁEEK) koordinátorai is a segít-
ségemre voltak. 

Eredmények és tapasztalatok 

Az étrend-kiegészítő termékekkel és 
azok alkalmazási szokásaival kapcso-
latban személyes adatfelvételt végez-
tünk 16 Heves megyei, közforgalmú 
gyógyszertárban. 483 önkéntes résztve-
vő válaszai alapján elmondható, hogy 
közülük 393-an (81,4%) használtak már 
valaha étrend-kiegészítőt és/vagy funk-
cionális élelmiszert. 41 százalékuk álta-
lában szakmai tanács nélkül vásárolja 
meg az említett termékeket, és további 
19 százalékuk is csak ritkán kér tanácsot 
az alkalmazást illetően. 

A növényi alapú étrend-kiegészítők 
csoportja különösen jelentős interak-
ciós kockázatot rejthet magában a pár-
huzamosan alkalmazott gyógyszerek 
tekintetében. A felmérés idején ilyen 
terméket alkalmazó 155 fő közül – sa-
ját bevallása alapján – 76 résztvevő kért 

Az expediálás során végzett biztonsági ellenőrzés folyamata
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mint egyfajta kiegészítő gyógyszertári 
szolgáltatást, megvalósíthatónak ta-
pasztaltam, és ezt a kezdeményezést 
a résztvevők is pozitívan értékelték. A 
gyógyszerészek egészség-tanácsadói 
szerepköre a többi gyógyszertári fela-
dat ellátása mellett, 10-12 érintett páci-
enssel kivitelezhető, ezt szakgyógysze-
rész-jelölt társaim is megerősítették. 
A META már jelenlegi formájában is 
segítséget jelent a gyógyszerészeknek 
az egészség-tanácsadás irányításában, 
így hozzájárulhat más prevenciós je-
lentőségű gyógyszerészi kompetenciák 
tényleges megjelenéséhez és fejlesz-
téséhez a hazai, közvetlen lakossági 
gyógyszerellátást végző patikákban.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném megköszönni a pro-
jektmunkám megvalósításában nyúj-
tott segítségét koordinátoromnak, Ma-
ráczi Fruzsina Hedvignek (ÁEEK), a 
Patika 52 Gyógyszertárban dolgozó 
kollégáimnak és az Egyetemi Gyógy-
szertár Gyógyszerügyi Szervezési Inté-
zet munkatársainak.

Dr. Somogyi Orsolya
Patika 52 Gyógyszertár 

Rácalmás

A cikk irodalomjegyzéket is tartalmazó változatát 
a magangyogyszereszek.hu oldalon olvashatja.

zal is jelentős időt takaríthatunk meg, 
ha a viszonylag hosszú állapotfelmérő 
kérdőívet a páciensek önállóan, otthon 
töltik ki, és a gyógyszertárban már 
csak át kell tekinteni azt. Így csupán 
3 résztvevőmmel töltöttük ki közösen 
az állapotfelmérést, akik ragaszkodtak 
ehhez, ez azonban akár 45-60 percet is 
igénybe vett. Az úgynevezett REMEK 
(Reális, Elérhető, Mérhető, Eddig csi-
nálom, Konkrét feladat) egészségcélo-
kat és az egyéni egészségterveket – a 
kirajzolódott egészségi kockázataiknak 
megfelelően – már mindenkivel közö-
sen, a gyógyszertárban beszéltük meg. 
Amennyiben szükségessé vált, pácien-
seimnek dietetikus vagy személyi edző 
felkeresését javasoltam.

Idővel sajnos tapasztalható volt az 
együttműködő-készség csökkenése: 
hárman alacsony, ketten közepes, de a 
legtöbb, négy páciensem magas együtt-
működéssel volt általánosan értékelhe-
tő az előre leegyeztetett időpontokon 
való megjelenése alapján. A kitűzött 
egészségcélok alakulása általában po-
zitív vagy semleges irányú volt, vagy-
is az egészségi állapota senkinek nem 
romlott a tanácsadás ideje alatt. 

További nehézséget jelentett a korrekt 
és anonim dokumentáció kivitelezése, 
de ez a probléma a folyamatos infor-
matikai és koordinációs fejlesztések-
nek köszönhetően megoldódni látszik.

Pácienseim többször is kérdeztek az 
étrend-kiegészítők használatáról, az 
anyagcsere-betegségek kialakulásával 
és megelőzésével kapcsolatban, vala-
mint többen igényelték a vércukor- és 
vérnyomásmérés lehetőségét a gyógy-
szertárban. Fontosnak tartom megem-
líteni, hogy szakgyógyszerész-jelölt 
társaim 85 százaléka szerint (68 fő ha-
sonló projektmunkájának visszajelzé-
sei alapján) meghatározott feltételek 
mellett, de megvalósítható egy ilyen 
jellegű szolgáltatás a gyakorlatban. 
Kiemelten hasznos eredmény, hogy 
pácienseim jobban megismertek en-
gem, mint gyógyszerészüket, és a mai 
napig bátrabban kérdeznek a gyógy-
szertárban.

Összefoglalás

Az étrend-kiegészítőknek egyre je-
lentősebb a forgalma, és a fogyasztók 
általában szakmai tanácsok nélkül vá-
sárolják meg ezeket a készítményeket. 
Sokan az interneten tájékozódnak, de 
legtöbben a gyógyszerészek tanácsai- 
ban bíznak. A kereslet alapján és a bi-
zonytalan információk ellen szükség 
van egy megbízható tanácsadás kifej-
lesztésére, amely kézenfekvő gyógy-
szerészi kompetenciává válhat. Az 
étrend-kiegészítők prevenciós alkal-
mazásához kapcsolódó egyéni egész-
ségtervezést és egészség-tanácsadást, 

A projekt egészének értékelési 
szempontjai 

1.  
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

3. 
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

4. 
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

5. 
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

9. 
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

10. 
kódszámú 
résztvevő 

értékelése 
(1 - 5)

Szem-
pontok 
átlagai

1.
A META (szoftver) értékelése, ennek érthetősége, 

felhasználóbarát jellege és felépítése 
1 4 3 3 4 3 3,00

2. A META (szoftver) haszna, motiváló ereje 2 3 5 2 4 3 3,17

3.
A gyógyszertári egészségtervezés és tanácsadás 

ötlete, mint egy jövőbeni szolgáltatás hasznossága
5 5 5 4 2 4 4,17

4. A projekt általam kivitelezett megvalósítása 4 4 5 5 5 4 4,50

5.
A gyógyszerész, jelen esetben a saját szakmai 

tudásom minősítése
5 5 5 5 5 4 4,83

A résztvevők által adott átlagok 3,40 4,20 4,60 3,80 4,00 3,60 3,93
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A program 2017. szeptember 5-29. kö-
zött zajlott, a helyszíne pedig – az utób-
bi évektől eltérően – kizárólag a Uni-
versity of Tennessee memphisi campusa 
volt.  Az egy hónap bővelkedett progra-
mokban, hiszen az amerikai Gyógysze-
résztudományi Kar munkatársai meg-
lehetősen szoros időbeosztást állítottak 
össze számunkra. A közforgalmi, az ipa-
ri és a kórházi gyógyszerészet működé-
sébe egyaránt betekintést nyerhettünk. 
Az ott töltött idő alatt lehetőségünk nyílt 
értékes kapcsolatok kiépítésére az egye-
tem vezetőségével, diákjaival, valamint 
a programhoz szintén csatlakozó japán 
és thai diákokkal. A cikk további részé-
ben az amerikai gyógyszerészképzést és 
a közforgalmú gyógyszertárak működé-
sét szeretnénk részletesebben taglalni.

