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A gyógyszerészeknek 2017-
ben sem volt könnyű évük. A 
legnagyobb eredmény, hogy 
talpon maradtunk, hogy fele-
lősen és biztonságosan mű-
ködtettük a gyógyszerellátást. 
Az átalakuló és egyre gazda-
ságorientáltabb világ bennün-
ket is utolért. A hivatást fej-
lesztő, egy évtizeddel ezelőtt 
megálmodott és azóta tarta-
lommal is megtöltött szakmai 
programjaink megtorpantak, 

a döntéshozók, az egészségügyi ellátórendszer, 
de még a gyógyszerészek gondolkodásának a fó-
kuszából is kikerültek. 

Rendezvényeinken csaknem két-
ezer kollégával találkozva tetten 
érhető az affinitás az élettani és 
terápiás ismeretek felújítása, 
bővítése, a gyógyszerészi sze-
repkör kiteljesítése irányában, 
de az érdeklődés egyértelműen 
a szolgáltatás fejlesztése és a 
vállalkozások működtetésének 
eredményessége irányába mutat. 
Több oka is van ennek. A gyógy-
szertári tevékenységben dina-
mikusan szaporodó feladatok, 
kötelezettségek forrásigényesek. 
Humán és gazdasági erőforrást 
egyaránt igényelnek. Az élet 
úgy hozta, hogy a gazdasági és 
a gyógyszerbiztonsági előírá-
sok megvalósítása megelőzte a 
szakmai célkitűzések teljesítését. 
Gondoljunk a NAV-online rend-
szer felépítése, az EESZT-hez 
való csatlakozás, vagy a jövőre 
várható egyedi gyógyszer-azonosítás feltéte-
leinek megteremtése követelményeire és azok 
vonzataira.

Az ezekkel összefüggő feltételek teljesítése lekö-
tötte a gyógyszerészek figyelmét, nem mellesleg 
a gyógyszertár-működtetés gazdasági eredmé-
nyeit is, aminek egyenes következménye, hogy 

távolabb került a már meglévő terápiás protokol-
lok alkalmazása, a terápiamenedzsment, a gyógy-
szerészi tevékenység egészségnyereség-tartalmá-
nak fejlesztése.

Ami erőt ad, az a bizonyosság abban, hogy szük-
ség van ránk. Feltehetően magas szintű és folya-
matosan végzett ismeretbővítési programunkkal 
is összefüggésben, felkészültségünkkel kivívtuk 
és fenntartjuk a társadalom, és gyakran az orvosi 
kar megbecsülését. Az egyre bővülő gyógyszer-
kincs és az általuk biztosított terápiás megoldá-
sok területén szakértőkké váltunk. Az olykor erős 
hiányokkal küszködő gyógyszerellátás során – a 
nagykereskedőkkel szoros együttműködésben – 
jelentős fennakadás nélkül garantáljuk a medici-
nákhoz való hozzáférést. 

Számos tehetséges, 
jól felkészült és el-
hivatott kolléga csat-
lakozott hozzánk az 
X, de már az Y ge-
nerációból is, akik 
új szemléletet és di-
namizmust hoznak 
sorainkba. Velük 
együtt aktív részesei 
vagyunk az egészség- 
értési programok, a 
gyógyszeres terápiák 
során kialakítandó 
beteg-együttműkö-
dési kapcsolatok fel-
építésének. Tudjuk, 
hogy ez a jövő.

2018 egyik legfon-
tosabb feladatának 
tekintem a hivatás, a 

szakma és a kereskedelmi kapcsolatok harmóniá-
jának megteremtését. Egyik sem működik a másik 
nélkül. Meggyőződésem, hogy a helyes arányok 
megtartása a záloga a gyógyszerészet jövőjének. 
Kezünkben a jövő. Kívánom, hogy ebben találjuk 
meg, és tartsuk fenn a közös érdekérvényesítést!

Mikola Bálint

Sikeres újesztendőt!

„…Nem elég a célt látni;
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
(…)
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!
(…)
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el;
jövőnket – tudni kell!”

(Váci Mihály:  
Még nem elég)
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ben állított tájékoztatási elvárásaikra, 
igényeikre, továbbá a véralvadásgátló 
terápiával összefüggő egészségügyi ki-
adásaikra is kitértem. A minél hetero-
génebb betegcsoport elérése érdekében 
országszerte több megyében, összesen 
13 patikában - nagyvárosi, kisvárosi és 
falusi gyógyszertárban egyaránt - vé-
geztem a felmérést. Továbbá komplex 
kérdőívet állítottam elő az említett be-
tegcsoporttal foglalkozó háziorvosok, 
illetve kezelőorvosok részére, mivel a 
hozzájuk eljutó visszajelzéseket és az ő 
tapasztalataikat is vizsgálni kívántam. 

Örömömre szolgált, hogy mindany-
nyian egyetértettek abban, hogy a 
hatékony terápiához kulcsfontos-
ságú az orvos-gyógyszerész-beteg 
háromszög minden szereplőjének a 
megfelelő együttműködése. A kiérté-
kelés során egyértelművé vált, hogy 
a betegek (akiknek több mint kéthar-
mada az 50 év feletti korosztályhoz 
tartozik) túlnyomó része el sem ol-
vassa a betegtájékoztatót, aki igen, 
az pedig nehezen értelmezhetőnek, 
olvashatatlannak, túlzottan szakmai-
nak tartja. Ezzel összefüggésben, hi-
ányosnak érzik információikat a mel-
lékhatásokkal, a betartandó diétával, 
az interakciókkal kapcsolatosan, és 
a felmérés szerint kifejezett igényük 
lenne a patikában zajló emelt szin-
tű gyógyszerészi gondozásra, teljes 
körű információnyújtásra. 

A mai társadalomban döntő jelentő-
ségű a modern szemléletű, lehető leg-
hatékonyabb koaguláció-megelőzés és 
alvadásgátló-kezelés, hiszen a vénás 
trombózis, illetve a tüdőembólia az 
Európai Unió évente mintegy félmil-
lió polgárának a halálához vezet, és 
a megbetegedés gyakorisága sajnos 
egyre nő. A téma jelentőségét jól mu-
tatja, hogy jelenleg is számos kutatás 
foglalkozik az újabb, kedvezőbb tu-
lajdonságokkal bíró véralvadásgátlók 
előállításával. 

Debrecen egyik legnagyobb forgal-
mú gyógyszertárában dolgozva min-
den nap látom, hogy a gyógyszerészi 
gondozás keretében végzett, megfe-
lelő információnyújtás milyen jelen-
tős szerepet játszik a mellékhatások 

csökkentésében. Kiemelten fontosnak 
gondolom ezt egy olyan, hazánkban 
is nagy népegészségügyi terhet jelentő 
kórkép esetén, mint a vénás tromboem-
bólia, és ezáltal az általam vizsgált vé-
ralvadásgátló terápia területén. Ennek  
következtében célul tűztem ki az  
antikoaguláns terápiában részt vevő 
betegek tájékozottságának felmérését, 
mind a gyógyszeres terápia, mind a 
vele összefüggő diéta területén. 

A kutatás fő céljaként, a megfelelő in-
formációnyújtáson keresztül szerettem 
volna elérni a helyes gyógyszerszedés 
megismertetését, a betegek adherenci-
ájának növelését, valamint a mellék-
hatások előfordulásának csökkentését. 
Továbbá, gazdasági jellegű kérdések-
kel szerettem volna feltérképezni a be-
tegek terápiához kapcsolódó kiadásait, 
illetve visszajelzést kapni arra vonat-
kozóan, hogy hogyan fogadják az új 
típusú, a hagyományos orális antikoa-
gulánsoknál jóval drágábban elérhető 
készítményeket. 

A kérdőív

Elsőként részletes kérdőívet készítet-
tem az említett betegcsoportba tarto-
zók számára, amelyben a gyógyszeres 
terápiával kapcsolatos tapasztalataikra 
(mellékhatások, interakciók), az or-
vossal, illetve gyógyszerésszel szem-

A gyógyszerész lehetőségei a mellékhatások 
csökkentésére – különös tekintettel a véralvadás-
gátló terápia hatékonyságának növelésére 
A MOSZ 2017. évi Ifjúsági Fórumának különdíjas előadása

Előadásom tudományos hátterét az a többéves, szintetikus kutatómunka alapozta meg, amelynek során kutatócsopor-
tunkkal egy olyan, új típusú véralvadásgátló készítményt állítottunk elő, amely kevesebb mellékhatással és nagyobb 
hatékonysággal rendelkezett az eddigi vegyületeknél. Kutatócsoportunk évek óta a heparin-analóg pentaszacharidok 
szintézisével foglalkozik, amelyben az eddigi legnagyobb hatékonysággal bíró szintetikus analógot, az idraparinuxot 
használtuk vezérmolekulaként. A munka során olyan szintetikus változtatásokat végeztünk, amelyek által a biológiai 
közegben való stabilitás és az aktivitás növekedését is vártuk. A szintézis után vizsgáltuk ezeknek a molekuláknak a  
véralvadásgátló hatását. 
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Segítsünk betegeinknek az egészségértésben!
Elengedhetetlen, hogy a pácienseink tisztában legyenek a rendszeres szűrések és orvosi vizsgálatok megelőző szerepével, 
megértsék az egészségügyi szakemberek tanácsait, illetve ismerjék a hiteles forrásokat, ahonnan az egészséggel kap-
csolatos információkat összegyűjthetik. Ez a képesség, amit health literacy-nek vagy egészségértésnek nevezünk, nem 
magától értetődő, tanulni kell. És persze tanítani – mégpedig a megfelelő kommunikációs eszközökkel –, amit akár az 
expediálók is megtehetnek a mindennapi patikai betegtalálkozók alkalmával.

jövőben alapjául szolgálhatnak továb-
bi szintetikus gyógyszerkészítmények 
kifejlesztésének, a betegek szempont-
jából minél előnyösebb terápia elérése 
érdekében. 

Dr. Varga Eszter,
Bojtorján Gyógyszertár,

Debrecen

Irodalomjegyzék:
[1] Pfliegler György (2009): Tromboembólia: 
korunk veszedelmes járványa, Letöltve: http://
www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/tromboembo-
lia-korunk-veszedelmes-jarvanya-261678, 2015. 
november 10. 
[2] Losonczy, H., Az antikoaguláció új korszaka; 
LAM, 2010, 20 (9), 569-577. 
[3] a) Herczeg, M.; Lázár, L.; Borbás, A.; Lipták, 
A.; Antus, S., Toward synthesis of the isosteric 
sulfonate analogues of the AT-III binding domain 
of heparin, Org. Lett., 2009, 11, 2619–2622. 
[4] Petitou, M.; van Boeckel, C. A. A., A synt-
hetic antithrombin III binding pentasaccharide is 
now a drug! What comes next?, Angew. Chem.-
Int. Ed., 2004, 43, 3118-3133. [5] Borbás, A., 
Biológiailag aktív oligoszacharidok és analo-
gonjai szintézise, Akadémiai Doktori Értekezés, 
Debreceni Egyetem, 2012

odafigyelnek a táplálkozásukra, 
a rendszeres mozgásra és egyéb 
egészségmegőrző tényezőkre;

•	 rendszeresen részt vesznek a szűrő-
vizsgálatokon;

•	 időben felismerik a betegséget, nem 
akkor mennek orvoshoz, amikor 
már késő;

•	 könnyebben kezelik betegségeiket, 
tudják, hová forduljanak probléma 
esetén;

•	 betartják az orvos által előírt terápiát.

Miért baj, ha hiányzik?

A tudatosság és az egészségértés el-
engedhetetlen annak érdekében, hogy 

A tájékoztató

Ezt az igényt kielégítendő készítettem 
egy szakmailag lektorált, a Debreceni 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara 
dékáni vezetése által jóváhagyott tájé-
koztatót, amelynek összeállítása során 
arra törekedtem, hogy átlátható, tömör, 
a betegek számára közérthető formában 
tartalmazza a legfontosabb informáci-
ókat a véralvadásgátló terápiával kap-
csolatban. A következő hónapok során 
gyűjtöttem a betegek visszajelzéseit a 
tájékoztatóval kapcsolatosan, amelyek 
egyértelműen pozitívnak bizonyultak. 
A megkérdezettek egyöntetűen úgy nyi-
latkoztak, hogy hasznosnak, könnyen 
értelmezhetőnek, hiánypótlónak tartják 
az összefoglalót, és a tájékoztatónak 
köszönhetően, az étrendre sokkal tuda-
tosabban odafigyelve csökkent a mel-
lékhatások, interakciók megjelenése, a 
betegek adherenciája pedig nőtt. Ezál-
tal, úgy gondolom, egy nagyon fontos 
célt sikerült elérni. 

A hivatalos megfogalmazás szerint 
az egészségértés az emberek alapve-
tő egészségügyi információkhoz való 
hozzáférési, feldolgozási és megértési 
képessége. Ez a képesség ahhoz szük-
séges, hogy a beteg helyes döntéseket 
tudjon hozni a saját egészségével és az 
egészségügyi szolgáltatásokkal kap-
csolatban.

A magyar lakosságra sajnos kevéssé 
igaz a fenti leírás. Sokan még ma is 
áltudományos, nem megbízható for-
rásokból tájékozódnak, nem veszik 
igénybe az ingyenes szűrési lehetősé-
geket, félbehagyják a számukra előírt 
terápiát és betegségeik tüneteit sem 
minden esetben ismerik fel. Gyakran 

Kijelenthető tehát, hogy az alapkutatá-
soknak, amelyek során célunk a minél 
hatékonyabb és kedvezőbb mellékha-
tás-profillal rendelkező, modern anti-
koagulánsok előállítása, van aktualitá-
sa, ráadásul a jelentőségük napjainkban 
egyre nő. Kutatásunk eredményei a 

lehet találkozni olyan betegekkel is, 
akik nem értik orvosaik tanácsait, vagy 
éppen nehézséget okoz számukra, 
hogy megértsék, mi történik velük egy 
betegség során, márpedig így kérdezni 
sem tudnak a szakemberektől.

Miért fontos az egészségértés?

Azok a betegek, akik tudatosan pró-
bálnak tájékozottá válni egészségügyi 
problémáikat illetően, valamint hiteles 
forrásból nyerik a számukra érdekes és 
hasznos egészségügyi információkat:

•	 egészséges életmódot folytatnak, 
egészségük megőrzése érdekében 
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számára gyakran megnehezíti a gyógy-
szerek adagolásának, lehetséges mellék-
hatásainak megértését, elfogadását. Igye-
kezzünk türelemmel fordulni betegeink 
felé, hiszen élethelyzetükből kifolyólag 
megtörténhet, hogy nehezebben értel-
meznek egy-egy receptet, előírást, óvin-
tézkedést.