Oktatási rendszer

Az Egyesült Államokban a diákok az 
érettségit követően először egy 4 éves, 
„college”-nak nevezett főiskolán foly-
tatják tanulmányaikat, ahol alapozó tan-
tárgyakat tanulnak, majd ezt követően 

jelentkezhetnek többek között a gyógy-
szerészkarra, amelynek időtartama 
ugyancsak 4 év. Az egész képzés során 
nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatori-
entált oktatásra. Az elméleti képzésben 
rávilágítanak az ok-okozati összefüg-
gésekre, esettanulmányokat vizsgálnak, 
laboreredményeket elemeznek. 

Patikai bútorzattal ellátott szimulációs 
teremben, színészek közreműködésé-
vel gyakorolhatják a betegekkel való 
kommunikációt és a gyógyszerészi 
gondozást. Az utolsó másfél évben 
úgynevezett rotációkon vesznek részt, 
amelyek során minden hónapot más 
gyakorlati helyen töltenek. A diákok 
felállítják a sorrendet az általuk prefe-
rált helyekből, amit az oktatási központ 
lehetőség szerint figyelembe vesz a 
gyakorlat megszervezésénél.

A lakossági gyógyszerellátás  
felépítése

Magyarországtól eltérően az Egye-
sült Államokban lényegesen kisebb 

számban találunk magántulajdonban 
lévő „családi” gyógyszertárakat. Sok-
kal jellemzőbbek az országszerte el-
terjedt láncpatikák, amelyekben szá-
mos különbséget véltünk felfedezni 
hazánkhoz képest, mind a küllemi, 
mind pedig a működési sajátságokat 
tekintve.

A láncok (CVS, Kroger, Walgre-
ens, Walmart) magukban foglalnak 
egy áruházat, ebben található maga a 
gyógyszertár is, rendszerint a bejárattól 
átellenes sarokban.  Az elrendezés so-
rán üzleti szempontokat is figyelembe 
vesznek. Egyrészt minden táplálék-ki-
egészítőt és az OTC gyógyszerek több-
ségét szabadpolcon helyezik el. Ezek 
megvételére a bevásárlóközpont kasz-
szájánál kerül sor, ami nem igényli az 
egészségügyi szakszemélyzet jelenlé-
tét. Másrészt, az üzlet számára előnyös, 
hogy amíg a beteg eljut a gyógyszer-
tárhoz, az áruház kínálatából szemez-
gethet.

Ennek ellenére a bevétel jelentős ré-
szét a patika szolgáltatja. Itt történik 

Csereprogram  
az USA-ban

– avagy Amerika fiatal gyógyszerészek szemével

Az idei évben négyen vehettünk részt a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által meghirdetett nemzetközi cse-
reprogramban az Egyesült Államok Tennessee államában fekvő Memphisben: a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Klini-
kai Gyógyszertárából dr. Virág Marianna, dr. Molnár Nikolett és dr. Szűcs Ádám, valamint dr. Tátrai Tibor, a Szent Borbála 
Kórház Központi Gyógyszertárának dolgozója.
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a vényköteles gyógyszerek kiváltása. 
Alapterületét tekintve kicsi, nincs la-
boratórium, mosogató helyiség, iroda, 
külön szociális szoba, raktár. A gyógy-
szerek ABC sorrendben helyezkednek 
el, és külön polcon találjuk a gyakran 
használatos készítményeket, valamint 
zárható szekrényben a kábító-fájda-
lomcsillapítókat és egyéb szigorúan 
ellenőrzött szereket.

E-recept

Az orvos ritkán írja fel a gyógyszere-
ket papír alapon, azonban a kábítósze-
reket továbbra is kétpéldányos recep-
ten rendelik. A vényeket legtöbbször 
a beteg által választott gyógyszertárba 
küldik elektronikus formában. Ezt kö-
vetően a gyógyszerész a központi szá-
mítógépen ellenőrzi a beérkezett vé-
nyek alaki és tartalmi követelményeit. 
A rendszer előnyei közé tartozik, hogy 
a gyógyszerésznek hozzáférése van a 
különböző adatbázisokhoz, amelyek 
segítségével ellenőrizheti a beteg kór-
történetét, így nagyobb figyelmet for-
díthat az esetleges interakciók kikü-
szöbölésére és a gyógyszerelési hibák 
elkerülésére. 

További előnyt jelent, hogy a beteg 
megérkezése előtt ellenőrzik a vé-
nyeket, szerelik ki a gyógyszereket és 
megfelelő szignatúrával látják el a do-
bozokat. Ennek köszönhetően az expe-
diálás során több idő jut a gyógyszeré-
szi beteggondozásra. 

Betegre szabott terápia

A patikába a gyógyszerek nagy ki-
szerelésben érkeznek. Akár 500-1000 
darabos konténerekben, amelyekből 
minden beteg számára kiszerelik az el-
rendelt mennyiséget. A gyógyszereket 
általában kézzel számolják az úgyne-
vezett „számlálótálcán”, de olyan pa-
tikák is vannak, amelyek rendelkeznek 
patikarobottal, amelyek meggyorsítják 
a dolgozók munkáját és csökkentik a 
hibalehetőségek számát. 

A kapszulákat és tablettákat egységes 
narancssárga dobozkákba rakják, majd 
egyéni szignatúrát nyomtatnak, ame-
lyen szerepel a beteg neve, a hatóanyag, 
a dózis, az alkalmazási utasítás, az expe-
diálás helye és a lejárat. Végül a beteg 
összes gyógyszerét egy papírzacskóba 
helyezik, amelyhez valamennyi ható-
anyag betegtájékoztatóját hozzátűzik. 
Ügyelnek arra, hogy amennyiben a be-
teg új készítményt kap, a gyógyszerész 
szóban tájékoztassa a termék jellem-
zőiről és az alkalmazás módjáról. Pár 
nap elteltével telefonon is kapcsolatba 
lépnek a pácienssel, annak érdekében, 
hogy felmérjék a compliance-t és a terá-
pia tolerálhatóságát.

„Pharmdrive”

A láncok egyedi sajátossága, hogy a 
patika hátsó kiadóablaka autóval is 
megközelíthető, ahol a betegek vagy 
hozzátartozóik felvehetik az elkészített 

gyógyszereket. Ennek a sajátos expedi-
álási módnak az elterjedése leginkább 
a piaci követelményeknek és a rohanó 
életmódnak tudható be. A rendszer-
nek számos előnye és hátránya is van. 
Előbbihez tartozik a hosszú sorban ál-
lás elkerülése, illetve a kisgyermekes 
vagy mozgáskorlátozott személyeknek 
is könnyebbséget jelent ez a lehető-
ség. Negatívumként említhetjük a be-
teg-gyógyszerész kapcsolat elszemély-
telenedését.