Kérdezzünk vissza! A legegyszerűbb 
módja annak, hogy megbizonyosod-

junk, páciensünk maradéktalanul 
megértette az előírásokat, ha visz-
szakérdezünk. Ezzel a gesztussal 
nem csupán megnyugodhatunk afe-
lől, hogy megfelelően végeztük a 
dolgunkat, hanem a beteg bizalmát 
is elnyerhetjük. Például: „Remélem 
sikerült érthetően elmagyaráznom 
az összes mellékhatást. Fel tudná 
sorolni a legfontosabb hármat kö-
zülük?”

Bátorítsuk betegünket arra, hogy 
merjen kérdezni, amennyiben nem 
ért valamit, vagy ha nem magabiz-
tos a tudását illetően! Sokan kényel-
metlenül érezhetik magukat, vagy 
akár szégyenkezhetnek is, ha kér-
désük van az egészségi állapotukat 
érintően. Próbáljuk meg feloldani a 
betegek gátlásait, és éreztessük, hogy 

a megfelelő helyen járnak kérdéseikkel! 
A „Van valamilyen kérdése?” helyett 
sokkal célravezetőbb, ha a következő 
kérdéseket tesszük fel a betegnek: „Mi-
lyen kérdései vannak?” vagy „Tudja, mi-
lyen kockázattal jár, ha nem megfelelően 
adagolja a gyógyszert?”.

Ne feledjük, a megfelelő egészségértés 
tanítható! Igyekezzünk azon betegeink 
rendelkezésére állni, akik esetében úgy 
érezzük, hogy szükségük van erre. Ha a 
gyógyszerész őszintén törődik a betegek 
egészségi állapotával, és igyekszik mi-
nél több, minél érthetőbb információval 
ellátni őket, az a bizalom építésén túl a 
visszajáró betegek számának növekedé-
séhez is hozzájárul. A tájékozott, felké-
szült beteg pedig nemcsak megkönnyíti 
a gyógyszerész napi munkáját, hanem jó 
egészségi állapotáért is rendszeresen és 
tudatosan tesz lépéseket. 

WEBBeteg – Tóháti Zsuzsa

egészségünket, jó közérzetünket, ál-
lóképességünket megőrizhessük. A 
hiányos egészségértéssel rendelkező 
betegek:

•	 egészségi állapota nem kielégítő, 
hajlamosak a betegségekre, az im-
munrendszerük nem eléggé ellen-
álló; 

•	 gyakrabban és hosszabb ideig kény-
telenek alávetni magukat kórházi 
kezelésnek;

•	 a betegségeiket nem mindig is-
merik fel időben, így esetükben 
rendszerint a kezelés is hosszabb 
ideig tart;

•	 nem tartják be a számukra előírt 
terápiát, a gyógyszereiket nem 
váltják ki rendszeresen;

• nehezen értelmezik a betegtájé-
koztatóban leírtakat, nem isme-
rik fel a gyógyszerek mellékha-
tásait, a számukra előírt dózist 
nem pontosan adagolják.

Mindez természetesen nem csupán 
egyéni problémákat vet fel, hiszen 
az alacsonyabb egészségértési szint 
az egészségügyi költségvetésre is 
negatívan hat, mivel a kiadások jó-
kora része az egészségveszteségek-
re megy el.

Hogyan segíthet a gyógyszerész?

A betegekkel az egészségügyi dolgo-
zók közül a leggyakrabban a gyógysze-
részek találkoznak. Ebből következik, 
hogy jó tanácsokkal is a legkönnyebben 
ők láthatják el a pácienseket. Ahogy a 
leghatékonyabb gyógyszerekről, úgy 
a betegek egészségével, betegségével, 
gyógyszeres terápiájával kapcsolatos 
tudnivalókról és teendőkről történő tá-
jékoztatásra is számos alkalma nyílik 
egy expediálónak. 

Mi mindent tehetünk annak érdekében, 
hogy a patikába betérő betegeink nap-
rakészek legyenek? Hogyan támogas-
suk saját egyéni állapotuk könnyebb 
megértését?

Vegyük észre, ha hiányos az egészség- 
értés! A tanácsadáshoz és a segítség-

nyújtáshoz elengedhetetlen annak a 
képessége, hogy felismerjük, ha a be-
teg számára nehézséget okoz az egész-
séggel kapcsolatos információk feldol-
gozása. Hiányos tudásra utalhatnak a 
helytelenül feltett kérdések, a helytelen 
állítások. 

Hívjuk fel a figyelmet! Amennyiben 
betegünknél azt tapasztaljuk, hogy 
nem tud megbirkózni az egészségével 

kapcsolatos instrukciókkal, ha látható-
an nem boldogul az írott vagy hallott 
információkkal, próbáljunk a segítsé-
gére lenni, lássuk el hasznos tanácsok-
kal a témában és oszlassuk el tévhiteit. 

Fejlesszük kommunikációs készsé-
günket! A betegek ma már elvárják egy 
gyógyszerésztől, hogy közérthetően, vi-
lágosan fogalmazzon, valamint széleskö-
rűen tájékozott legyen az egészségügyet 
illetően. Lehetőleg ne használjunk latin 
kifejezéseket vagy orvosi szakszavakat, 
igyekezzünk minél egyszerűbben, hétköz-
napi nyelven fogalmazni. Világosan és ért-
hetően fogalmazzunk mind az adagolás, 
mind a rendszeresség tekintetében. Pél-
dául: a „napi háromszor alkalmazandó” 
helyett így is fogalmazhatunk: „A gyógy-
szert reggel, délben és este kell bevenni”. 
Kerüljük a szakzsargon használatát!

Legyünk megértőek! Az aggodalom és 
a betegségektől való félelem az egyén 
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XXIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia
2018. március 2–4., Hajdúszoboszló

térségben, és ezúttal Hajdúszoboszlóra 
hívjuk a gyógyszerészeket, munkatársai- 
kat és hozzátartozóikat.

Úgy gondolom, számos megbeszél-
nivalónk van. Igen sok a tennivaló. 
Fokozódnak a szakmával szemben tá-
masztott elvárások, miközben növek-
szik a nyomás és bővülnek a feladatok. 
Lassulni látszik a hivatást fejlesztő 
programok végrehajtásának tempója, 
szaporodik az adminisztráció, miköz-
ben a forrásbővítés nincs a napirenden. 

Beszéljünk minderről!

Tisztelettel és megbecsüléssel várunk 
minden érdeklődőt a „Gyógyszer-
tár-működtetés 2018” konferenciára, 
Hajdúszoboszlóra, március első heté-
nek végén!

Dr. Mikola Bálint

Amint az már ismeretes, a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
1991-ben alapított őszi rendezvényei 
népszerűségének volt köszönhető a 
döntés a „Gyógyszertár-működtetés” 
tavaszi konferenciák elindításáról. Az 
ekkora már négynapos őszi kongresz-
szusok (GYOK) témáinak bősége in-
dokolta, hogy egy külön alkalommal, 
oldott légkörben beszélgessünk min-
dennapi teendőinkről, feladatainkról, 
gondjainkról. Ezt először 1996. márci-
us elején tettük meg. Az időzítés rend-
kívül figyelemreméltó, hiszen ekkor 
már folyamatban volt a privatizáció és 
lecsendesülőben a jogelőd nélküli pa-
tikalétesítések. A MOSZ hihetetlenül 
széles kapcsolatrendszert felépítve, a 
vállalkozói működtetésben gyakorla-
tot szerezve adta át a tapasztalatokat 
a „ringbe szálló” kollégáknak. Szépen 
alakult a közös nevező.

A márciusi időpont sok mindenre jó. 
Mögöttünk egy lezárt év, annak tapasz-
talataival, eredményeivel és befejezet-
len törekvéseivel. Előttünk az aktuális 
esztendő. Ilyenkor alakulnak ki a súly-
pontok, az erővonalak, rangsoroljuk a 
tennivalókat. Évről évre megtartottuk 
az alapítás idején megfogalmazott cél-
kitűzést, és tavasszal protokollmentes 
beszámolókat, vitaindítókat és konzul-
tációt tartunk, ha úgy tetszik, felgyűrt 
ingujjban. Így tervezzük ezt 2018-ban 
is. Az időzítés most is hordoz kihívást, 
hiszen alapvető kérdésekben várható 
változás a gyógyszerellátás területén.

Annak érdekében, hogy mindenki szá-
mára lehetővé tegyük a közös gondol-
kodást, tavaly megváltoztattuk a rendez-
vény korábban tradicionális helyszínét: 
Siófokról Egerszalókra költöztünk. A 
sikeren felbuzdulva idén is maradunk a 

XVII. évfolyam 1. szám  l  2018. január
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tet igyekeztem előmozdítani, hogy a 
gyógyszerész tevékenysége komoly 
hozzáadott értéket jelent az orvos mun-
kája szempontjából, sőt számos eset-
ben akár még helyettesítheti is őt. 

Egy orvosnak például nincs ideje rá, 
ezért nem követi, de egyébként is na-
gyon keveset tud a gyógyszerek in-
terakciójáról. Valószínűleg a gyógy-
szerész sem tud többet nála, viszont 
neki van egy olyan számítógépes prog-
ramja, amelynek segítségével látja, ha a 
kiváltandó gyógyszerek között vannak 
olyanok, amelyeknek az együtt-szedé-
se komoly mellékhatásokkal járhat. Ha 
ezt jelzi az orvosnak, az óriási segítség. 
De nem ez történik, mert ha a gyógy-
szerész szóvá teszi, hogy ki kellene 
cserélni valamelyik gyógyszert, és ő 
így együtt nem adja ki a betegnek a ké-
szítményeket, azért, hogy ne okozzon 
bajt, akkor az orvos rögtön támadólag 
lép fel, a betegnek pedig azt mondja, 
hogy menjen el egy másik patikába, 
ahol simán kiadják a neki felírt gyógy-
szert. Ezt az egó-problémát még nem 
igazán hidaltuk át, szerencsére a há-
ziorvosi szakma fiatalodásával egyre 
több a pozitív tapasztalat, és ez remél-
hetőleg a gyógyszerészekkel is egy 
intenzívebb kapcsolatot fog jelenteni. 
Komoly kihívás, küldetés segíteni en-
nek a jó viszonynak a kialakulását.  

Gy.: Milyen szerepük lehet a gyógy-
szerészeknek a beteg-adherencia ki-
alakításában és fenntartásában?

K. I.: Ma három olyan mutató léte-
zik, amellyel mérni tudjuk egy terápia 
kedvező hatását. Először is, a comp-
liance, amely helyett szerencsésebb 
lenne a konkordancia kifejezést alkal-
maznunk. Előbbi abban merül ki, hogy 
az orvos elmondja, mit szeretne, és  

Gyógyszertár: A Gyógyszerészek 
Országos Kongresszusán betegsége 
miatt nem tudott részt venni. Így 
aztán a legfontosabb kérdéssel kez-
dem: hogy van?

Dr. Kiss István: Az októberi rendezvény 
idején már másfél hónapja szenvedtem 
egy nagyon súlyos tüdőgyulladással. 
Az általa okozott szövődményekből 
most lábadozom; úgy számolom, még 
másfél hónapra van szükségem a teljes 
felépüléshez (az interjú november 20-án 
készült – a szerk.). 

Gy.: Nemcsak szakmai, hanem csa-
ládi kapcsolatot is ápol a gyógysze-
részekkel, hiszen felesége és anyósa 
is szakmabeli. Elárulná, hogy melyik 
nexus mióta tart? 

K. I.: A saját családomban nem volt 
sem orvos, sem gyógyszerész. Az egye-
tem alatt az Élettani Intézetben TDK-
ztam, illetve voltam demonstrátor. Már 

negyedéves koromban oktattam az 
élettant a gyógyszerészhallgatóknak, 
így mondhatjuk, hogy a szakmával on-
nantól datálódik a kapcsolatom. Ami-
kor megismerkedtünk, a feleségem a 
gyógyszerészkarra járt. Sokáig úgy 
tudtam, hogy én választottam őt, de 
lehetséges, hogy ő már akkor kinézett 
magának. Mindez 44 évvel ezelőtt tör-
tént, és 40 éve vagyunk házasok.

Hivatalosan pedig a gyógyszertárak 
privatizációját követően, az azzal kap-
csolatos kérdések, az ott felmerülő 
problémák révén kerültem hivatalosan 
is kapcsolatba a gyógyszerésztársada-
lommal. Onnantól datálódik az a fajta 
elkötelezettségem is, hogy a lehető leg-
jobb tudásom szerint segítsem e szak-
ma művelőit. 

Gy.: Arról már nem kell beszélnünk, 
hogy miért fontos az orvos-gyógy-
szerész együttműködés a betegek 
terápiájában. Arra viszont kíváncsi 
lennék, hogy ön szerint mi ennek az 
ideális formája, gyakorlata.

K. I.: Ezen az együttműködésen be-
lül komoly problémát jelent, hogy egy 
orvos borzasztó nehezen fogadja el, 
ha valaki beleszól a munkájába vagy 
kritikával illeti. Drámaként éli meg 
ezt, és a reakciók nagyon szélsősége-
sek tudnak lenni. Azzal párhuzamosan, 
hogy a kapcsolatom egyre mélyült a 
gyógyszerészekkel, az orvosoknak is 
mind több felvilágosító előadást tar-
tottam, amire abban az időszakban na-
gyon sok lehetőségem volt, egyrészt a  
Magyar Orvostársaságok és Egyesü-
letek Szövetségének elnökeként, más-
részt abból adódóan, hogy aktívan 
90-nél is több tudományos társasággal 
tartottam a kapcsolatot. Ahová csak 
eljutottam, mindenütt azt a szemléle-

A gyógyszerészek szerepéről és felkészültségéről
Interjú prof. dr. Kiss Istvánnal, a Gyógyszerészetért életműdíj kitüntetettjével – 1. rész

Mindannyian tudjuk, hogy Kiss professzor úr elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyógyszerészek terápiás ismereteinek 
bővítését célzó továbbképzések megszervezésében. Eddigi, évtizedes tevékenyégét a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 2017-ben a Gyógyszerészetért életműdíj odaítélésével ismerte el és köszönte meg.
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mellett minden gyógyszerész – a terület 
szakértőjeként – ne csak a gyógyszert 
adja ki, hanem rá is tudjon kérdezni bi-
zonyos dolgokra, és a fentebb említett 
ellenőrzést el tudja végezni.   

Ami a kérdés másik felét illeti, Magyar-
országon jelenleg 2,7 millió idős (65 év 
feletti) ember él. Becslések szerint ez 
a szám az elkövetkező két évtizedben 
gyakorlatilag megduplázódik. A fő fel-
adat tehát az orvosok és a gyógyszeré-
szek számára is ezeknek az idős bete-
geknek az ellátása lesz. Az expediálók 
60-70 százalékban a 65 év felettieknek 
felírt gyógyszerekkel fognak találkoz-
ni, ezért kiemelt kérdés számukra a ge-
riátria, az idősgyógyászat ismerete. 

Csak hogy egyetlen példát mondjak, 
ma Magyarországon az időseknek átla-
gosan napi 15 tablettát kell bevenniük. 
Sokszor ugyanazt a típusú gyógyszert 
szedik több, különböző betegségre. Azt 
mondjuk, hogy az Elektronikus Egész-
ségügyi Szolgáltatási Térbe mentett 
egészségügyi adatoknak köszönhetően 
minden orvos láthatja, hogy a vizitet 
megelőzően mi történt az adott beteg-
gel. Ma azonban még messze vagyunk 
ettől: a beteg délelőtt elmegy a bel-
gyógyászhoz, délután a reumatológus-
hoz, másnap a gasztroenterológushoz, 
mindegyik szakember a legjobb tudá-
sa szerint írja fel neki a gyógyszert, 
csak éppen a beteg nem mondja el a 
kezelőorvosának, hogy kinél járt, és 
aktuálisan milyen gyógyszereket szed. 
Mindez a gyógyszerésznél ér össze, aki 
látja, hogy a 30 kiváltani hozott recept-
ből legalább 10 felesleges, mert az arra 
felírt gyógyszer valamilyen hatóanyag 
formájában már egy másik vényen is 
szerepel.

Ahogy az is nyilvánvaló, hogy ha eb-
ből és abból is ilyen sok van, akkor az 
átfedés is óriási lesz, és a patikában is 
igen nagy számban fognak megfordul-
ni idős hipertóniás betegek, akiknél 
szakmailag az egyik legnehezebb fela-
dat a magasvérnyomás-betegség keze-
lése. Ezért kiemelt fontosságú ez a két 
terület a gyógyszerészek számára.

(folytatjuk)

a beteg ebbe beleegyezik. A konkor-
dancia ezzel szemben azt jelenti, hogy 
a két fél „együttműködési szerződést” 
köt: az orvos elmondja, hogy mit gon-
dol, a beteg jelzi, hogy azt hogyan tud-
ja megvalósítani, az orvos pedig ehhez 
igazítja a gyakorlatot. Vagyis egy köl-
csönös megegyezés alapján indulnak 
neki a terápiának. 

Emellett van két mérőszámunk: az 
adherencia és a perzisztencia. Ma Ma-
gyarországon az utóbbi hiánya jelenti 
a legnagyobb problémát. Ez azt jelen-
ti, hogy a páciens mennyi ideig szedi 
a betegségére felírt gyógyszereket. Az 
adherencia pedig azt, hogy pontosan 
úgy szedi-e a gyógyszereket, ahogy az 
elő van írva.

Gy.: A kettőnek nyilván együtt kelle-
ne működnie: az előírásokat ponto-
san betartva, hosszú távon szedni a 
gyógyszereket.

K. I.: Mindkettő nagyon fontos, de a 
vérnyomáscsökkentő gyógyszerek-
kel kapcsolatban például ma éppen az 
a legnagyobb gond, hogy az első két 
hónap után a betegek 40 százalékát 
elveszítjük; az ő TAJ-számuk vérnyo-
máscsökkentő gyógyszer kiváltására 
többet nem jelenik meg a rendszerben.  

Ezen csak úgy lehet segíteni, hogy a 
betegnek nem három hónapra írjuk fel 
a gyógyszereket, hanem akár hetente 
ellenőrizzük a vérnyomását, és így a 
terápiakövetését is. Erre képtelen a há-
ziorvosi rendszer, itt jutna kiemelt sze-
rephez a gyógyszertár, ahová a beteg 
hetente el tud menni, meg tudja mutatni 
az otthon rögzített vérnyomásadatait, a 
patikában is megmérik a vérnyomását, 
és a gyógyszerész, aki közvetlen kap-
csolatban áll az orvossal, felhívhat-
ja, hogy nagy baj van, mert nemhogy 
csökkent volna, hanem emelkedett a 
beteg vérnyomása. Vagy azt mondja a 
páciensnek, hogy minden rendben, egy 
hét múlva találkozunk. 

Óriási előrelépés lenne, ha ebben az 
intenzifikált és a terápiát megalapozó, 
elősegítő időszakban a gyógyszerész 
elvégezné ezt a tevékenységet. Nyil-

vánvalóan erre először a beteget kell 
megtanítani, hogy tudja: pontosan mi 
a betegsége, arra milyen gyógyszereket 
kell szednie, és a hatékony terápia ér-
dekében havonta fel kell keresnie a há-
ziorvosát és hetente a gyógyszerészét.     

Gy.: Milyennek ítéli ez ügyben  
a gyógyszerésztársadalom szakmai 
felkészültségét?

K. I.: Azt gondolom, hogy a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsé-
ge nagyon sokat tett azzal, hogy az 
MGYT-vel és a kamarával közösen 
kialakította a gyógyszerészi gondozás 
programját, amely ma már egy évtize-
des múltra tekint vissza. Ezen belül a 
különböző szakterületekre (diabetoló-
gia, hipertónia, kardiovaszkuláris koc-
kázat, asztma) vonatkozóan zajlottak 
továbbképzések; aki ezeken részt vett 
– a gyógyszerésztársadalomnak lega-
lább a fele –, és ezt az ismeretanyagot 
elsajátította, az rendkívül jól felkészült, 
és alkalmas ennek a feladatnak az el-
végzésére.    

Gy.: Számos szakterülete közül mi-
ért éppen a geriátriával és a hiper-
tóniával kapcsolatos ismereteket 
tartotta fontosnak oktatni a gyógy-
szerészeknek?

K. I.: Magyarország 8,3 millió felnőtt 
lakosából 3,8 millió hipertóniás. Az 
embereknek majdnem a fele magasvér-
nyomás-betegségben szenved, amiről 
vagy van tudomásuk vagy nincs, vagy 
kezeltetik ezt a problémájukat vagy 
nem. Ebből adódóan ennek a betegség-
nek a szövődményei okozzák a legna-
gyobb mértékű halálozást: a daganatos 
megbetegedések csupán 30 százalék-
ban, ez a kórkép viszont 50 százalékban  
felelős a hazai halálozásokért. 

Azt is tudjuk, hogy a szakemberek által 
gondozott betegek sokkal jobb eredmé-
nyekkel rendelkeznek, akár aktuálisan, 
akár hosszú távon, mint azok, akiknek 
nem kezelik ezt a problémáját. Viszont 
ennyi beteget egyetlen központ vagy 
mini hálózat sem tud ellátni, ezért eb-
ben a munkában mindenkinek részt kell 
vennie. Kiemelt kérdés, hogy az orvos 
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re nagyobb jelentőségre tesznek szert 
más típusú mutatók is, amelyek se-
gítségével a különböző felsőoktatási 
intézményeket minősítik. Hazánkban 
is egyre ismertebbé válnak a felsőok-
tatási rangsorok, amelyeket a vezető 
társadalompolitikai folyóiratok készí-
tenek, számszerűsítenek és tesznek 
közzé. Ugyanez „nagyban” a világ 
felsőoktatási intézményeire is kiterjed, 
és nemzetközi fórumokon is nyilvános-
ságot kap. A Kormánynak igen fontos 
törekvése, hogy néhány magyar egye-
tem a világ felsőoktatási intézményei-
nek rangsorában a szoros élmezőnybe 
jusson. Nyilvánvaló, hogy ez a nagy-
ságrendekkel magasabb támogatott-
ságú Harvard, Oxford, Cambridge, 
Princeton stb. egyetemek mellett óriási 
feladat. Erre Magyarországon körülbe-
lül négy egyetemnek van esélye (ELTE, 
Semmelweis, Szeged, Debrecen). 

Nem titkolt büszkeséggel mondhatom, 
hogy a legutóbbi, úgynevezett QS-rang-
sorban, amely öt kontinens orvosi és 
egészségtudományi képzést nyújtó ka-
rait hasonlította össze, az összes ma-
gyarországi orvos-egészségtudományi 
képzés közül a budapesti gyógyszerész-
képzés kapta a legjobb helyezést, meg-
előzve a Semmelweis Egyetem egyéb, 
valamint a Szegedi, a Debreceni és a 
Pécsi Egyetem nagyhírű és több ezer 
külföldi hallgatót is vonzó orvosi, fog-
orvosi, gyógyszerészi, egészségtudo-
mányi stb. képzéseit. Ez természetesen 
nagy öröm, de a legkevésbé sem indok, 
hogy valamiféle babérokon üljünk, na-
gyon sok a további fejleszteni való.  

Gy.: A hazai gyógyszerészképzés 
rendszerében jelenleg van-e bármi-
féle változás folyamatban? 

Gyógyszertár: Említette a Diplomás 
Pályakövető Rendszert; gondolom, 
ebből az is tudható, hogy a végzett 
gyógyszerészek milyen arányban ma-
radnak a pályán. Ezzel a mutatóval 
számolnak-e a keretszámok megálla-
pításakor?  

Dr. Noszál Béla: A DPR-nek ponto-
san ez az egyik feladata. Szerencsére 
elmondhatjuk, hogy a végzett gyógy-
szerészek túlnyomó hányada a pályán 
marad, és közforgalmú vagy kórhá-
zi-klinikai patikában, gyógyszergyár-
ban, a gyógyszer-kereskedelemben, or-
voslátogatóként vagy az egészségügyi 
hatóságnál hasznosítja tudását.  

Gy.: A jelenlegi képzési rendszer ön 
szerint megfelel a piac kívánalmai-
nak, vagy valamilyen formában ér-
demes lenne változtatni rajta?

N. B.: Erre a kérdésre a túljelentke-
zési hányad, a külföldiek érdeklődése 
és a DPR-adatok adják meg a választ. 
Ha nem lenne elég jelentkező, vagy a 
végzettek jelentős hányada pályaelha-

gyó lenne, az diagnosztikusan jelezné, 
hogy valami nincs rendben. De bőven 
túljelentkezés van, a pályaelhagyás 
pedig igen csekély mértékű. Sokéves 
Magyar Akkreditációs Bizottsági ta-
pasztalattal is összekötve, a legjobb 
meggyőződéssel állíthatom, hogy az 
összes magyarországi felsőoktatási 
szak közül az egyik legjobb állapotban 
lévő – ha ugyan nem a leges-legegész-
ségesebb – a gyógyszerészi. Kellő szá-
mú, színvonalas jelentkezőt vonz, sok-
oldalúan felhasználható diplomát ad az 
egészségügy több fontos szegmense 
és a nemzetgazdaság számára jelentős 
profitot hozó, igencsak szürkeállo-
mány-igényes gyógyszeripar számára. 

Emellett, hallgatóinkat nem „exportra” 
képezzük, a külföldre vándorlás mesz-
sze kisebb, mint például az orvosoknál. 
E beszélgetés mellékszálaként megje-
gyezném, hogy ami orvos-elvándorlás 
terén európai szinten ma zajlik, az vég-
telenül igazságtalan: a gazdag ország 
a legkisebb ellenszolgáltatás nélkül, 
ajándékba kapja a tudást és a kiművelt 
emberfőt, akinek taníttatását az óvodá-
tól a diplomáig a szegényebb ország fe-
dezte. Labdarúgók esetében a recipiens 
klub legalább fizet, orvosoknál ilyenről 
szó sincs. Mindemellett, ennek a prob-
lémakörnek nem az anyagi szempont a 
legalja. Hanem az, hogy a gazdagabb 
ország dörzsöli a markát, a nemzetközi 
szervezetek lapítanak vagy a munkaerő 
szabad áramlásának dogmájára hivat-
koznak, a szegényebb ország egész-
ségügyi rendszere pedig egyre romlik, 
a világ tovább polarizálódik.

De a DPR, a túljelentkezési ráta és a 
külföldi hallgatók érdeklődésének 
mértéke mellett ma léteznek és egy-

„Jó úton járunk”
Dr. Noszál Béla a hazai gyógyszerészképzés helyzetéről – 3. rész

Interjúalanyommal, aki a Magyar Rektori Konferencia Orvos és Egészségügyi Bizottságának társelnöke, valamint  
a Gyógyszerészi Albizottság elnöke, legutóbb (Gyógyszertár, 2017. október, 12–13. oldal) a felvételi vizsga hiányából  
adódó egyetemi lemorzsolódásról és a humánerőforrás térben egyenlőtlen eloszlásáról beszélgettünk. Dr. Noszál Bélát 
ez alkalommal – háromrészes cikkünk befejezéseként – a gyógyszerészképzés rendszerének esetleges hiányosságairól  
és a folyamatban lévő változásokról kérdezem. 
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eredmények is megerősítettek bennün-
ket abban, hogy jó úton járunk. 

Gy.: Én ennyit szerettem volna kér-
dezni. Van-e valami, amit még el-
mondana a hazai gyógyszerészkép-
zés kapcsán? 

N. B.: Hála Istennek, vannak tehet-
séges, ambiciózus hallgatóink, akiket 
igyekszünk a lehető legnagyobb mér-
tékben támogatni. Kishitűség lenne 
azt gondolni, hogy nem lehet köztük a 
jövő Schulek Elemére, Kabay Jánosa, 
Nikolics Károlya, Issekutz Bélája. A 
valamivel korábban végzettek között 
vannak Junior Príma-díjasok, továbbá 
– ami számszerűen kimutatható – a bu-
dapesti Gyógyszerésztudományi Kar 
abban a tekintetben is országos csúcs-
tartó (mégpedig minden egyes egyete-
met és szakot figyelembe véve!), hogy 
a Promotio sub auspiciis Rei Publi-
cae kitüntetéses doktori címet és ezzel 
a köztársasági elnöki gyűrűt elnyert 
hallgatók száma nálunk a legmagasabb. 
Ők azok, akiknek az általános iskolától 
a doktori cím megszerzéséig kizárólag 
jeles év végi és vizsgaeredményeik 
voltak. Hozzáteszem, a képzésnek ez 
legfeljebb közvetetten érdeme, mert ők 
olyan fiatalok, akiken mi valószínűleg 
csak rontani tudnánk. De az azért min-
ket is dicsér, hogy ők, akiket bárhová 
felvennének, bennünket választottak.  

N. B.: Az egyetemi oktatást többek 
között az különbözteti meg az azt 
megelőző képzési szintektől, de még a 
főiskolaitól is, hogy a tananyag köve-
ti a tudomány fejlődését, a curriculum 
folyamatosan megújul. A gyógyszeré-
szetnél maradva, ez jelenleg például 
azt jelenti, hogy növekszik a makro-
molekulás, bioszimiláris hatóanyagok 
száma és terápiás jelentősége, amit 
sokoldalúan be kell iktatni a tananyag-
ba. Ennek nehézségét mutatja, hogy a 
makromolekulás hatóanyagok minő-
ségbiztosítása tudományos szinten is 
sokkal gyengébb lábakon áll, mint a 
kismolekuláké. 

Ami a képzés szerkezetét illeti, draszti-
kus strukturális változások nincsenek, 
bár időnként felbukkannak meredek 
elképzelések, amelyeknek a komolyan 
vehetősége és a mögöttük álló szándék 
igencsak változó. Jó szándékú elkép-
zelés például, hogy a képzés legyen 
6 éves, vagy hogy legyen mindenki 
számára elérhető és hosszabb a gyógy-
szergyári gyakorlat. Az előző ötlet aka-
dálya az állami finanszírozás teherbíró 
képessége, utóbbié egy Európai uniós 
direktíva (amit egyébként korántsem 
minden ország tart be). A gyári gyakor-
latok kiterjesztése irányában tettünk is 
már lépéseket. 