Immunizáció

Amerikában a gyógyszerész kompe-
tenciái közé tartozik a védőoltások be-
adása (például: influenza, MMR, DPT, 
Hepatitis-A és -B, HPV, Varicella). A 
vakcinák beadására egy elkülönített 
helyiségben kerül sor. Az adott áru-
házban elérhető oltásokról a páciensek 
plakátokról tájékozódhatnak. Ezzel a 
tevékenységgel nagyban megkönnyítik 
az orvostársadalom munkáját.

Köszönetnyilvánítás

Az egyhónapos útról rengeteg élmény-
nyel és tapasztalattal térhettünk haza, 
amelyért köszönettel tartozunk a Ma-
gángyógyszerészek Országos Szövet-
ségének, illetve a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának.

dr. Virág Marianna, dr. Molnár Nikolett, 
dr. Szűcs Ádám, dr. Tátrai Tibor
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Általános forgalmi adó

Az internet-hozzáférési szolgáltatás 
áfája 2017-hez képest további 13 szá-
zalékponttal csökken: január 1-jétől 5 
százalékos áfa terheli.

Az adózás rendje

A korábbi gyakorlattal ellentétben 
2018. január 1-jétől elég lesz a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentkez-
niük, illetve a változások bejelentését 
megtenniük a vállalkozóknak, nem kell 
ezt külön az önkormányzatok felé is. A 
bejelentkezéshez szükséges adatokat 
az adóhivatal a jövőben elektronikus 
úton továbbítja az illetékes önkor-
mányzatnak. 

Az iparűzési adó bevallási kötelezett-
séget 2017-től az állami adóhatóság 
közreműködésével is teljesíthették a 
vállalkozások; a jövőben pedig már az 
iparűzési adóelőleg-kiegészítésről szóló 
bevallást is továbbítja a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal az önkormányzatok felé. 

Társasági és iparűzési adóelőleg-kiegé-
szítésre kötelezettek azok a vállalkozá-
sok, amelyeknek az adóévet megelőző 
adóévben az éves szinten számított 
árbevétele meghaladja a 100 millió fo-

rintot. Ezeknek a vállalkozásoknak az 
adóév utolsó hónapjának 20. napjáig 
(december) ki kell egészíteniük az adó-
jukat az adóévi várható fizetendő adó 
összegére, és erről bevallást is be kell 
nyújtaniuk. Ez a kedvező adminisztrá-
ciós szabály mind a könyvelők, mind a 
vállalkozások életét megkönnyíti, mert 
a bevallási kötelezettséget a legtöbb 
önkormányzatnál eddig csak papírala-
pon lehetett teljesíteni.

Székhelyszolgáltatás

A székhely az a cím, ahol a cég hivata-
losan elérhető, ebből kifolyólag a szék-
helyre érkeznek a cég hivatalos levelei, 
a NAV is ide megy ki egy esetleges re-
vízió alkalmával. A székhelyszolgáltató 
arra vállal kötelezettséget, hogy átveszi 
a cég részére érkező leveleket, a levél 
tartalmát szkennelt formátumban továb-
bítja az ügyfél részére, és általában egy 
hónapban egyszer ki is postázza azokat. 

Az állami adó- és vámhatóság előtt is-
mertté válnak, akik 2017. január 1-jét 
megelőzően ilyen szolgáltatást vettek 
igénybe. A 2017. január 1-jén bevezetett 
Art. rendelkezés értelmében a 2017. ja-
nuár 1. után kötött székhely-szolgáltatá-
si szerződéseket a szolgáltatás igénybe 
vevőjének be kell jelentenie a NAV-hoz. 
A legújabb törvénymódosítás értelmé-
ben azokat az egyéni vállalkozókat, 
illetve cégbejegyzésre kötelezett adózó-
kat, akik 2016. december 31-ig kötöttek 
székhely-szolgáltatási szerződést, ezen 
szolgáltatás igénybe vétele kapcsán is 
bejelentési kötelezettség terheli. A szol-
gáltatás igénybe vevőinek 2017. szep-
tember 29-ig kellett teljesíteniük ezen 
bejelentési kötelezettségüket.

Külföldi bankszámla

A belföldi gazdasági társaságoknak a 
jövőben a külföldi bankszámlájukhoz 
kapcsolódóan bejelentési kötelezettsé-

gük keletkezik: 2018. január 1-jétől a 
gazdasági társaságnak, mint adózónak 
a bejelentkezés napjától számított 15 
napon belül írásban be kell jelentenie a 
külföldi pénzintézetnél vezetett számla-
számait, a pénzintézet nevét, valamint 
a számla megnyitásának és lezárásának 
dátumát. A bejelentési kötelezettség el-
mulasztása, késedelmes vagy hiányos 
teljesítése esetén az állami adóhatóság 
600 ezer forintig terjedő mulasztási bír-
sággal sújthatja az adózót.

Kedvezmények, kötelezettségek

Bevezetik az adófizetési biztosíték 
intézményét. E szerint az adóregiszt-
rációs akadályokkal nem érintett, de 
adótartozással rendelkező vagy adótar-
tozással megszűnt cégben döntési po-
zíciót viselő azon személyek után, akik 
új cégben kívánnak részt venni, adófi-
zetési biztosítékot kell fizetni, amely-
nek összege a NAV-nál nyilvántartott, 
túlfizetéssel csökkentett adótartozás 
összegének megfelelő összeg.

Az adókedvezmények igénybevéte-
lének (az adózó részére kedvezményt 
biztosító eljárásokban a kedvezmény 
megadásának) minden esetben feltétele 
a nettó adótartozás-mentesség, ami azt 
jelenti, hogy az adófolyószámla össze-
vont egyenlege nem negatív.

A NAV honlapján a jövőben közzéte-
szik azon adózók adatait, akik áfa-be-
vallási kötelezettségüknek több mint 
két bevallási időszakon keresztül nem 
tettek eleget.

Jó hír, hogy az alanyi adómentességet 
választó egyéni vállalkozóknak (köz-
tük a katásoknak) jövőre mégsem kell 
külön vállalkozói számlát nyitniuk.

A tételes adatszolgáltatási kötelezett-
ség azt jelenti, hogy az adózónak az 
adóhivatal felé jelentenie kell, ha  bár-
melyik partnerétől befogadott számlák 
áfa-tartalma a bevallási időszakban 
egyedileg vagy akár összevontan eléri 
vagy meghaladja az egymillió forintot.  

A korábban elfogadott adótörvény ér-
telmében, 2017. július 1-jétől a belföldi 

Adóváltozások 2018
A következőkben azokat a 2018. évi, legfontosabb adóváltozásokat szeretném 
összefoglalni, amelyek a gyógyszertárak működtetését érintik.
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összesítő jelentés értékhatára 100 ezer 
forintra csökkent volna, illetve ez-
zel egyidejűleg az áfa-alanyok online 
adatszolgáltatásra lettek volna kötelez-
ve a számlázó programmal kibocsátott 
olyan számláik vonatkozásában, ame-
lyek áfa-összege eléri vagy meghalad-
ja a 100 ezer forintot. 

Az ezt módosító törvény alapján ezen 
adatszolgáltatási kötelezettségek te-
kintetében az érintett áfa-alanyok szá-
mára – a megfelelő felkészülés érdeké-
ben – egyéves, önkéntes tesztidőszakot 
határoztak meg. Ennek megfelelően a 
belföldi összesítő jelentés értékhatára 
továbbra is egymillió forint marad, az 
online adatszolgáltatási kötelezettsé-
get pedig csak 2018. július 1-jétől kell 
kötelező jelleggel teljesíteniük az adó-
zóknak.