Az igen furcsa ötletek közé tartozott, 
hogy legyen 3 éves „kis gyógyszerész” 
képzés is. Ez a sok más (például mér-
nöki, tanári) szakot sújtó, és állástalan 
BS-diplomásokat termelő „Bolognai 
rendszer” beszivárgását, kétszintes-
séget és, mondjuk, asszisztensi szín-
vonalra csökkenést jelentene, és rit-
ka nagy öngól lenne azok után, hogy 
évtizedek erőfeszítései árán kivívtuk 
– Európában nagy ritkaságként – a 
foglalkozási doktori címet. Előfordul-
tak továbbá „redukcionista” (kevesebb 
eufemizmussal szűkítő vagy lebutító, 
magukat persze nem így nevező, hazai 
vagy nemzetközi tendenciákra hivat-
kozó) törekvések, amelyek láthatóan 
partikuláris érdekekből fakadtak. E tö-
rekvések esetleges megvalósulása dip-
lománk értékét, hivatásunk presztízsét, 
munkaerő-piaci sokszínűségét és jöve-
delmezőségét, végső soron pedig szak-

mánk és országunk versenyképességét 
csökkentette volna. 

De térjünk vissza a mai helyzethez! 
A jelenlegi állapot, amelynek 3 fő jel-
lemzője, hogy mesterképzés, osztatlan 
és foglalkozási doktori címmel jár, a 
mintegy félezer szakot számláló fel-
sőoktatás rendszerében mindössze fél 
tucat szak kiváltsága. Ez a hallgatók 
számára nem tűnik eget rengető do-
lognak, mert ők ebben nőnek fel, és 
természetesnek veszik, hogy „csak” a 
gyakorlati és a vizsgakövetelményeket 
kell teljesíteniük, és mesterfokozatú 
diplomát, doktori címet kapnak. Ezt 
bármi módon veszélyeztetni vétkes 
könnyelműség lenne. Kötelességünk 
viszont fejleszteni képzésünket és an-
nak zálogát, kutatómunkánk hatékony-
ságát. A folyamatos megújulás egyik 
biztosítéka, hogy mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy az egyes inté-
zetek, tanszékek élére a lehető legjobb 
szakemberek kerüljenek, és hogy a te-
hetséges hallgatóinkat támogassuk.  

Visszatérve az alapkérdéshez, a teljes 
magyar felsőoktatásban legutóbb ta-
valy történt meg a Képzési és Kimeneti 
Követelmények (KKK) megújítása, 
amit a gyógyszerészképzést illetően 
megnyugtató eredménnyel abszolvál-
tunk. Azóta a QS-minősítés, a továb-
bi DPR-adatok és a 2017-es felvételi 
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részek; továbbá Kovács-Kiss Dorottya 
és Hellinger Éva. Utóbbi három fiatal 
a Richter Gedeon Nyrt.-t erősíti, ami 
örömteli és példamutató, hiszen mehet-
nének bárhová a világban, ők mégis ide-
haza gyakorolják hivatásukat és keltik 
képzésünk jó hírét. 

Tóth Tamás

Gy.: Ők jellemzően a kutatásban he-
lyezkednek el?

N. B.: Igen, a kutatásban és az iparban. 
Szögezzük le, hogy a számuk nem túl 
nagy, országosan néhány évente akad 
egy-egy ilyen hallgató, ezért is megy ki 
személyesen az avatásukra a köztársa-

sági elnök. A hazai egyetemek 95 szá-
zaléka soha nem büszkélkedhetett, és 
megjósolható, hogy még sokáig nem is 
fog büszkélkedni ilyen diákkal. Nálunk 
a nem távoli múltban ilyen volt Budai 
Mariann, aki itt dolgozik a Gyógysze-
részeti Intézetben; Kóczián Kristóf, aki-
nek a szülei egyébiránt pécsi gyógysze-

C-vitamint tartalmazhatott, az volt az 
ajánlott napi adag. Ma viszont már 1500 
mg-os C-vitamin is létezik a piacon. 

Gy.: Mindez milyen problémákat 
vet fel?
 
M. F.: Egyrészt, amíg gyógyszer-olda-
lon az Európai Unió egyre szigorúbban 
szabályozza a gyártás és a törzsköny-
vezés folyamatát, egyre szigorúbbak a 
GMP-irányelvek (Good Manufacturing  
Practice, Helyes Gyógyszergyártási 
Gyakorlat), addig az étrend-kiegészí-
tők esetében jóval liberálisabb a sza-
bályozás. Egy másik alapprobléma 
a piacra jutás ideje és költsége, ami 
minden gyártó és forgalmazó számára 
nagyon fontos üzleti szempont: a piac 
elérése az étrend-kiegészítőknél fel-
gyorsult, a gyógyszerek esetében pedig 
egyre hosszabbá és költségesebbé vált.

Így aztán a piaci szereplők a könnyebb 
ellenállás irányába mozdulnak, aminek 
eredményeként az öngyógyszerezés 
piacán – azon belül is elsősorban a vi-
taminok és ásványi anyagok termékka-
tegóriában – az étrend-kiegészítők ve-
szik át a vezető szerepet. Márpedig, ha 
ennél a termékkörnél nincsenek olyan 
szigorú minőségi követelmények, mint 
a gyógyszerek esetében, akkor ez ko-
moly kockázatot hordozhat magában. 

Gyógyszertár: Kezdjük egy rövid 
történelmi visszatekintéssel: hogyan 
alakult ki a jelenlegi helyzet?

Major Ferenc: A gyógyszerkörön 
belül a nem vényköteles kategóriát 
elsősorban társadalmi-gazdasági meg-
fontolásból hozták létre. Az irányadó 
európai joganyagok azt mondják, hogy 
„a széles értelemben vett öngyógysze-
rezés – gyógyító és prevenciós hatása 
révén – hosszú távon egészségesebb 
életet, minden értelemben jobb telje-
sítőképességet, ennek következtében 
statisztikusan jobb életminőséget biz-
tosít. Az egyén számára segít a kisebb 
tünetek és megbetegedések megelőzé-
sében és kezelésében, csökkenti az or-
vosi konzultáció miatti munkából távol 

maradás okán jelentkező költségeket. 
Kisebb egészségügyi problémákkal 
nem kell felkeresni az egészségügyi el-
látórendszert, csökkenhet a gyógyszer- 
árak támogatására fordított közfinan-
szírozás, az orvos több időt fordíthat a 
súlyosabb betegségek kezelésére”.

Ez volt az alap, ez zúdult rá Magyar-
országra a 2004-es uniós csatlakozás-
sal: konkrétan az öngyógyszerezés 
intézménye, a nem vényköteles gyógy-
szerek és az étrend-kiegészítők drasz-
tikusan bővülő köre, plusz az utóbbi 
piacnak a szélsőségesen liberális sza-
bályozása. Mindez teljesen új volt a 
magyar hatóságok, a fogyasztók és a 
piaci szereplők számára, hiszen addig 
ahhoz voltunk szokva, hogy mindent, 
még a C-vitamint is az orvos írja fel. 

Ezzel párhuzamosan megszűnt az ét-
rend-kiegészítők OÉTI-engedélyezése, 
továbbá leépültek bizonyos korlátok: 
azokból a hatóanyagokból, amelyeket az 
étrend-kiegészítőkben lehet alkalmazni, 
vagyis vitaminokból, ásványi anyagok-
ból, és egyéb, például növényi és állati 
eredetű összetevőkből az addig meg-
szokottnál, elfogadottnál lényegesen 
nagyobb mennyiség kerülhet be ezekbe 
a készítményekbe. Hogy csak egyet-
len példát említsek, korábban egy ét-
rend-kiegészítő tabletta maximum 60 mg  

„Az öngyógyszerezés piacán az étrend-kiegészítők 
veszik át a vezető szerepet”
Interjú Major Ferenccel, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatójával – 1. rész

A tavaly októberi Magángyógyszerészek Országos Kongresszusa egyik előadója a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója volt. 
Major Ferenc az öngyógyszerezés egyes piaci tendenciáinak veszélyeire hívta fel a figyelmet. Mostani, háromrészes interjúnkban 
ezt a problémakört járjuk körül, ezen belül elsőként az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos dilemmákat vesszük górcső alá.  
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A forgalmazók harmadik csoportja 
pedig egyszerűen meglovagolja azt a 
piaci trendet, hogy az emberek egyre 
több vitamint fogyasztanak. Mivel nem 
tőkeerős vállalkozások, nem akarnak 
márkát építeni, kiadási oldalon ugyanis 
ez a legnagyobb költségtétel (egy-egy 
komolyabb márkába az évek során 
több milliárd forintot fektetünk), amit 
ezek a cégek meg akarnak spórolni. Ők 
az alacsony árra játszanak: olcsó indi-
ai, kínai, pakisztáni tablettákat vásárol-
nak, maximum becsomagolják valahol 
az Unióban, de még ez sem biztos, és 
eladják, mint uniós terméket. A hívó-
szó az éppen divatos hatóanyag neve 
lesz, a vonzerőt pedig a rendkívül ked-
vező ár jelenti. 

Ennek kapcsán a gyógyszerészek 
sincsenek egyszerű helyzetben. Mit 
kezdjenek azzal a több ezer termék-
kel, amely a nyakukba zúdul? Hogyan 
tegyenek különbséget? Csak arra tud-
nának támaszkodni, hogy a hatóság 
engedélyezte, esetleg bevizsgálta a 
készítményt. Az étrend-kiegészítőket 
viszont nem kell sem engedélyeztet-
ni, sem bevizsgáltatni. A forgalomba 
hozatalhoz a forgalmazónak csak egy 
egyoldalas kérdőívet kell kitöltenie 
és egy dobozfelirat-mintát beadnia.  
A hatóság jószerivel csak azt ellenőr-
zi, hogy mit tartalmaz a készítmény 
és mi van ráírva a dobozára, a gyártá-
si és minőségbiztosítási körülménye-
ket nem.

Gy.: A gyógyszerészekre ráadásul 
két irányból is nyomás nehezedik: a 
reklámoknak köszönhetően van ke-
reslet az adott termékre, másrészt a 
forgalmazó is megteszi a maga „visz-
szautasíthatatlan” ajánlatát…

M. F.: Mivel ez a termékkör szabadá-
ras, így ez kereskedelmileg is egy fon-
tos kategória. Kizárólag a támogatott 
gyógyszerek forgalma által biztosított 
árrés-tömeg nem biztos, hogy lehetővé 
teszi egy patika gazdaságos működteté-
sét; az OTC-gyógyszerek és étrend-ki-
egészítők esetében van lehetőség extra 
árrés-tömegre szert tenni. 

(folytatjuk)

Valóban benne van-e a készítményben 
a dobozán feltüntetett hatóanyag-meny-
nyiség a feltüntetett lejárati idő végéig? 
A szervezetbe bejutva szétesik-e a tab-
letta, a benne lévő hatóanyag a megfe-
lelő helyen és időben kioldódik-e, fel-
szívódik-e, hasznosul-e? 

Ez a gyártási-minőségi oldal, a másik 
pedig a kommunikáció, azaz, hogy 
mit mondunk a fogyasztónak, aki be-
lecsöppent ebbe a szituációba és kény-
telen választani. Aki nem akarja felke-
resni a rendelőt, vagy ha fel is keresi, 
az orvos nem biztos, hogy márkaszin-
ten javasol neki készítményt, hanem 
azt mondja, hogy „vegyen valamilyen 
fájdalomcsillapítót vagy multivita-
mint”. A fogyasztó pedig elmegy a 
gyógyszertárba, a drogériákba vagy az 
élelmiszerboltok szabadpolcaihoz, és 
választ. Mivel nem szakember, nagyon 
támaszkodik arra a kommunikációra, 
amely őt éri: a reklámokra, a szomszéd, 
az orvos, a gyógyszerész ajánlására. 

Gy.: Kérdés, hogy mennyire helytál-
lóak azok az információk, amelyek-
hez például a reklámokból hozzájut. 

M. F.: Az alaphelyzet az, hogy uniós 
jogszabály alapján „Az étrend-kiegészí-
tő jelölése, megjelenítése és reklámo-
zása során tilos a terméknek betegséget 
megelőző vagy gyógyító hatást tulajdo-
nítani, illetve ilyen tulajdonságra utal-
ni.” Ma ez úgy néz ki a gyakorlatban, 
hogy rendelkezünk egy uniós szintű, a 
nemzeti hatóságok számára is kötele-
ző, úgynevezett pozitív listával, amely 
az étrend-kiegészítőkben alkalmazható 
hatóanyagokról felsorolja, hogy milyen 
egészségre vonatkozó állítás tehető ró-
luk. És az egyes hatóanyagokkal kap-
csolatban létezik egy olyan negatív lista 
is, amely azt részletezi, hogy milyen, 
egészségre vonatkozó állítás nem tehető 
az adott hatóanyagról.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Vegyük 
példának a glukozamint, amely egy 
állati eredetű hatóanyag, és amit ha 
gyógyszerként törzskönyvezünk, akkor 
kijelenthetjük róla, hogy porcépítő ha-
tású. Étrend-kiegészítőben alkalmazva 
viszont – mivel nem rendelkezik ezzel 

az állíthatósággal – nem mondhatjuk el 
róla ugyanezt. A C-vitamin viszont ét-
rend-kiegészítőként rendelkezik ilyen 
„indikációval”, ezért az étrend-kiegé-
szítők gyártói C-vitamint is tesznek  
a glukozamin mellé, hogy ráírhassák 
a készítmény dobozára, hogy hozzájá-
rul a normál kollagén-képződéshez, és 
ezen keresztül a porcok normál állapo-
tának, működésének a fenntartásához.

Az étrend-kiegészítők térhódítása 
kapcsán három alapvető tendencia fi-
gyelhető meg. Kezdjük a pozitívval! 
Termékvonaluk bővítése során még 
a legnagyobb gyártók is élnek az ét-
rend-kiegészítő kategória adta lehető-
ségekkel. A gyógyszervonalon ugyanis 
nagyon nehéz innoválni: ha a piacra 
vinni kívánt új összetétel nincs engedé-
lyezve az Unió valamelyik országában, 
akkor lehetetlen törzskönyvezni, vagy 
legalábbis hosszadalmas és költséges 
klinikai vizsgálatokat kellene végezni 
hozzá. Például, ha van egy gyógyszer-
ként forgalmazott multivitamin-készít-
ményem, és az összetevőinek a körét 
Ginkgo bilobával szeretném bővíteni, 
nem tehetem bele ezt a növényi ható-
anyagot. Az étrend-kiegészítőbe vi-
szont igen. Éppen ezért, ha van egy 
felépített gyógyszermárkám, és az alá 
kihozok egy étrend-kiegészítőt, ennek 
a márkának az attribútumai a fogyasztó 
fejében az új termékre is áthelyeződ-
nek. Azt gondolom, nincs ezzel semmi 
baj, ugyanis a nagy cégek az új termé-
ket is gyógyszergyártási körülmények 
között állítják elő. 

A másik kategóriát azok a kis cégek 
jelentik, amelyek valamilyen divatos 
hatóanyagot visznek piacra étrend-ki-
egészítőként, gondoljunk például a 
hialuronsavra, a liposzomális C-vita-
minra vagy a K2-vitaminra, amelyek 
egyikéről sem bizonyították be, hogy 
jobban szolgálnák a fogyasztó egész-
ségét, mint a hasonló hatóanyagok. 
Ebben az esetben egy-két termékes 
vállalkozásokról beszélünk, amelyek 
rövid idő alatt óriási forgalomra tesz-
nek szert azzal, hogy bedobnak egy 
mézesmadzagként szolgáló varázsszót, 
amely mögül nem egyszer hiányzik a 
tudományos megalapozottság. 
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11,88 milliárd forint forgalmat bonyo-
lítottak a patikák. Ez hasonló arányú 
növekedést jelent ebben a periódusban, 
mint amennyi a teljes értékesítés össze-
gének a növekedése.

Mit értékesítünk?

A gyógyszertárakban leggyakrabban ér-
tékesített 100 segédeszközt figyelembe 
véve, az eladások 91,6 százaléka ezek-
ből származik, ha pedig ezt darabszámra 
vetítjük, akkor 94,7 százalék az arány. 
Tehát egy jól forgó, szűk termékkörről 
van szó. Viszont nézzük meg, melyek 
ezek a termékek! Az eladott eszközök 
darabszáma 2016-ban 84,5 millió volt, 
ami azt jelenti, hogy egy termék átlago-
san kevesebb, mint 141 forintba került, 
tehát a gyógyszertárakban általában a 
kis értékű termékek fogynak. Ráadásul 
ezeknek a termékeknek az árrése időn-
ként még a gyógyszerek árrésénél is ala-
csonyabb, viszont többnyire nagyobb 
helyigényűek, így sokszor nehezebb 
velük a munka.

A leggyakrabban forgalmazott termék-
csoportok a kötszerek, a vérelemző 
anyagok és az inkontinencia segédesz-
közei. A kötszerek esetében az 5 évvel 
korábbi, 10 százalék fölötti piaci része-

Múlt és jelen

Bő két évtizeddel ezelőtt a gyógyászati 
segédeszközöket a termékek gyártómű-
helyében lehetett megvásárolni, majd jöt-
tek a gyártók, utána pedig az egyre több 
független vállalkozó által létrehozott 
kiskereskedelmi egységek – a gyógyá-
szati segédeszköz boltok. Ezek kezdet-
ben a kórházakban vagy azok közvetlen 
közelében nyíltak, majd megjelentek a 
belvárosi, a települések központjában 
elhelyezkedő üzletek is. A szabályozás 
ellenére a rendelők szekrényeiből is hoz-
zá lehetett jutni ezekhez az eszközökhöz. 
(Miközben kötszert még csak gyógyszer-
tárban lehetett kapni.)

Napjainkra a fent említett helyek mel-
lett a segédeszközök már a nagy bevá-
sárlóközpontok hipermarketjeiben is 
jelen vannak, sőt postai úton, akár az 
interneten megrendelhető formában 
is hozzáférhetők. A gyógyszertárban 
megvásárolt kötszerek és egyéb ter-
mékek aránya lényegesen lecsökkent, 
háttérbe szorult.

A patikák forgalmi részesedése

A tavalyi évben a körülbelül 3 ezer, 
társadalombiztosítás által támoga-
tott terméknek kevesebb, mint a felét,  
43,72 százalékát értékesítette legalább 
egy esetben valamelyik gyógyszertár. 
Ha ezek közül kivesszük az egyedi 
gyártású termékeket, a hallókészüléke-
ket, illetve az optikai eszközöket, ame-
lyek érthető módon nem kerülhetnek 
a tárára, akkor ez az arány már sokkal 
kedvezőbb, 57,85 százalék. 

A forgalmat illetően azonban ez a szám 
már csupán 18,43 százalékot jelent. 
Miközben az elmúlt 5 évben körülbe-
lül 20 százalékot növekedett a gyógyá-
szati segédeszköz kassza (2016-ban a 
NEAK 64,45 milliárd forintot fizetett 
ki a támogatott gyógyászati segéd-
eszközökre), ezekből a termékekből  

Gyógyászati segédeszközök a gyógyszertárakban
Az eszközök fele meg sem jelenik a patikákban

Az alábbi cikkben röviden áttekintjük, milyen mennyiségben és mekkora forgalmi részesedéssel jelennek meg a gyógyászati 
segédeszközök a patikákban. Érdemes azt is megvizsgálni, milyen nyereséget jelent ezeknek a termékeknek az értékesítése. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyógyszertárak messze nem használják ki az ezekben az eszközökben rejlő potenciált. 

1. Értékesítés aránya tipusra vonatkoztatva

Patika / típus Összes / típus Arány

2012 1 335 3 075 43,41%

2013 1 351 3 046 44,35%

2014 1 361 3 023 45,02%

2015 1 304 2 955 44,13%

2016 1 267 2 898 43,72%

2. Értékesítési arány, szűkített

Patika / 
típus

Összes / típus (cipő, protézis, 
optika, audiológia nélkül) Arány

2012 1 335 2 175 61,38%

2013 1 351 2 177 62,06%

2014 1 361 2 188 62,20%

2015 1 304 2 185 59,68%

2016 1 267 2 190 57,85%
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megtalálható, jelentős részük (például 
az olcsóbb ortézisek vagy a rollátorok) 
viszont nem, annak ellenére, hogy az 
ismert hipermarketekben ott vannak, és 
el is adnak belőlük. Ezeknek a termé-
keknek az árrése szintén a magasabb 
kategóriába esik, hasonlóan a már jól 
ismert vérnyomásmérőkéhez.

A fenti termékek kiszolgálási nehéz-
ségei (beállítás, próba) nem jelentenek 
elháríthatatlan akadályt, könnyen meg-

oldhatók. A forgalmazás nem 
igényel nagy helyet, elegáns, 
üde színfoltot lehet velük az 
ügyféltérbe varázsolni. 

Általános tapasztalat, hogy 
abban a néhány gyógyszer-
tárban, amelyek elkezdték a 
gyógyászati segédeszközök 
egy szűk körének forgalma-
zását, folyamatos bővítési 
igény alakult ki, sőt néhá-
nyan már elszeparáltan, akár 
külön helyiségben folytatják 
ezeknek a termékeknek az 
értékesítését.

Dr. Hagymási Miklós,
a Patella Kft. igazgatója

sedés 8 százalék alá esett vissza. (A for-
galom értéke ugyan nem csökkent, de az 
országos fogyás növekedése nem ered-
ményezett ezzel párhuzamos növeke-
dést a gyógyszertárakban.) A vérelemző 
anyagok területén nem történt lényeges 
változás, a támogatással megvásárolt 
eszközök 98,7 százalékát a patikák érté-
kesítik; míg az inkontinencia eszközök 
minimális növekedését követően, ezek-
nek a termékeknek az 50,7 százaléka a 
gyógyszertárakban talál gazdára.

Mit  „nem” értékesítünk?

A személyes mozgást segí-
tő eszközök – járókeretek, 
mankók – eladása mind ösz-
szegben, mind forgalmi ré-
szesedés tekintetében jelen-
tős csökkenést mutat, tavaly 
már csak 1,8 százaléka volt 
az összforgalomnak. A másik 
jelentős csoport az ortézisek 
termékköre, amelyeknél a 
gyógyszertári forgalom rész-
aránya 0,7 százalék. Holott 
ezek több ezer forint értékű eszközök, 
és az árrésük is lényegesen magasabb 
a gyógyszertári forgalomban gyakrab-

ban szereplő termékekénél. Igaz, ezek-
nek az értékesítése több időt, energiát 
igényel: az eszközöket be kell állítani, 
az ortéziseket próbálni kell.

Következtetés

Hangsúlyozni kell, hogy a fenti szá-
mok a támogatott termékekre vonat-
koznak. A gyógyászati segédeszközök 
és egészségmegőrző termékek igen 

jelentős része nem támogatott. Ezek 
egy része (például a vérnyomásmé-
rők) a gyógyszertárak kínálatában is 

5. Leggyakrabban értékesített termékek

Kötszer (Ft) Arány (%) Vérelemző anyagok (Ft) Arány (%) Inkontinencia (Ft) Arány(%)

2012 569 810 476 10,1 4 172 816 536 98,4 3 909 554 518 46

2013 568 298 462 9,2 4 449 396 674 99,5 4 258 989 454 47,6

2014 590 186 642 8,4 4 647 904 927 99,6 4 575 778 723 48,5

2015 585 599 362 8,2 4 836 885 347 99,4 4 825 261 068 49,2

2016 577 250 646 7,8 5 043 683 200 98,7 5 100 999 859 50,7

4. Ritkán értékesített termékek

Ortézisek (Ft) Arány (%)
Személyes 

mozgást segítő 
eszközök (Ft)

Arány (%)

2012 36 698 820 0,8 85 761 729 2,4

2013 37 976 863 0,8 69 344 624 1,9

2014 39 032 952 0,7 69 002 869 1,7

2015 37 591 693 0,6 70 660 263 1,8

2016 43 521 929 0,7 75 293 116 1,8

3. Értékesítés összegben

Gyógyszertár Összes üzlet Arány

2012 9 698 034 915 Ft 54 022 051 011 Ft 17,95%

2013 10 326 050 713 Ft 53 991 101 504 Ft 19,13%

2014 10 917 620 224 Ft 58 422 027 410 Ft 18,69%

2015 11 354 653 855 Ft 61 153 899 644 Ft 18,57%

2016 11 877 717 774 Ft 64 454 140 183 Ft 18,43%
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tud ilyen előadásokkal foglalkozni.  
A kitöltők 10 százaléka jelenleg is tart 
ilyen előadásokat, míg a 66 százalékuk 
érdeklődik a lehetőség iránt. Ez min-
denféleképpen azt jelzi, hogy a gyógy-
szerészeknek van egy olyan hányada, 
amelyik nyitott a betegekkel való köz-
vetlen kommunikációra, és felismeri az 
ebben rejlő lehetőségeket.

Ezután felmértem, hogy a gyógysze-
részek mennyire nyitottak az egyezte-
tésekre, a tapasztalatcserére. Kiderült, 
hogy több mint a felük (52%) kollégá-
ival is szívesen megosztaná a szerzett 
tapasztalatokat. 21 fő az e-mail címét is 
megadta az egyeztetésekhez, így velük 
a jövőben közvetlenebb kommunikáci-
óra is lehetőség nyílik. Ez már egy ak-
kora közösség, hogy csak a megfelelő 
kommunikációs csatornát kell megta-
lálni ahhoz, hogy egy-egy ilyen projekt 
sikeressé váljon.

A már folyó előadások 

 A válaszadók közül 18 fő jelezte (17%), 
hogy már tartott ilyen előadást. A kér-

Miért fontos ez? Azért, mert az Egész-
ségnevelő előadásokkal a gyógyszerész 
kilép a tára mögül, és „házhoz megy”. 
Ennek több szempontból is jelentősége 
van. Egyrészt nemcsak a gyógyszertár-
ban megforduló embereket éri el, ha-
nem egy szélesebb réteget is meg tud 
szólítani. A lakossághoz közelebb hoz-
za a gyógyszerészt, a gyógyszerésze-
tet, növeli a belénk fektetett bizalmat, 
a gyógyszerész szakmai presztízsét.  
A szakember ezáltal képessé válhat a 
mindennapokban növelni a betegek 
adherenciáját, amit aztán az expediálás 
során is hasznosítani tud. 

Másrészt ez arra is lehetőséget nyújt, 
hogy tájékoztatásokkal, ismeretterjesz-
téssel javítsuk az elért emberek egész-
ségértési szintjét. Végezetül pedig, az 
a gyógyszerész, aki előlép a táraasztal 
mögül és bizalmat ébreszt, növelni 
fogja a betegek kérdezési kedvét. Így 
összességében „eladóból” valóban 
szakemberré válhatunk.

Igényfelmérés

Ennek a programnak a megítélése, ér-
tékelése kapcsán 2017 novemberében 
az MGYT Pest Megyei Szervezete úgy 

döntött, hogy online felmérést készít. 
Jelen cikkben ennek a felmérésnek az 
eredményeit szeretném röviden bemu-
tatni, kiemelve a különösen elgondol-
kodtató adatokat. A kérdőívet 2017. 
november 11.–30. között lehetett kitöl-
teni. Ez idő alatt két kamarai körlevél-
ben (november 13. és november 28.) 
is kértem a tagságot, hogy kitöltésük-
kel segítsék a munkánkat. Összesen  
105 válasz érkezett, ami 12 százalékos 
aktivitást jelent.

Először is arra szerettem volna választ 
kapni, hogy egyáltalán eljutottak-e 
hozzájuk a témakörrel kapcsolatos in-
formációk. Ehhez rákérdeztem, hogy 
mennyire ismert körükben a Gyógy-
szerészek Világnapja, illetve, hogy 
hallottak-e már az Egészségnevelő 
mintaelőadásokról. A válaszokban fo-
kozatokat különböztettem meg, hogy 
kiderüljön, hogyan állnak egy-egy 
ilyen kezdeményezéshez.

A kitöltő gyógyszerészeknek csupán 
a 26 százaléka hallott a Mintaelőadá-
sokról. Az viszont jó hír, hogy csak 
a 24 százalékuk nem szeretne, nem 

Egészségnevelő előadások Pest megyében
Minden év szeptember 25-én ünnepeljük a Gyógyszerészek Világnapját. 2017-ben a Magyar Gyógyszerésztudományi  
Társaság egy olyan lehetőséget kínált fel ezen a napon a gyógyszerészeknek, amely támpontot nyújthat a számukra 
Egészségnevelő előadások megtartásához.
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Kedves Kollégák!
 
Minden évben szeptember 25-én ünnepeljük a Gyógyszerészek Világnapját.   
Az ennek apropóján szervezett központi rendezvényünket a tavalyi évben 
az Egis Tudományos és Technológiai Központjában tartottuk, a Magyar  
Tudományos Akadémia Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizott-
ságával közös ülésként, „A kutatástól a betegellátásig: Gyógyszerészek az Ön 
szolgálatában” címmel.

Az előadóülésen többek között először hangzottak el azok a mintaelőadások, 
amelyeket az előzetesen meghirdetett „Képzők képzése” programunk kereté-
ben dolgoztak ki kollégáink (Csupor Dezső, Oláh Gábor, Pál Szilárd, Bácskay 
Ildikó és Gyermán Anna), hogy ezzel is segítsük Önöket a betegek és a lakos-
ság egészségügyi ismereteinek gyarapítása terén végzett munkájukban.