Járulékok

Újdonság, hogy a hosszú távon ingat-
lant bérbeadóknak 2018-tól csak a 15 
százalékos szja-t kell befizetniük, azaz 
mentesülnek a jelenlegi, egymillió fo-
rintot meghaladó bevételt sújtó, 14 
százalékos egészségügyi hozzájárulás 
megfizetése alól.

A szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás mértéke a 
jelenlegi 22 százalékról 20 százalékra 
csökken.  Mivel a minimálbér és a ga-
rantált minimálbér is emelkedik, ennek 
kedvező hatását csak azoknál a dolgo-
zóiknál tapasztalhatják a vállalkozá-
sok, akiknek a jövedelme e felett van.

Az eho-csökkentés hatására a jelenle-
gi 43,66 százalékról 41,3 százalékra 
mérséklődhet a cafeterián belül a nem 
kedvezményes adózású egyes meghatá-
rozott juttatások közterhe. 100 ezer fo-
rintos bruttó juttatás esetén ez 2360 fo-
rintot jelenthet pluszban a dolgozóknak.

Az egészségügyi szolgáltatási járu-
lék összege 2018. január 1-jétől a fo-
gyasztói árindex tervezett növekedésé-
vel párhuzamosan havi 7110 forintról 
(napi összege 237 forint) 7320 forintra 
(napi összege 244 forint) nő.

Személyi jövedelemadó

A családi kedvezmény továbbra is 
az összevont adóalapot csökkenti, 
amelyet a jogosult – az eltartottak 
számától függően – a kedvezménye-
zett eltartottak után érvényesíthet. 
Ennek mértéke a kétgyermekes csalá-
dok esetében tovább nő, akik a vál-
tozásnak köszönhetően 2018. január 
1-jétől gyermekenként 15 000 forint 
helyett már 17 500 forint adómegta-
karítást érhetnek el. 

Amennyiben a foglalkoztatott la-
kóhelye 60 kilométernél messzebb 
van, vagy tömegközlekedéssel több 
mint 3 órát utazik, a foglalkoztatás 
első 5 évében adómentes lakhatási 
támogatás adható számára. A jövő 
évtől a foglalkoztatás első 24 hó-
napjában a minimálbér 40 száza-
léka helyett annak 60, a következő 

24 hónapban a 25 százaléka helyett 
40, a következő 12 hónapban pedig 
a 15 százaléka helyett a 20 százalé-
ka lesz adómentesen adható ezen a 
jogcímen.

Társasági adó

A társasági adó mértéke továbbra is 
egységesen 9 százalék. A társasági 
adó rendszerében továbbra is kétféle 
módon vehető igénybe a látvány-csa-
patsport támogatása után járó adóked-
vezmény: egyrészt a szervezetek köz-
vetlen módon történő támogatásával (a 
támogatás történhet visszafizetési kö-
telezettség nélkül nyújtott pénzösszeg 
átutalásával, vagy térítés nélkül átadott 
eszköz, ingyenes szolgáltatás formájá-
ban, a törvényben meghatározott jog-
címeken), másrészt az adófelajánlás 
rendszerében, amikor is a vállalkozás 
társasági adó összegének maximum a 
80 százalékát ajánlja fel erre a célra. 
A kétféle típusú kedvezmény egymás 
mellett nem vehető igénybe. Válto-
zás, hogy jövőre már a röplabda is lát-
vány-csapatsport lesz.  

Adóalap-kedvezmény vehető igény-
be a korai fázisú, úgynevezett start up 
(induló) cégekben szerzett részesedés 
megszerzésére fordított érték három-
szorosa után, de adóévenként legfel-
jebb 20 millió forint értékben. Ez a 
kedvezmény a megszerzés évében és 
az azt követő 3 évben vehető igénybe. 
A kedvezmény feltétele, hogy a vállal-
kozás átlagos állományi létszáma lega-
lább két fő legyen. Korábban legalább 
egyiküknek kutató-fejlesztőnek kellett 
lennie, ez a kitétel most megszűnik. 

„A kisvállalati adó 
kulcsa 13 százalékra 

csökken.”
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bruttó  
bér

nettó  
bér

szociális 
hozzájárulás (%)

szociális 
hozzájárulás (Ft) bérköltség

minimálbér 2017 127 500     84 788    22 28 050 157 463

minimálbér 2018 
(+8%) 138 000 91 770 20 27 600 167 400

változás 10 500 6 982 -2 -450 9 938

bérminimum 2017 161 000 107 065 22 35 420 198 835

bérminimum 2018 
(+12%) 180 500 120 033 20 36 100 219 308

változás 19 500 12 968 -2 680 20 473

Azonban továbbra is feltétel, hogy az 
igénylő nem lehet kapcsolt vállalkozás. 

A Tao támogatja a munkavállalók szá-
mára történő bérlakás-építést. A követ-
kező évtől ugyanis (a beruházás, illet-
ve felújítás befejezésének adóévében) 
csökkenti az adózás előtti eredményt 
az adózó által a munkavállalói számára 
bérlakás céljából épített, hosszú élet-
tartamú épület bekerülési értékeként, 
illetve a bekerülési értékének növek-
ményeként kimutatott összeg. 

Feltétel viszont, hogy az épületben 
olyan, legalább heti 36 órás munka-
időben foglalkoztatott munkavállaló és 
vele együtt élő közeli hozzátartozója 
lakjon, akinek a vonatkozásában a kö-
vetkező két feltétel teljesül:

a) a munkavállalónak nincs lakóhelye 
azon a településen, ahol a munkahelye 
van, és
b) a lakóhelye és a munkahelye lega-
lább 60 kilométerre van egymástól, 
vagy a munkahelye és a lakóhelye 
közötti, tömegközlekedési eszközzel 
történő oda- és visszautazás ideje meg-
haladja a napi 3 órát.

Ha azonban az adózó kapcsolt vállal-
kozásának minősülő munkavállalóját 
és annak hozzátartozóját szállásolja el, 
a kedvezmény nem vehető igénybe.

A számvitelt érintő változások

A törvény egyértelműsíti, hogy ha 
az illetékes hatóság vagy bíróság – a 

mérlegkészítés időpontjáig – jogerő-
sen megváltoztatta az adóhatóság ko-
rábbi jogerős határozatát (amelyet a 
vállalkozó a korábbi üzleti év/ek/ be-
számolójában számolt el), akkor ezt a 
változtatást a tárgyévre vonatkozóan 
kell elszámolni, vagyis nem a jogerős 
adóhatósági határozat elszámolásával 
érintett korábbi üzleti év(ek) adatait 
kell módosítani vele. 

Ha a jogerős adóhatósági határozat, 
illetve annak módosítása vagy ha-
tályon kívül helyezése elszámolása 
egy üzleti évet érint, akkor a módo-
sítás/hatályon kívül helyezés elszá-
molása során az adóhatóság jogerős 
döntésének elszámolását kell mó-
dosítani. A fenti módosítást először 
a 2018-cal kezdődő üzleti évre kell 
alkalmazni, azonban opcionálisan 
már a 2017-tel kezdődő üzleti évre 
is alkalmazható.

A kisvállalati adó (KIVA)

A kisvállalati adó kulcsa további 1 szá-
zalékponttal, 13 százalékra csökken. 
A kisvállalati adó egy egyszerűsített 
adónem, amely a szociális hozzájáru-
lási adót, a szakképzési hozzájárulást 
és a társasági adót váltja ki. Az adó-
nem előnye, hogy a vállalkozásban 
keletkezett nyereséget és bértömeget 
azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban 
ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek 
emelésére. Azon vállalkozások ese-
tében javasolt megvizsgálni a kisvál-
lalati adóra való áttérés lehetőségét, 
amelyeknél 

• a személyi jellegű kifizetések jel-
lemzően meghaladják a vállalkozás 
nyereségét;

• illetve amelyek a nyereségük visz-
szaforgatásával vagy tőke bevoná-
sával jelentős fejlesztések végrehaj-
tását tervezik.

A bejelentkezés határideje az adóévet 
megelőző év decemberének 1-20. napja. 
Azaz, ha valaki jövő évtől így szeretne 
adózni, annak ez év decemberében kell 
ezt a tényt az adóhatóság felé bejelen-
tenie. Viszont, ha már ezt megtette, de 
mégsem így szeretne adózni, a bejelen-
tést január 15-ig visszavonhatja.

A kisadózó vállalkozások tételes 
adója (KATA)

Jóváhagyták azt a változtatást, amely-
nek értelmében a tanulmányaik mellett 
kisadózóként vállalkozó nappali tago-
zatos hallgatóknak 2018-tól feleannyi 
közterhet kell fizetniük. Az érintett diá-
kok ugyanis főállásúnak nem minősülő 
kisadózónak számítanak, ezért a jövő-
ben a jelenlegi 50 ezer forint helyett az 
alacsonyabb összegű, havi 25 ezer fo-
rint tételes adót kell csak megfizetniük. 

A jelenleg hatályos jogszabályok értel-
mében megszűnik a KATA szerinti adó-
alanyiság, ha a kisadózó vállalkozás nettó 
módon számított adótartozása a naptári 
év utolsó napján meghaladja a 100 ezer 
forintot. A módosítás elfogadása után le-
hetővé válik, hogy az adóhatóság vissza-
vonja a megszüntető határozatot, ha az 
adózó a határozat jogerőre emelkedésé-
nek napjáig megfizeti a tartozását, és ezt 
igazolja az adóhatóság felé.

Remélem, hogy tájékoztatóm segíti mun-
kájukat, ám mivel az adótörvények fo-
lyamatosan változnak, és alkalmazásuk a 
gyakorlatban további kérdéseket vet fel, 
az érintetteket arra kérem, hogy konkrét 
kérdéseikkel mindenképpen forduljanak 
szakemberhez.

Juhász Katalin
okleveles könyvvizsgáló

JuS 2000 Kft.
jus2000.hu

Tel.: +36 20-954-9104
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Szív City: életmentő mobil- 
alkalmazás

Az Országos Mentőszolgálatnál 
(OMSZ) az elmúlt időszakban indult 
el a Szív City elnevezésű, életmentést 
segítő mobilalkalmazás. Az appliká-
ció androidos és IOS-rendszerű telefo-
nokra egyaránt letölthető.

Évente több ezren lesznek rosszul az 
utcán hirtelen keringésleállás miatt, 
és a túlélés esélyét nagyban növeli, ha 
valaki a mentők kiérkezéséig el tudja 

kezdeni az újra-
élesztést. 

A Szív City al-
kalmazás lényege, 

hogy  ha valaki 
rosszul lesz az ut-
cán, a mentők riasz-
tása után az eset 500 

méteres körzetében 
tartózkodó regisztrált 

felhasználóknak is értesítést küld. Aki 
megkapja a mentőktől a riasztást, az 
„indulok” gombra kattintva térképes 
segítséget kap a konkrét helyszín meg-
találásához, és így a szakemberek kiér-
kezéséig elkezdheti az újraélesztést.

Az alkalmazás egyelőre csak Buda-
pesten működik, de a tervek szerint az 
év végén, a jövő év elején országosan 
is lehet majd használni. Győrfi Pál, az 
Országos Mentőszolgálat szóvivője 
közölte, eddig több mint ötezren töl-
tötték le a Szív City applikációt. 

Forrás: MTI

Tételes finanszírozás: csak az új betegeknél kell a legolcsóbb  
szert választani
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legújabb, november else-
jétől életbe lépő intézkedése alapján egyes betegségek kezelésénél a terápiához 
rendelkezésre álló készítmények közül a legolcsóbbat kell alkalmazni. Mivel itt 
a legsúlyosabb kórképekben alkalmazott, legkorszerűbb és éppen ezért legdrá-
gább, tételes finanszírozású gyógyszerekről van szó, a gyártók, az orvosok és 
a betegszervezetek is meglehetős felzúdulással fogadták a NEAK intézkedését. 
Az alapkezelő egy háttérbeszélgetésén igyekezett eloszlatni a félreértéseket.

Mint elmondták, a már gyógyszeres terápián lévőket nem érinti az új eljárás, 
gyógyszerek cseréjéről az ő esetükben szó sincs. Kizárólag új pácienseknél, el-
sőként választható készítmények, ráadásul nem minden tételesen finanszírozott 
gyógyszer esetében kerül sor a fenti intézkedésre. A rendelkezés 20 készítményt, 
és olyan kórképeket érint, mint a tüdő-, a vastagbél- és a prosztatadaganat, a 
melanóma, a rheumatoid arthritis, a Fábry-kór, valamint az időskori makuladege-
neráció.

Kiderült, csak olyan esetben adható az olcsóbb medicina induló kezelésként, 
amikor az adott molekula hatékonysága semmiben nem különbözik a többi sze-
rétől, csupán az ára alacsonyabb. Amennyiben a beteg nem bírja az első vonalbe-
li olcsóbb gyógyszert (mert az például allergiás reakciót vált ki nála), akkor azt 
értelemszerűen lecserélik. 

A tételes elszámolású készítmények 2017-től a speciális beszerzésű, nagy ér-
tékű gyógyszerek kategóriájába tartoznak, amelyek állami támogatására idén  
70 milliárd forintot irányoztak elő, amiből a tételes finanszírozású gyógyszerek 
53 milliárdos kiadást jelentenek. A kassza azonban feltöltésre szorul, a hírek sze-
rint körülbelül 15-20 milliárd forint közötti összeggel (a Népszava információi 
szerint csaknem 40 milliárd forinttal – a szerk.). A kormánnyal jelenleg is zaj-
lanak a tárgyalások, így nem tudni, végül mennyivel emelik majd meg a keretet.

Forrás: Pharma Online

Új vezérigazgató a Richter élén
A Richter Gedeon Nyrt. rendkívüli közle-
ményben jelentette be, hogy Bogsch Erik 
2017. november 1-jével lemond vezér-
igazgatói posztjáról, elnöki tisztségét és 
igazgatósági tagságát azonban továbbra is 
megtartja.

A társaság Orbán Gábor általános vezér-
igazgató-helyettest, az igazgatóság tag-
ját választotta meg új vezérigazgatónak, 
egyúttal pedig felkérte Bogsch Eriket a 
kereskedelem, a nemzetközi és a kor-
mányzati kapcsolatok közvetlen felügye-
letére.  A  közlemény  emlékeztetett arra, 
hogy a posztjáról távozó vezető 25 éven át 
látta el a vezérigazgatói feladatokat.