Október közepén/végén az előadások készítőivel mindazok számára kon-
zultációs lehetőséget biztosítottunk, akik részt szeretnének venni beteg-edu-
kációs programunkban, amelyre továbbra is várjuk a jelentkezéseket a   
titkarsag@mgyt.hu e-mail címen. A mintaelőadások és az ezek alapján készült 
plakát és szórólap az MGYT honlapján érhető el, illetve onnan tölthető le.

Bízunk abban, hogy minél többen csatlakoznak a programunkhoz, és ezt a le-
hetőséget kihasználva is segítik betegeik egészségügyi informáltságát!

Az MGYT Elnöksége 

  Forrás: http://mgyt.hu/hu/rendezvenyek/gyogyszereszek-vilagnapja-2017

előadást. Még akkor is, ha mi, gyógy-
szerészek kevésbé szeretünk előadni. 
Sokszor már az, hogy a szakember kö-
zéjük „merészkedett”, megnyitotta őket. 

Saját példám

Tavaly márciusban a helyi nyugdíjas-
klubbal és a művelődési házzal össze-
fogva elindítottam egy Egészségmeg-
tartó előadások című előadássorozatot. 
Itt különféle témákról beszéltem, olyan 
szerkezetben, hogy körülbelül egy órát 
vett igénybe a téma körüljárása (köz-
ben is hagytam lehetőséget a kérdezés-
re), majd utána a résztvevők szabadon 
kérdezhettek. A megjelentek száma át-
lagosan 20 fő volt. 

Az én tapasztalatom is az, hogy miu-
tán közéjük ültem, és meghallgattam 
a kérdéseiket, megnyíltak, és az ott 
átbeszélt témákat megjegyezték. Volt 
olyan hallgatóm, aki minden előadást 
végigjegyzetelt. Ezek mind olyan po-
zitív visszacsatolások, amelyek erőt 
adnak a folytatáshoz. Érzem azt a vál-
tozást, hogy ezáltal a gyógyszertárnak, 
a gyógyszerésznek a helyi közösség 
életében betöltött szerepe már nem 
pusztán kereskedelmi jellegű lesz.

Zárásul pedig álljon itt pár mondat, 
amelyet a kollégák megjegyzésként 
fűztek a kérdőívhez:

„Jó kezdeményezés!”
„Jó lenne tudni erről valamit, de én 
nem tudok keresgélni, nincs rá időm.”
„Érdekelnek a mintaelőadások, örülök, 
hogy felhívták rájuk a figyelmemet.”
„Ha több előadást tartanék, akkor is 
mindenkit a saját problémája érdekel-
ne... főleg az idősebb korosztályban.” 
„Expediálás közben is sokszor „leraga-
dok” egy-egy embernél, és így feltart-
juk a sort, amit persze a várakozók nem 
vesznek jó néven. Aztán persze velük 
is elbeszélgetek.”
„Szívesen hallanék a kollégák tapasz-
talatairól.”

Dr. Dér Péter
Kígyó Gyógyszertár, Mogyoród

MGYT Pest Megyei Elnökségi Tag

dőíven azt is meg kellett jelölniük, hogy 
mely korosztály alkotta a célközönsé-
get. Átlagosan két korosztályt értek el, 
de ebben nagy szórás mutatkozott, mert 
a válaszadók fele csak egy korosztály-
nak tartott előadást, míg volt olyan, aki 
a hat lehetséges korcsoportból már öttel 
foglalkozott. A „legnépszerűbb” célkö-
zönség a felnőttek, illetve az idősek, és 
csak utánuk következnek a kisiskolások 
(alsó tagozatosok). 

Személy szerint úgy gondolom, hogy 
pályaválasztási szempontból a felső 
tagozatosok és a középiskolások el-

érése is lényeges lenne, mert ezekben 
az életszakaszokban dől el, hogy ké-
sőbb milyen hivatást, szakmát választ 
a fiatal. Illetve az egészségértés fej-
lesztése szempontjából is lényeges-
nek tartom ezt az időszakot.

Végezetül a kérdőívet a kollégák egy 
szubjektív megítélés alapján alkotott 
pontozással zárták, ahol az előadásokat 
a közönség szemszögéből kellett meg-
ítélni. Itt egy ötös fokozatú skálán ösz-
szesítésben 4,39 pont jött ki. A saját ta-
pasztalatom is az, hogy a nézőközönség 
nagy érdeklődéssel fogad egy-egy ilyen 
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pénzügyi helyzetben van, nemzet-
közi szinten leépít és dolgozókat 
bocsát el. Miért nem kerek a tör-
ténet? A cégek nem szoktak csak 
úgy elengedni egy több tízmilli-
árdos forgalmat. Pláne úgy nem, 
hogy termelői oldalról is érdekel-
ve vannak. Egy multi-cég csak a 
legvégső esetben ad fel kiépített, 
jelentős piaci pozíciókat. Egy eset-
ben lehet értelme ennek a döntés-
nek: ha valamit kap a piac feladá-
sáért cserébe.

•	 A TEVA kiszállásának bejelentése 
után mindenki arra számított, hogy 
a többi nagykereskedő között öldök-
lő verseny indul a volt TEVA-s pa-
tikák megszerzéséért. Logikusan a 
két nagynak, a Hungaropharma-nak 
és a Phoenix-nek kellett volna káp-
rázatos kedvezményekkel jelentkez-
nie. A Hungaropharma jelentkezett 
is, káprázatos kedvezmények ugyan 
nem voltak, de legalább aktívan 
jelen volt a patikákban. A Phoenix 
viszont feltűnő, már-már bántó kö-
zönnyel viselkedett. Miért nem ke-
rek a történet? Gondoljuk végig: a 
TEVA kiesésével felszabadul a piac 

15 százaléka, és az egyik legna-
gyobb játékos mégsem mozdul 
rá!? Egy esetben lehet értelme a 
passzivitásának: ha hamarosan 
megváltozik a piaci helyzet.

Most pedig jöjjön az én konteóm 
a gyógyszerpiac átalakulásáról! 
A fenti lépések akkor válnak 
logikussá, ha a gyógyszer-nagy-
kereskedelem a dohány-nagy-
kereskedelem mintájára alakul 
át. Mit is takar ez? Az állam 
koncessziós feltételekkel a teljes 
magyar gyógyszer-nagykereske-
delmet egy kézbe adja. Állami 
vagy magáncég lesz a pályázat 

Az elmúlt években többször is felröp-
pent a hír, hogy a gyógyszer-nagyke-
reskedelemben is a dohánypiachoz 
hasonló koncentráció várható. A kor-
mányzati elszólásokon kívül azonban 
semmilyen konkrét lépés nem történt. 
Azonban a TEVA nagykereskedés hir-
telen kiszállása a gyógyszertári piacról 
sok mindent más megvilágításba he-
lyez. A mozaikdarabkák lassan képpé 
állnak össze. Történt az elmúlt évek-
ben egy-két érdekes gyógyszerpiaci 
esemény, amely akkor nem számított 
rendkívülinek, de mégsem volt 
teljesen érthető. Nézzük át, me-
lyek voltak ezek a lépések, és 
utána megpróbálom feloldani 
az ellentmondásokat. 

•	 A Bellis (amely addig a Bé-
res tulajdona volt) eladása a 
Hungaropharmának. Miért 
nem kerek a történet? Egy 
nagykereskedő megveszi az 
egyik konkurenciáját, ez-
zel eddig nincs probléma. 
Azonban nem olvasztja ma-
gába, hanem párhuzamosan, 
kvázi egymás konkurenci-
ájaként működnek. A dupla 

infrastruktúra és a dupla humánerő-
forrás fenntartása nem tűnik nagyon 
racionálisnak. Egy esetben lehet 
értelme a különállásnak, ha a Bellis 
hamarosan egy megváltozott piaci 
helyzetben fog működni. Ezt a cikk 
végén részletesen kifejtem.

•	 A Hungaropharma hirtelen eladja 
patikai tulajdonrészeit. Más lán-
cok nem követik a példáját. Tehát 
nem arról van szó, hogy az említett 
nagykereskedő egy mindenkit egy-
formán érintő gazdasági kényszer 
hatása alatt cselekedett, hanem 
más okból döntött így. Miért nem 
kerek a történet? Nem likviditási 
problémák álltak a háttérben, sem-
mi nem indokolja, hogy egy cég a 
saját biztos felvevőpiacát gyengít-
se a saját kiskereskedelmi hálóza-
tának eladásával. Egy esetben lehet 
értelme a döntésnek: ha hamarosan 
egy megváltozott piaci helyzet fog 
kialakulni.

•	 A TEVA hirtelen bejelenti, hogy 
megszünteti a gyógyszertárak ki-
szolgálását, de a kórházaknak to-
vábbra is szállít. Az köztudott, 
hogy az izraeli anyavállalat rossz 

Jön a nemzeti gyógyszer-nagykereskedő?
Az utóbbi idők gyógyszerpiaci történései alaposan megmozgatták az eseményeket figyelemmel kísérő szakmabeliek fan-
táziáját. Jómagam is elgondolkodtam azon, hogy mi miért és miért pont most történik. Cikkemben szeretném megosztani 
az olvasókkal, hogy mit gondolok a történtekről, és mit várok a közeljövőben. Szeretném leszögezni, hogy nincsenek 
biztos információim a kormányzati tervekről, és nem forgok magas körökben sem, tehát az alant felvázolt gondolatmene-
temet mindenki kellő kritikával olvassa.
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kezik, és a különállása is így válik érthe-
tővé. Természetesen további kérdőjelek 
is vannak: mi lesz a láncokkal, mi lesz a 
kedvezményekkel, mi lesz a patikákkal? 

A végén még egyszer szeretném hang-
súlyozni, hogy a fenti találgatás csak 
egy lehetséges forgatókönyv. Az igaz-
ság mindenképpen „odaát” van.

Dr. Vásárhelyi Csaba
gyógyszerész

győztese? A dohánypiac átalakítása azt 
mutatja, hogy a koncessziót valószínű-
leg bizonyos piaci szereplők konzor-
ciuma fogja megnyerni, egy jelentős 
koncessziós-díj megfizetése mellett. 
A kormány gazdaságpolitikája egyér-
telműen abba az irányba mutat, hogy 
minden fontos ellátási érdekű és nél-
külözhetetlen ágazat lehetőleg hazai 
kézbe kerüljön (ne felejtsük el, hogy a 
gyógyszerellátás biztosítása 2014 óta 
stratégiai, nemzetbiztonsági terület). 

Én úgy gondolom, hogy a Hungarop-
harma és esetleg a PharmaRoad konzor-
ciuma fog nyerni. A TEVA kárpótlásul 
megkapja a kórházi ellátás lehetőségét 
(a Hungaropharma kilép a kórházi vo-
nalról), a Phoenix-et pedig kivásárolják 
és beolvasztják a győztes konzorcium-
ba. Számomra a Phoenix passzivitása 
azt jelenti, hogy a cég már nem játszik 
ezen a piacon. A Bellis lesz az egyéb 
termékek nagykereskedője, hiszen be-
vezetett, kiépült piaci jelenléttel rendel-

MENEDZSMENT

Az adó tárgya

2009. február 1-jétől minden olyan sze-
mélyautó után adót kell fizetni, amely 
nem magánszemély tulajdonában van, 
vagy magánszemély tulajdonos esetén, 
ha a tulajdonos 

•	 az autó után költséget, ráfordítást 
számol el;

•	 tételes költség-elszámolási mód-
szerrel költséget számol el a Szemé-
lyi jövedelemadó törvény szerint;

•	 értékcsökkenési leírást számol el a 
Számviteli törvény szerint.

Elszámolt költségek: nagyrészt a tu-
lajdonjoggal, valamint az üzemeltetés-
sel összefüggő kiadások (üzemanyag, 
kenőanyag, alkatrész, javítás, bérleti 
díj, lízingdíj, értékcsökkenés, biztosí-
tások, adó stb.).

Személygépkocsi: olyan négy, illet-
ve három gumiabroncskerékkel fel-
szerelt gépjármű, amely a vezetővel 
együtt legfeljebb nyolc felnőtt sze-
mély szállítására alkalmas. Ide tarto-
zik a benzin-, a dízel-, az elektromos, 
valamint a gázüzemű személygépko-
csi, a versenyautó és az önjáró lakó-
autó. Személygépkocsinak minősül 
továbbá az olyan vegyes használatú, 
2500 kilogrammot meg nem haladó 

együttes tömegű gépjármű (nagy ra-
kodóterű személygépkocsi), amely-
nek rakodótere gyárilag kialakítva 
kettőnél több utas szállítására alkal-
mas, de kézzel egyszerűen oldható 
ülésrögzítése révén a felhasználás 
szerinti terhek szállítására bármikor 
átalakítható a válaszfal mögötti rako-
dótér, ideértve azt az esetet is, amikor 
az ülés eltávolítására visszafordítha-
tatlan műszaki átalakítással került sor. 

Tételes költségelszámolás: a magánsze-
mély útnyilvántartás alapján számol el 
költséget, vagy értékcsökkenést rögzít.

Az adó alanya

Az adót általában a gépjármű-nyil-
vántartás szerinti tulajdonosnak kell 
megfizetnie. Több tulajdonos esetén a 
tulajdoni hányad alapján kell az adót 
felosztani. Ha több tulajdonos közül 
csak egy számol el költséget, az adófi-
zetési kötelezettség akkor is fennáll, és 
azt a tulajdoni hányad szerint kell meg-
osztani.

Pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyil-
vántartásba bejegyzett személygép-
kocsi esetén az adó alanya az autót 
pénzügyi lízingbe vevő személy vagy 
vállalkozás.

A magyar állam tulajdonában lévő, ha-
tósági nyilvántartásba bejegyzett sze-
mélygépkocsi esetén az adó alanya az 
a személy vagy szervezet, amely a sze-
mélygépkocsi vagyonkezelői jogával 
rendelkezik. Amennyiben a személy-
gépkocsi kapcsán a vagyonkezelői jog 
mellett használati jog is fennáll, az adó 
alanya a használati jog jogosítottja.

Hatósági nyilvántartásban nem szerep-
lő személygépkocsi esetén az adó ala-
nya az a személy vagy szervezet, aki, 
vagy amely a személygépkocsi után 
költséget számol el.

Lízing esetén az adó a lízingbe vevőt 
terheli, kivéve, ha nem számol el rá 
költséget. Akkor nincs adófizetési kö-
telezettség. Ha sem a tulajdonos, sem a 
lízingbe vevő nem számol el költséget, 
hanem azt egy harmadik fél teszi meg, 
akkor az adó őt terheli.

Nem adóköteles az a magánszemély 
tulajdonában álló személygépkocsi, 
amelynek használatával összefüggés-

Amit a cégautó adóról tudni kell
Minden személygépkocsi után, amely után egy vállalkozás a Személyi jövede-
lemadó törvény, illetve a Számviteli törvény alapján költséget számol el, cégau-
tó adót kell fizetni.