Forrás: MTI
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Százezer hamis tablettát foglaltak le

Több mint 160 millió forint értékben 
foglalt le csaknem 100 ezer darab 
gyógyszert a rendőrség Magyarorszá-
gon a Pangea elnevezésű, hamis és il-
legális gyógyszerek kereskedelme el-
leni nemzetközi akcióban – jelentette 
be a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
gyógyszerhamisítás elleni munkacso-
portjának vezetője, Ilku Lívia.

A  szeptember 12-19. között, 123 or-
szág mintegy 200 hatósága által tartott 
akció nemzetközi szinten is sikeres volt,  
51 millió dollár (mintegy 13 milliárd 
forint) értékben foglaltak le összesen  
25 millió hamis tablettát. Ilku Lívia fel-
hívta a figyelmet arra, hogy gyógyszer-
hamisítás esetén nem csak a szellemi 
tulajdonjog sérül; az illegális előállítás 
és szállítás során az elkövetők nem fizet-
nek járulékot, ráadásul az illegális, hamis 
gyógyszerek a felhasználók egészségére 
is komoly veszélyt jelentenek.

Forrás: mno.hu

Az Európai Unió a világ legnagyobb gyógyszerexportőre

Az Eurostat adatai szerint 2016-ban az Európai Unióból exportálták a legtöbb 
gyógyhatású és gyógyszerkészítményt, 144 milliárd euró értékben, míg a közös-
ség importja 75 milliárd eurót tett ki. Az EU után Svájc a világ második legna-
gyobb gyógyszerexportőre, évi 65 milliárd euróval, utána következik az Egyesült 
Államok 47 millió euróval.

Az EU tagállamai közül Németország részesedése a legnagyobb az EU-n kívüli 
gyógyszerexportban (25 százalék), utána Belgium (13 százalék), az Egyesült Király-
ság (13 százalék), majd Franciaország és Írország (egyaránt 10 százalék) következett.
Az Európai Unióból exportált gyógyhatású és gyógyszerkészítmények legnagyobb 
része (34 százaléka) az Egyesült Államokba kerül, 11 százalékát Svájcban, 6-6 szá-
zalékát Kínában és Japánban, míg 4 százalékát Oroszországban értékesítik.

A gyógyszerimport terén az Egyesült Államok vezeti a listát 87 milliárd euróval, 
második az EU 75 milliárd euróval, majd Svájc következik 23 millió euróval.  
Az EU tagállamai által importált gyógyszerkészítmények legnagyobb hányada, 
42 százaléka az Egyesült Államokból származott tavaly, míg 35 százaléka Svájc-
ból, az összes többi ország kevesebb, mint 4 százalékos arányban exportált az 
EU-ba 2016-ban. 

Az EU-n kívülről behozott gyógyhatású és gyógyszerkészítmények legnagyobb 
része, 19 százaléka Belgiumba került, 16 százalékát Németország, 11 százalékát 
az Egyesült Királyság importálta 2016-ban.

Forrás: profitline.hu
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Egy kiadvány utóélete

A Hungaropharma a kezdetektől tá-
mogatta a kiadvány megszületését, és 
most a 21 Nő az egészségügyért Ala-
pítvány létrehozását is. „Ismét beiga-
zolódott – mondja Csehi Marianna, 
a Hungaropharma kommunikációs 
és marketing vezetője –, hogy min-
den siker mögött óriási teljesítmény 
áll. A gyógyszerágazatban nem lehet 
tudatosság és szakmai tudás nélkül 
érvényesülni. És ez csak az alap, 
hiszen minden esetben az egészség 
megőrzését, a beteg gyógyulását kell 
az első helyre tenni.

Egy ilyen kiadvány sikerének mér-
hetősége – mivel kereskedelmi for-
galomban nem kapható – sokkal 
inkább emocionális faktorokkal, 
visszajelzések, kommentek formájá-
ban valósítható meg. Jelen esetben 
azonban mind a sikerét, mind a hi-
ánypótló voltát bizonyítja az a tény, 
hogy a 21 neves szakember nemcsak 
egy szép kivitelezésű, exkluzív kiad-
ványban való közös szereplésre, ha-
nem kézzelfogható, hosszú távú kö-
zös együttműködésre is vállalkozott. 
Ezért is jön létre a napokban a 21 Nő 
az egészségügyért Alapítvány, amely 
minden olyan edukációs programot 
támogat, amely hiteles, szakszerű, 
és az adott célcsoportot a célcsoport 
igényeinek megfelelő eszközökkel 
kívánja elérni. Nem kis feladatvál-
lalás ez a részükről; mi, a Hungaro- 
pharmában büszkék vagyunk arra, 
hogy katalizátorai lehetünk ennek a 
tevékenységnek.”

XVI. évfolyam 11–12. szám  l  2017. november–december

Ez év március elején jelent meg egy 
hiánypótló kiadvány 21 Nő az egész-
ségügyért címmel, amely az egészség-
ügyben, az egészségügyért dolgozó 
hölgyeket mutatja be. Az önmagukban 
is időtálló portrékat az tette különle-
gessé, hogy bepillanthattunk a hivatás 
mögötti világba, ahol az élményeken, 
a személyes motivációkon keresztül 
kaptunk eddig ismeretlen képet róluk, 
21. századi vezetőkről. A kiadvány 
kapcsán Kertész Éva szerkesztővel be-
szélgettünk a folytatásról, tervekről.

A gyógyszerészek körében hamar 
népszerűvé vált kiadvány szereplői 
egy széles palettára mutatnak. Mi a 
közös a 21 nőben? 

A hölgyek portréjának megrajzolása mel-
lett az volt a célunk, hogy bemutassuk, 
milyen elképesztően színes és összetett 
világ a gyógyszerágazat, ahol szorosan 
együtt kell működnie a gyógyszerész-
nek, a nagykereskedőnek, a szakmai szö-
vetségeknek, az oktatásnak, az orvosok-
nak vagy a kórházigazgatónak. Ebben a 
világban egyaránt szükség van a szigorú 
szabályokra, és arra az emocionális X 
faktorra, ami a hölgyekben talán inkább 
megvan, mint a férfiakban. 

Ez a bizonyos „X faktor” az oka, hogy 
csak nők szerepelnek a kiadványban? 

Az egészségügy munkatársai túlnyo-
mórészt nők, a vezetők között valahogy 
mégis a férfiak vannak többségben. 
Nem logikus, hogy azokat helyezzük 
előtérbe, akik kevesebben vannak? Fél-

reértés ne essék, egyetlen portrénk sem 
a nők apoteózisáról szól, sokkal inkább 
a kitartó munkáról, a megoldások ke-
reséséről, a hétköznapokról, ahol a nő-
nek anyaként, munkatársként, feleség-
ként és vezetőként is helyt kell állnia. 

Hogyan tovább? A hírek szerint 
együtt marad a csapat...

Az egészségügyről, a hazai lakos-
ság egészségi állapotáról beszélgetve 
egyértelműen kiderült, hogy sok olyan 
közös pont van, amely összeköti a 
csapat tagjait. Habár még nem vertük 
nagydobra, de valóban az az elképzelé-
sünk, hogy ez az önmagában is komoly 
tudást és erőt képviselő társaság közös 
akcióba kezd. Minden eszközünkkel a 
lakosságnak akarunk segíteni, hogy jó 
érzékkel, felkészülten tudjanak dönteni 
egészség vagy betegség között. 

Mit tud tenni 21 nő a majd’ 10 millió 
magyar ember egészségéért? 

Mindenekelőtt létrehoznak egy alapít-
ványt, és a napi munkája mellett a 21 
nő azt vállalta, hogy szakmailag meg-
alapozott, hasznos egészségprogramo-
kat támogat és népszerűsít. Valójában 
magát az egészséget népszerűsítik. 
Látszólag rendkívül egyszerű és magá-
tól értetődő dologról beszélünk, hiszen 
nem kérdés, hogy mindenki az egész-
ségre szavaz, de a mindennapokban 
mégis sorra hozzuk a rossz döntéseket. 
Tegyük fel végre a kérdést, hogy mind-
ez miért van így, és hogy mi, személy 
szerint mit tudunk tenni önmagunkért. 

21 nő az egészségünkért
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SZÍNHÁZ
Katona József: Bánk bán

Helyszín: Nemzeti Színház     Időpont: december 3., 4., 5.,  19.00     Jegyár: 2600 Ft

Katona József hősének „mindössze” 
annyi volt a vétke – s azért lett „vég-
semmiség az ítélete” –, hogy „hitve-
séhez és gyermekihez” kötő tündéri 
láncaitól szabadulva próbált megfe-
lelni politikusi kötelességének. Nem 

a morál, nem a jog, hanem a szeretet 
törvényével szegült szembe. Ebben a 
szükségszerűen kudarcba fulladó vál-
lalkozásban látta meg Katona a vilá-
ga rendjéért lelki javairól lemondani 
kényszerülő modern ember tragédiáját.

Vidnyánszky Attila korábban a darab 
drámai és operai változatát is meg-
rendezte már. A Bánk bánt most ka-
maraszínházi produkcióként kívánja 
színpadra állítani. Ez a forma minde-
nekelőtt arra adhat alkalmat, hogy kö-
zelebb hozza a közönséghez a drámai 
összeütközést, a „végsőkig feszült in-
dulatok nyelvét”, kiváltva a klasszikus 
tragédiákra jellemző katarzist.

A főbb szerepekben:   Mátray László 
m.v. (Bánk bán),   Udvaros Dorottya 
(Gertrudis, királyné), Söptei Andrea 
(Melinda), Horváth Lajos Ottó (Bi-
berach, egy lézengő ritter), Szalma  
Tamás  m.v. (II. Endre, a magyarok 
királya)

Rendező: Vidnyánszky Attila

JAZZ
Szakcsi Lakatos Béla – Bachtól a bluesig
Műsoron:
J. S. Bach: c-moll versenymű két zon-
gorára, BWV 1062
Bartók: II. vonósnégyes, op. 17, Sz 67, 
BB 75 - improvizációkkal
Presser Gábor és Szakcsi Lakatos Béla 
improvizációi

Közreműködők: Szakcsi Lakatos  
Róbert (zongora), Presser Gábor (zon-
gora, ének), Falusi Mariann (ének), 
a Budapesti Vonósok, valamint a  
Kelemen Kvartett

A Kossuth- és Liszt-díjas Szakcsi La-
katos Béla erre az estjére is a legkülön-
bözőbb műfajokon átívelő műsorral 
készül, de a koncert mindkét részében 
fontos szerephez jutnak rögtönzései. 
Először Johann Sebastian Bach C-moll 
versenymű két zongorára című kompo-
zícióját adja elő fiával, Szakcsi Lakatos 

Róberttel, aki édesapjához hasonlóan 
sokoldalú muzsikus, majd Bartók Béla 
II. vonósnégyese hangzik el a Kelemen 
Kvartett előadásában, a tételek között 
Szakcsi improvizációival. A második 

részben az est főszereplőjének vendé-
ge Presser Gábor lesz, akivel közös 
rögtönzéseket és Presser-dalokat is 
előadnak. Utóbbiakat Falusi Mariann 
éneke gazdagítja további színekkel.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: december 10., 19.30     Jegyár: 2400–5900 Ft
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Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: december 6., 19.00     Jegyár: 3900–12900 Ft

KOMOLYZENE
Mester és tanítványa: Bogányi Gergely és Boros Misi közös koncertje

Műsoron:
Schubert: Marches caractéristiques  

No. 2, D. 886
Schubert: Négy impromptu, op. 90,  

D. 899

Schubert: f-moll fantázia, op. 103,  
D. 940

Mozart: A varázsfuvola, K. 620 - nyitány
Mozart: Esz-dúr zongoraverseny, K. 365

Vezényel: Bogányi Tibor

Közreműködik: a Budapesti  
Filharmóniai Társaság Zenekara

Bogányi Gergely számos nemzetközi zon-
goraverseny nyertese, többek között első 
helyezett lett 1993-ban a budapesti Nem-
zetközi Chopin Zongoraversenyen, 1996-
ban pedig aranyérmes a budapesti Nem-
zetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyen. 
2000-ben Liszt Ferenc-díjjal, 2004-ben 
Kossuth-díjjal ismerték el művészetét.

Boros Misi korosztályában minden or-
szágos zongoraversenyt megnyert, és 
külföldön is szép eredményeket ért el. 
A világ legnagyobb koncertpódiumain 
játszott már Európában, az Egyesült 
Államokban és Ázsiában. Kimagasló 
tehetségét és elbűvölő személyiségét 
olyan mesterek méltatták, mint Plácido 
Domingo és Vásáry Tamás. 2016-ban 
Junior Prima-díjjal ismerték el.

XVI. évfolyam 11–12. szám  l  2017. november–december

Műsoron:
Borogyin: Igor herceg – nyitány

Csajkovszkij: 1. (b-moll)  
zongoraverseny, op. 23

Borogyin: 2. (h-moll) szimfónia

Közreműködik: Szergej Beljavszkij 
(zongora)

Vezényel: Alim Shakh

A hangverseny műsorát két fiatal, de 
máris nagyon sikeres orosz vendégmű-
vész fellépése teszi igazán figyelemre-
méltó eseménnyé. A karmester, Alim 
Shakh a Novoszibirszki Filharmonikus 
Kamarazenekar és a Szentpétervári 
Konzervatóriumi Opera- és Balett-
színház első karmestere, a híres Ilja 
Musin egyik utolsó tanítványa. Szergej 
Beljavszkij pedig a 2016-os Budapesti 
Nemzetközi Liszt Zongoraverseny 2. 
díjának és közönségdíjának nyertese. 

Alekszandr Borogyin nevét első-
sorban a történelmi témára kom-
ponált nagyszabású opera, az Igor 
herceg tette híressé, de nagyon ked-
velt hangversenydarab 2. (h-moll) 
szimfóniája is. Csajkovszkij b-moll 

zongoraversenye hatalmas próbaté-
telt jelent előadói számára, a belőle 
áradó dallamoknak és romantikus 
érzelmeknek köszönhetően az egyik 
legnépszerűbb mű az egész zeneiro-
dalomban.

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: december 8., 19.00     Jegyár: 3500–4500 Ft

A MÁV Szimfonikus Zenekarának hangversenye
Orosz est
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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 magánel-
látás arányaiban, valamint az egészségbiztosítás területein?