AKTUÁLIS

XVII. évfolyam 1. szám  l  2018. január
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ben a használó – költségei ellentétele-
zésére – kizárólag költségtérítést kap, 
továbbá az olyan, magánszemélynek 
pénzügyi lízingbe adott személygép-
kocsi, amely után nem számoltak el 
költséget.

Amennyiben az autót nem Magyar-
országon jegyezték be, az adóterhet a 
költségelszámolónak kell viselnie.

Akkor is meg kell fizetni az adót, ha 
a vállalkozás kivonta a személygépko-
csit a forgalomból (nem használja, nem 
számol el rá költséget).

Egyéni vállalkozó tulajdonosnak nem 
kell megfizetnie a cégautó adót, ha 
csak az 500 km átalányt számolja el.

Amennyiben a cégautó adót megfize-
tik, nem kell útnyilvántartást vezetni. 
Nem tud tételes költségelszámolást 
vezetni, ezért cégautó adó sem terheli:

•	 az átalányadózó egyéni vállalkozót;
•	 az EVA-s egyéni vállalkozót;
•	 azt a bevételi nyilvántartást választó 

EVA adóalanyt, aki nem tartozik a 
Számviteli törvény hatálya alá;

•	 a fizetővendéglátó tevékenységére 
a tételes átalányadózást alkalmazó 
magánszemélyt.

Akkor sem keletkezik cégautó adófize-
tési kötelezettség, ha a magánszemély 
tulajdonában lévő személygépkocsi 

után – kizárólag a kiküldetési ren-
delvény alapján, hivatali, üzleti uta-
zás költségtérítése címén, a teljesített 
kilométer-távolság (futásteljesítmény) 
figyelembevételével – az utazásra, va-
lamint élelmezési költségtérítésként 
kifizetett összeg nem haladja meg a 
jogszabályban meghatározott, igazolás 
nélkül elszámolható mértéket.

A kiküldetési rendelvényt a kifizetőnek 
két példányban kell kiállítania: az ere-
deti példányt a kifizetőnek, a másolatát 
a magánszemélynek kell az adó megál-
lapításához való jog elévüléséig meg-
őriznie. A bizonylaton fel kell tüntetni:

•	 a magánszemély nevét és adóazono-
sító jelét;

•	 a gépjármű gyártmányát, típusát, 
forgalmi rendszámát;

•	 a hivatali, üzleti utazás célját, idő-
tartamát, útvonalát, futásteljesítmé-
nyét;

•	 az utazás költségtérítését;
•	 az élelmezési költségtérítést.

A dokumentumon a költségtérítések 
kiszámításához szükséges adatokat 
(az üzemanyag-fogyasztási normát, az 
üzemanyagárat stb.) is rögzíteni kell, 
azon autó után, amely után a magán-
személy csak munkába járás címén kap 
költségtérítést.

Nem keletkezik adófizetési kötele-
zettség, ha a munkavállaló a munkába 

járásra használt autó után kilométeren-
ként legfeljebb 15 forint költségtérítést 
kap. Amennyiben pedig az erre kapott 
összeg nagyobb, az többlet-bérjövede-
lemnek számít, ami nem érinti a cégau-
tó adót.

Az adózás időtartama

Az adókötelezettség a vállalkozás tu-
lajdonában lévő autó esetében a tulaj-
donszerzést követő hónap első napja, 
és az eladás havának utolsó napja kö-
zötti időszakra vonatkozik.

A nem magánszemély tulajdonában 
álló, vagy általa pénzügyi lízingbe, 
tartós bérletbe vett, hatósági nyilván-
tartásban szereplő személygépkocsi 
esetében az adókötelezettség a tulaj-
donszerzést, pénzügyi lízingbe vételt, 
tartós bérletbe vételt követő hónap első 
napján keletkezik.

A magánszemély tulajdonában lévő, 
vagy általa pénzügyi lízingbe vett, 
hatósági nyilvántartásban szereplő 
személygépkocsi esetében az adókö-
telezettség annak a hónapnak az első 
napján keletkezik, amelyet megelőző 
hónapban a személygépkocsi után a 
tulajdonos vagy a pénzügyi lízingbe 
vevő költséget számolt el. Amennyi-
ben a költséget a személygépkocsi után 
nem a személygépkocsi magánszemély 
tulajdonosa vagy pénzügyi lízingbe 
vevője számolja el, és a tulajdonos 
vagy a pénzügyi lízingbe vevő a sze-
mélygépkocsit ellenérték fejében nem 
magánszemélynek engedi át, akkor az 
adókötelezettség a személygépkocsi 
használatra való átengedését követő 
hónap első napján keletkezik. Illetve, 
ha a személygépkocsi használatának 
átengedése ingyenesen vagy magán-
személy részére ellenérték fejében tör-
ténik, akkor az adókötelezettség annak 
a hónapnak az első napján keletkezik, 
amelyet megelőző hónapban a költség 
elszámolása megtörtént.

Amennyiben a személygépkocsi után 
a költséget nem a magánszemély tulaj-
donos, illetve a pénzügyi lízingbe vevő 
számolja el, akkor a költség első ízben 
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való elszámolásának tényéről és idő-
pontjáról a használónak ezen időpon-
tot követő 8 napon belül a tulajdonost, 
lízingbe vevőt írásban értesítenie kell. 
Ha a használó elmulasztja a nyilatko-
zattételt, akkor a tulajdonost, lízingbe 
vevőt egyébként terhelő adót ő köteles 
megfizetni.

Baleset, lopás vagy egyéb kár esetén 
annak a hónapnak az utolsó napján 
szűnik meg a kötelezettség, amikor az 
eset történt.

Az adókötelezettség ugyancsak meg-
szűnik annak a hónapnak az utolsó 
napján, amelyben a hatósági nyilván-
tartásban szereplő személygépkocsit 
a nem magánszemély tulajdonos el-
idegeníti, illetve amelyben a nem ma-
gánszemély pénzügyi lízingbe vevő a 
személygépkocsit a lízingbe adónak 
visszaadja. A magánszemély tulajdo-
nos, a pénzügyi lízingbe vevő, illetve 
a hatósági nyilvántartásban nem sze-
replő személygépkocsi után költséget 
elszámoló adóalany adókötelezettsége 
annak a hónapnak az utolsó napján szű-
nik meg, amelyben a személygépkocsi 
után a jövőben költséget elszámolni 
nem kívánó magánszemély tulajdonos, 
lízingbe vevő számolt el költséget, il-
letve a személygépkocsi használója 
arról nyilatkozik, hogy a személygép-
kocsi után már nem kíván költséget 
elszámolni. 

Ugyancsak megszűnik az adókötelezett-
ség annak a hónapnak az utolsó napján, 
amelyben a személygépkocsit jogelle-
nesen elidegenítették, vagy amelyben a 
személygépkocsi megsemmisült.

Kedvezmény

A gépkocsi után fizetendő cégautó adó-
ból levonható az ugyanazon autó után 
fizetett gépjárműadó, feltéve, ha azt 

határidőre megfizették, és a két adó-
fajta alanya ugyanazon személy vagy 
szervezet.

Adómentesség

Az alábbi esetek mentesítenek a cégau-
tó adó megfizetése alól:

•	 megkülönböztető jelzést adó készü-
lékkel jogszabályi előírásnak meg-
felelően felszerelt személygépkocsi;

•	 olyan autó, amelyet egyházi jogi 
személy elsődlegesen vallási vagy 
azzal közvetlenül összefüggő más 
tevékenysége ellátásához üzemeltet;

•	 kizárólag halott-szállításra szolgáló 
személygépkocsi;

•	 olyan autó, amelyet kizárólag az 
egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) 
bekezdése vagy 16. § szerinti tevé-
kenység ellátása érdekében, vala-
mint az egészségügyi államigazga-
tási szerv törvény alapján kizárólag 
betegségmegelőző, gyógyító, egész-
ségkárosodást csökkentő közegész-
ségügyi, járványügyi és egészség-
védelmi alapfeladatának ellátása 
érdekében üzemeltetnek;

•	 az egészségügyi államigazgatási 
szerv által törvény alapján kizáró-
lag betegségmegelőző, gyógyító, 
egészségkárosodást csökkentő köz-
egészségügyi, járványügyi és egész-

ségvédelmi alapfeladatának ellátása 
érdekében üzemeltett személygép-
kocsi;

•	 a kizárólag az egészségbiztosítási 
szerv által jogszabály alapján finan-
szírozott háziorvosi, házi gyermek-
orvosi tevékenység ellátása érdeké-
ben üzemeltett személygépkocsi;

•	 az egészségkárosodottak, illetve 
hátrányos helyzetűek segítésére lét-
rehozott alapítvány, közalapítvány, 
egyesület, köztestület, nonprofit 
gazdasági társaság által beszerzett, 
és súlyosan fogyatékos magánsze-
mély(ek), vagy magasabb összegű 
családi pótlékra jogosító látási, hal-
lási, értelmi, mozgásszervi fogyaté-
kos vagy autista magánszemély(ek) 
rendszeres szállítása céljából üze-
meltetett személygépkocsi,

•	 környezetkímélő (elektromos vagy 
nulla emissziós) gépkocsi; 

•	 olyan autó, amely törvényes öröklés 
eredményeként a magyar állam tu-
lajdonába került, azon hónap utolsó 
napjáig, amelyben a személygépko-
csi vagyonkezelői vagy használati 
jogát a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. más személynek vagy szer-
vezetnek nem adja át.

A cégautó adót negyedévenkénti 
önadózással kell bevallani a 1701-es 
nyomtatványon, minden negyedévet 
követő hónap 20-ig. A megfizetés is 
ezzel a határidővel esedékes a NAV 
10032000-06057763-00000000 számú 
Cégautó adó bevételi számlájára.

Schissler József
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

Gyógyszertárak könyvelésére szakosodott könyvelőiroda 
patikák könyvelését vállalja teljes körű ügyintézéssel.

 
Érdeklődni Schissler Józsefnél lehet. Tel.: 30-475-8174

Az adó mértéke (/hó)

Környezetvédelmi osztályjelzés

A gépjármű hajtómotorjának 
teljesítménye (kW)

„0”-„4”  
osztályjelzés esetén

„6”-„10”  
osztályjelzés esetén

„5”; „14-15” 
osztályjelzés esetén

0-50 16 500 Ft 8 800 Ft 7 700 Ft 

51-90 22 000 Ft 11 000 Ft 8 800 Ft 

91-120 33 000 Ft 22 000 Ft 11 000 Ft 

120 felett 44 000 Ft 33 000 Ft 22 000 Ft
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„A legfontosabb lépés,  
hogy feltérképezzük gyógyszertárunk 
vevőkörének, betegeinek összetételét.”

Az új modell meglehetősen bonyolult 
a régihez képest, amikor is a patika 
közvetlenül az orvosi rendelő mellett 
működött, és egyértelmű volt, hogy a 
betegek oda mennek be a gyógyszere-
iket kiváltani. Az elmúlt években, év-
tizedekben Magyarországon is rend-
kívüli módon megváltoztak a vásár-
lási szokások. Azáltal, hogy ma már 
a drogériákban is lehet gyógyszert 
kapni, hogy bevásárlóközpontokban 
és a piacok mellett is található pati-
ka, hogy a rendelők közelében esetleg 
több is kínálja a receptki-
váltás és az egyéb készít-
mények beszerzésének 
lehetőségét, a rendelőkből 
kijövő betegek szándéka is 
többirányúvá vált. 

Két hónappal ezelőtt megvizs-
gáltunk egy olyan gyógyszertárat, 
amely mellett négy háziorvos is te-
vékenykedik, és azt találtuk, hogy 
az általuk felírt recepteknek csupán 
a 25-30 százaléka jelenik meg ebben 
a patikában. A többi vényt máshol 
váltják ki, mert a betegek valamilyen 
egyéb tevékenységgel – bevásárlás-

sal, ügyintézéssel – kötik össze a 
gyógyszerek beszerzését. A megvál-
tozott fogyasztói szokásokhoz ne-
künk is alkalmazkodnunk kell. 

A 4P modell

Egy patikában létrehozható marketing-
mixnek nagyon sok eleme van. Ha az 
általánosan használt, úgynevezett 4P 
marketingmodellből indulunk ki, még 
mielőtt bármit is tennénk, a legfonto-
sabb lépésnek azt tartom, hogy feltér-
képezzük gyógyszertárunk vevőköré-
nek, betegeinek összetételét. Nagyon 
sok patikában azt csináljuk, hogy egy-
két hétig a kollégák minden expediálás 
után kitöltenek egy kis lapocskát, hogy 
az adott beteg hány éves volt, miket 
vásárolt, váltott-e ki receptet, vett-e 
egyéb terméket, ha igen, mi volt a pre-
ferenciája stb. Azt kell megtudnunk, 
hogy a hozzánk betérőket milyen ter-
mékkörök érdeklik. Igényfelmérést 
is végezhetünk a körükben, kitöltet-
hetünk velük teszteket, hogy milyen 
kategóriákat látnának még szívesen a 
gyógyszertárban. Eddig nem tartottunk 

kozmetikumokat: vásárolnának-e ilyen 
készítményeket? Ha igen, az olcsó, a 
közepes árfekvésű vagy a drága termé-
ket preferálnák? Nagyon sok lehetőség 
van arra, hogy megismerjük a vásárló-
inkat és az ő konkrét igényeiket. Nyil-
ván célszerű erre alapozva, mintsem 
hasraütésszerűen bővíteni a termékpa-
lettánkat. 

Termék (Product)

A fenti lépés azért elkerülhetetlen, 
mert a 4P modell első eleme a termék 
(product). Végig kell gondolnunk, 
hogy milyen készítményeket tartunk, 
illetve milyeneket kellene. Nem for-
galmazunk drágább fogyasztószereket, 
mondván, a mi vásárlóink nem olyan 
közönség, amelyik ezekre pénzt köl-
tene? Igen ám, de így nem is lesznek 
ilyen vásárlóink! Ahhoz, hogy elkezd-
jük bevonzani az ilyen típusú vevőket, 
hogy egy ilyen vásárlói kört építhes-
sünk ki, meg kell változtatnunk az ak-
tuális kínálatot, választékot. 

Ennek kapcsán azt is fontosnak tartom, 
hogy szétnézzünk a patikánk környe-
zetében működő versenytársaknál – 
ami nem feltétlenül egy másik gyógy-
szertárat, hanem például egy drogériát 
jelent. Ott milyen a választék, mely 
termékek fogynak a leginkább? Min-
dettől függetlenül a gyógyszertárunk 
kínálatát érdemes úgy alakítani, hogy 
– az aktuális piaci információk alapján 
– a nagy márkákból és a nagy/növekvő 
forgalmú termékekből többet tartsunk, 

de erről a későbbiekben még fo-
gok beszélni. 

Összefoglalóan, a célunk, 
hogy új vevőket csábítsunk 
be, illetve hogy a régieket 

megtartsuk, ehhez viszont az 
kell, hogy lássuk, ők mit szeretnének 

vásárolni a patikánkban.