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 szakmai- 
lag 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: Takács Gézáné dr. tel.: 06-30-955-8125

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

Budapest, 2017. március 15.

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

BUDAPEST IV.  

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam 2017.

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment – 2017.

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

november 25–26.   (szombat-vasárnap)

AZ IDEI UTOLSÓ IDŐPONT:
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Kultúrcseppek
Képzőművészet – Németalföldi festők

Id. Pieter Bruegel a neves flamand festőcsalád első, legjelen-
tősebb tagja, a 16. század legnagyszerűbb flamand festője. Va-
lószínűleg Bredában született, a Brabanti Hercegségben, amely 
ma Hollandiához tartozik. Bár ma már szinte csak paraszti élet-
képek művészeként ismerjük, Bruegel kortársainak elismerését 
elsősorban rajzolóként vívta ki. Olykor szatirikus, máskor er-
kölcsi célzatú, groteszk vagy fantasztikus képeket rajzolt, ame-
lyekről Hieronymus Cock, a híres rézmetsző készített metsze-
teket. Bruegel rajzainak értéke ebben az időben elérte Európa 
legjobb művészei munkáinak értékét. A falusi életről készített 
rajzai olyan részletességgel és realista módon elevenítik meg 
a 16. századi Flandriát, hogy történelmi dokumentumokként is 
felhasználhatók. Hírnevét A hét főbűnt ábrázoló metszetsorozat 
szilárdította meg. Ő fedezte fel Hieronymus Bosch művészetét, 
amelynek stílusa erősen hatott rá. A vízszintes 1. sorban talál-
ható a címe annak a képének, amely egy hatrészes, az évszako-
kat ábrázoló sorozat része volt, s amelynek öt tagja maradt fenn.  
A flamand reneszánsz stílust képviselő festmény jelenleg a Bécsi 
Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található.

Jan van Eyck flamand festő, a korai né-
metalföldi festészet egyik legkiemelke-
dőbb alakja. Campin-nel és testvérével, 
Hubert van Eyck-kal együtt a németal-
földi táblakép-festészet megteremtője 
és a flamand tájképfestészet előfutára, a 
flamand reneszánsz első képviselőinek 
egyike. Születésének időpontja nem 
ismert, 1395-ben, de inkább korábban 
születhetett. Jan van Eyck az udvari 
munkák mellett privát ügyfeleknek is 
készített festményeket. Legkiemelke-
dőbb közülük a függőleges 17. sorban található alkotása, melyet 
Jodocus Vujdts-nek és feleségének, Catherine Borluut-nak festett. 
Valamivel 1426 előtt kezdett a munkának és 1432-re fejezte be, leg-
alábbis részben, ezt a poliptichont. A mű jelenleg eredeti helyén, a 
St. Bavo katedrálisban, Gentben tekinthető meg.

Peter Paul Rubens flamand festőművész, Rembrandt mellett 
kora művészetének legjelentősebb alakja, a 17. századi flamand 
festészet egységes arculatának megteremtője. Sajátosan egyé-
ni stílusa nagy hatást gyakorolt az európai festészet fejlődésére. 
Apja, Jan Rubens kereskedő és városi tisztviselő volt, akire a ha-
tóságok gyanakodni kezdtek, hogy valószínűleg kálvinista, ezért 
menekülnie kellett Antwerpenből. Számos kaland és viszontagság 
után családjával a vesztfáliai Siegenben telepedett le, ahol hatodik, 
utolsó gyermekeként 1577. június 28-án megszületett Rubens.  
A festő gazdag örökséget hagyott ránk, így csak találomra válasz-
tottuk ki híres festményei közül azt, amelynek címét a függőle-
ges 16., a vízszintes 76. és a függőleges 8. sorokban (ebben a 
sorrendben) olvashatják. A képet az 1620-as évek elején festette.  
A festmény ma Szentpétervárott, az Ermitázsban látható.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére gyógyszerész regisztrációt sorsolunk ki a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége – 
2017. december 1-3. között Sopronban megrendezésre kerülő – Adventi Továbbképzésére.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)  
Az előző havi keresztrejtvény nyertese: Dr. Sipos Edit, Király Patika (3300 Eger, Vörösmarty M. u. 2.) 

Vízszintes
1.  Megfejtés 13. …. Sándor, az egyik legkülönösebb 20. századi 
magyar író 14. Szóösszetételben egyenlő mértékű 15. Fundamen-
tum 18. Olasz férfinév 19. Ab ovo 20. Becézett angol férfinév 22. 
SNI 23. … et labora 25. Ezt az Emíliát szeretni kell! 26. NRA 28. 
Idegen iskola! 30. INZ 31. Gyógyszertár fontos része 32. Fogalma 
a biológiában genetikai mozaikra utal, névelővel 34. Latin szavak 
végén kiejtve „é” 35. Fohász 37. Kiejtett mássalhangzó névelővel 
38. Azonos betűk 39. Országgyűlési Almanach rövidítve 40. –nál, 
-nél jelentése a németben 42. Ökölvívó, kétszeres magyar bajnok, 
szövetségi kapitány; Papp László edzője: … Zsigmond 43. Régi 
római pénz 44. Ilyen eszköz az ásó 46. Magas értékű lap a magyar 
kártyában 47. Tantál vegyjele 49. Sikert bezsebelő 52. Világhírű, 
magyar származású, amerikai szobrászművész volt: Amerigo … 
53. Becézett női név 55. Fosztóképző 56. A pincébe! 58. Éra 60. 
Sötétítő eszköz 61. Modellvasút méret 62. Humán orvos Ameriká-
ban 64. A tetejére! 65. KRA 67. Disznó lakása 69. Virágok otthona 
70. ÉA 71. Méhlak 73. Vitatkozó 75. Kis Ford 76. Megfejtés 

Függőleges
2. Délelőtt Londonban! 3. Község Komárom-Esztergom megyé-
ben, a Dorogi kistérségben 4. Kofa 5. Idegen szent! 6. Claude 
… francia filmrendező, operatőr, forgatókönyvíró 7. Kicsinyítő 
képző 8. Megfejtés 9. Feltételezve 10. … György, újságíró 11. 
A kézzel készített babák mestere 12. Piazza …, Róma egyik 
csodálatos szépségű tere 16. Megfejtés 17. Megfejtés 21. A líra 
és az epika mellett a három alapvető műfaj egyike 23. Tanítá 24. 
Gyerünk! 27. Menyasszony 28. Square Kilometre Array, gigan-
tikus távcsőrendszer rövidítése 29. Mosópormárka 33. Légitár-
saságok nevében gyakran előforduló szó 36. Ráma 40. Kórházi 
osztály 41. Folyadékot 43. Régi, külföldi cigarettamárka 45. Pa-
pírra vettető 46. Orvosegyetemi Kar 48. Ógörög főtér 50. Orosz 
repülőgép típus 51. Disznó háza 54. Becézett női név 57. A 
földről felveszi 59. Keret 63. Villanyszerelők egyik munkaesz-
köze 66. A hét vezér egyike 68. Végtag 69. Fürdőszobában van 
71. El a házból! 72. Kettős betű 74. Gallium vegyjele 75. KA 



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
bővebb tartalommal

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