Ár (Price)

Ugyanilyen fontos a megfelelő ár (pri-
ce) kialakítása. Nem feltétlenül értek 
azzal egyet, hogy mindennek vigyük 

A gyógyszertár marketingje: a 4P modell
Mivel javítható egy patika eredményessége? – 4. rész

Miután átalakítottuk a gyógyszertár külső-belső megjelenését, a vezető és a beosztottak gondolkodásmódját, hozzáállá-
sát, megnöveltük utóbbiak belső motivációját, következzen a patika marketingje. Ne higgyük azt, hogy a patika megvan 
e nélkül, hiszen jó bornak is kell a cégér. A mai világban nem szabad belekényelmesedni abba, hogy van egy gyógyszertá-
runk, és a vásárlók, a betegek majd jönnek a receptekkel.
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le az árát, és minél olcsóbban adjuk a 
termékeket. Ha kitalálunk egy törzs-
vásárlói rendszert, és annak keretében 
mindenkinek adunk 5 vagy 10 száza-
lék kedvezményt, ha a termékeinket 
tartósan alacsonyan, 18 százalék árré-
sen tartjuk, abból ezt nem fogjuk tudni 
megvalósítani. 

Ráadásul tartósan alacsony ár esetén 
a vevőink nem érzik azt, hogy vala-
mi pluszt kapnak tőlünk. Ehhez egy 
egészséges középáron kell tartanunk 
a termékeket. Az egyéb készítmé-
nyek esetében például 25 százalék 
az az árrés, amelyből tudunk vásárlói 
kedvezményeket adni. Lehet, hogy a 
törzsvásárlói rendszerrel több vásárlót 
tudunk szerezni és megtartani, mint 
azzal, hogy 3 százalékkal olcsóbbak 
az áraink, mint a többi patikában vagy 
a drogériában. Egyébként ezen a téren 
is érdemes feltérképeznünk a verseny-
társak szokásait, például a szomszédos 
patikák árpolitikáját, árstruktúráját. 

Egy vásárló nemcsak azért vesz le egy 
készítményt a polcról, mert az akciós 
vagy olcsó, hanem attól is, ahogy a ter-
mékválasztékot kialakítjuk. Ha tovább-
ra is a kozmetikumoknál maradunk, ha 
van egy olcsó, egy közép- és egy drága 
árkategóriás termékem, akkor azok kö-
zül a vásárló már tud választani, és úgy 

érezheti, hogy az ő igényeinek megfe-
lelő árstruktúrát talál a patikában. 

A vásárlók számára nemcsak a termék 
ára lehet fontos szempont, hanem az is, 
hogy milyen kiszolgálást kapnak mel-
lé. Az emberek hajlandóak pénzt költe-
ni arra, amiről úgy érzik, hogy megéri. 
Egy ezzel kapcsolatos felmérés szerint 
a patikaválasztást befolyásoló ténye-
zők közül az első a gyógyszertár ked-
vező fekvése, a második a kiszolgálás 
színvonala. A vevők számára nagyon 
fontos, hogy az officinában mosolyog-
nak-e rájuk, hogy ott jól érzik-e magu-
kat. A pozitív vásárlói élmény döntően 
befolyásolja a törzsvásárlóvá válás fo-
lyamatát. Másrészt, a gyógyszertárban 
szaktudást teszünk a termék mellé, és a 
betegeket éppen ezzel lehet a drogériá-
ból a gyógyszertárba „átcsábítani”. 

Tehát nem feltétlenül az árrés levitele 
az egyetlen helyes megoldás. A minap 
láttam egy felmérést a patikai árakciók-
kal kapcsolatos fogyasztói viselkedés-
ről, amiből kiderült, hogy a vásárlók 
77 százaléka egyáltalán nem foglalko-
zik ezekkel. Csupán a páci-
ensek 4-5 százaléka tar-
tozik abba a kategóriába, 
aki gyakran vagy mindig 
utánanéz az akcióknak. 
Könnyen érezhetjük azt, 
hogy az emberek mindig 
az olcsóbb készítményt 
keresik, mert sokkal in-
kább megmaradnak ben-
nünk azok, akik szóvá te-
szik egy-egy termék ma-
gasabb árát, mint azok, 
akik bejönnek, vásárolnak, 
és szó nélkül fizetnek. Utóbbiak sokkal 
többen vannak (lásd a mellékelt ábrát).

Értékesítési csatorna (Place)

A harmadik lépés a lehetséges értéke-
sítési csatornák (place) feltérképezése. 
Ne ragadjunk le ott, hogy működtetünk 
egy törzsvásárlói rendszert és esetleg 
saját újságot adunk ki. A marketing-
mixbe a helyi újságok, rádiók és tévék, 
valamint a saját szórólapok is éppúgy 
beletartoznak. Ezek hatékonyságának 

az értékelése, ha korábban még nem 
éltünk velük, nagyon lassú és nehéz 
folyamat, úgyhogy mindenkit türelem-
re intek. Egy hirdetés vagy szórólap 
hatását mérni, a kapott adatokat folya-
matosan elemezni kell: melyik utcában 

szórtuk az anyagot, ennek 
eredményeként hányan 
jöttek be a patikába, ha 
a következő héten egy 
másik utcában szóróla-
pozunk, annak mi lesz 
az eredménye, azaz ho-
gyan változik a reklá-
mozott termék forgalma. 

Azt is át kell gondol-
nunk, hogy hogyan tu-
dunk még vásárlókat 

megszólítani. Ehhez egyre 
inkább elengedhetetlen a közösségi 
média (Facebook, Twitter stb.) hasz-
nálata. A nagyobb láncok mind saját 
közösségi oldallal, illetve webshop-pal 
rendelkeznek. A magunk viszonyla-
tában át kell gondolnunk ezek szük-
ségességét, és az ezekkel kapcsolatos 
lehetőségeinket. 

Hogyan szólítjuk meg a helyi embe-
reket, a hozzánk rendszeresen járókat 
és az újonnan betérőket, akik még so-
sem jártak nálunk? Az orvosi rendelők 
felkeresésével, szórólapozásával, az 

„Tartósan 
alacsony ár 

esetén a vevőink 
nem érzik azt, 
hogy valami 

pluszt kapnak 
tőlünk.”

„Ön figyelemmel követi  
a patikai árakciókat?”

Mindig megnézem ezeket

Gyakran megnézem ezeket

Ritkán nézem meg ezeket

Egyáltalán nem nézem ezeket

4% 5%

14%

77%
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orvosok bevonásával, a kórházakkal, 
rendelőintézetekkel való együttműkö-
déssel?  

Reklámozás (Promotion)

A negyedik „p” a promotion, azaz a 
reklámozás. Hogyan fogalmazzunk 
meg egy jó plakátot, szórólapot? Ho-
gyan rakjunk össze úgy egy saját újsá-
got, hogy az megszólítson embereket? 
Hogyan alakítsuk ki a törzsvásárlói 
rendszerünket? A közösségi médiában 
mikor, hogyan, mit és milyen rendsze-
rességgel jelentessünk meg? – ezeknek 
mind vannak alapszabályai, és léteznek 
szakemberek, akiknek érdemes ezzel 
kapcsolatban kikérni a véleményét. 
Kedves kollégák, el kell kezdenünk 
együtt dolgozni velük! 

Én szeretem, ha egy egészségügyi in-
tézmény megjelenése letisztult, tisz-
taságot és rendezettséget mutat. Ebbe 

nem biztos, hogy egy patika esetében 
belefér az, hogy a tára alja tele van ra-
gasztgatva A4-es reklámanyagokkal. 
Ezzel szemben egy nagy, A3-as plakát 
tud figyelemfelkeltő lenni, főleg, ha az 
úgynevezett forró, nem pedig a hideg 
zónába van kihelyezve. 

Értékesítési csatorna maga a tára, va-
lamint az officinai polc, és marketing 
ezeknek a berendezése is. A nagyobb 
üzletláncok úgynevezett planogram-ot 
készítenek, amelynek segítségével 
megtervezhető, hogy hogyan nézze-
nek ki a polcok, hogyan rendezzük el 
azokon a termékeket, annak érdekében, 
hogy a legjobban vonzzák a szemet, és 
így a leghatékonyabb árrés-növelő ha-
tásuk lehessen. 

Nagyon nem mindegy például, hogy a 
polcra olyan terméket teszünk ki, ami-
ből van összesen 5 dobozzal, és néha 
eladunk belőle egyet-egyet, vagy olyan 
készítményt teszünk ki, amiből nagy 

mennyiség fogy. A kategória-menedzs-
ment alapvetése szerint, ha egy adott 
termékcsoport piacán van 10 készít-
mény, és ezek közül az egyik uralja az 
egész piac 50 százalékát, akkor az ezt 
a termékcsoportot megjelenítő polcnak 
a felét – minél látványosabban, minél 
szebben – ennek az egy terméknek kell 
elfoglalnia, hiszen ebből fogy a leg-
több, ezt viszik leginkább. Gondoljunk 
bele: ha a legjobban fogyó termékből 
növünk 10 százalékot, az sokkal na-
gyobb bevételt jelent, mint ha a kisebb 
forgalmú termékből adunk el 10 száza-
lékkal többet. 

A fent részletezett 4P modell a fogyasz-
tói igényeknek való megfelelés négy 
pillére. Az viszont, hogy mik a konkrét 
– társadalmi és épített környezet adta – 
lehetőségek, patikánként változik. 

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.

2. Vevőszolgálat:
• mennyiségi eltéréssel, visszáruval 
   kapcsolatos ügyintézés
• aktuális hitelkeret és folyószámla 
   egyenleg
• számla és számlagyűjtő 
• folyamatban lévő kábítószer rendelés
• szállítási információk

1. Rendelésfelvétel:
• rendelések leadása 
• információ a már leadott 
   elektronikus
   megrendelésekről

4. Alma Franchise 
     Program:
• közvetlen ügyintézés az 
   Alma Franchise 
   partnereknek számára

7. Kórházi kereskedelmi 
     vezetők:
• kiemelt kapcsolattartó 
   direkt kapcsolása

3. Akciós hotline:
• naprakész információk a 
   gyártói akciós rendelésekről

5. Gyöngy Patikák 
     Program:
• közvetlen ügyintézés 
   a Gyöngy Patikák 
   számára

6. Kereskedelmi 
      képviselő:
• kereskedelmi képviselő 
   direkt kapcsolása

8. Call Center:
• tájékoztatás az aktuális 
   call center akciókról 
• call centeres akciók 
   rendelése

Telefonos ügyfélszolgálat 
szerződött partnereinknek

Ingyenesen hívható zöld szám: 

06 (80) 50 50 50

Ügyfélszolgálati időn kívül érkezett hívások esetén kérjük, 
hagyjon üzentet, munkatársunk hamarosan visszahívja!
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Tematika:

A gyógyszer-disztribúció átalakulása, a láncok és fúziók szerepe 
a gyógyszerellátás területén (előadó: dr. Mikola Bálint) 

Új trendek, speciális, egyedi, innovatív terápiák várhatók. Átalakuló-
ban a gyógyszerpiaci disztribúció. A költségek növekedésével együtt 
változik az állami finanszírozás és a magánráfordítások aránya. Tö-
rekvések várhatók a vásárlóerő, a kereskedelmi technológia és mar-
ketingeszközök, a fúziók és új stratégiai szövetségek felépítésére, 
miközben a fogyasztói kereslet a vény nélkül kapható egészségügyi 
szektor, a nem gyógyszertári csatornák felé mozdul. Meg kell talál-
nunk a helyes egyensúlyt a szakmai programok és az ahhoz forrást 
teremtő kereskedelmi tevékenység között.

A gyógyszerügy jogszabályi vetülete (előadó: dr. Sándor István)

A jogszabályok jelenlegi, szinte állandó változtatása miatt különös 
fény vetül az e-recept rendszerének bevezetésére. Ezért különös fi-
gyelmet érdemel a jogszabályok naprakész követése, amelyek szinte 
mindent átírnak.

Versenykörnyezet, versenystratégiák, gyógyszerügyi stratégiák 
(előadó: dr. Samu Antal)

Nagy kérdés, hogy a kultúrállamok esetében a beteg biztonsága 
meddig és milyen mértékben élvez elsőbbséget a versenykörnyezet 
védelmével szemben. Meddig lehet jogilag garantálni a gyógyszeré-
szet primátusát egy-egy országban, ebben a globalizálódó és gyil-
kos versenyt produkáló világban? Mindenesetre elébe kell menni a 
várható eseményeknek.

A krónikus terápiák menedzselése a kórházi és járóbeteg-ellá-
tásban. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment 
(előadó: Takács Gézáné dr.) 

A krónikus terápiák esetében teljesedhet ki a gondozás, illetve az 
egészségnevelés. Az epidemiológiai felmérések eredményeinek fi-
gyelembe vételével kell a krónikus terápiákat menedzselni, országos 
szinten egységes elvek, követelmények figyelembe vételével.

Politika, gazdaságpolitika, egészségpolitika, gyógyszerpolitika 
(előadó: dr. Simon Kis Gábor)

A politika primátusa vitathatatlan, ami egyúttal a többi „politika” 
mozgásterét is behatárolja. Mivel a gyógyszerpolitika a sor legvé-
gén található, értelemszerűen ennek a legkisebb a mozgástere. Ám 
legalább ezt a kis mozgásteret kellene tudatosan, szívós munkával 
kihasználni.

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

30 KREDITPONT értékű. 

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

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

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. december 2.   

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

BUDAPEST 

SZEGED

PÉCS

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam –  

2018. I. félév

  JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment – 2018. I. félév

A továbbképzés választott helyszíne: 
A jelentkező neve: 
Előző neve: 
Működési nyilvántartási száma:

Levelezési cím
Címzés:
Irányítószám/város/utca/házszám:

Telefon:    
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-nyilvántartás-
sal kapcsolatos teendők ügyében felhasználják.

Kelt: 2018.
           aláírás
Beküldési cím:
Simon Patika Kft., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
Tel/fax: 06/1/252-4948. E-mail: takacsmargo@indamail.hu

A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

FELHÍVÁS

március 24–25. (szombat-vasárnap)

április 14–15. (szombat-vasárnap)

május 5–6. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
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Új adatbázis a klinikai  
vizsgálatokról

Múlt év ősze óta új adatbázis segíti a 
Magyarországon zajló klinikai vizsgá-
latok iránt érdeklődő orvosokat, bete-
geket. Az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(OGYÉI) honlapján  (az „Engedélye-
zett klinikai vizsgálatok Magyarorszá-
gon” menüpont alatt) található lista a 
magyar gyógyszerhatóság által 2017. 
január 1. és október 31. között engedé-
lyezett és magyarországi vizsgálóhe-
lyeken futó klinikai vizsgálatok adatait 
tartalmazza. A frissítés során ezt foko-
zatosan kívánják bővíteni a 2017 előtt 
engedélyezett vizsgálatok adataival.

Korábban kizárólag az „EU Clinical 
Trials Register” elnevezésű  nem-
zetközi adatbázis  állt az érdeklődők 
rendelkezésére, amely az Európai Uni-
óban végzett II-IV. fázisú felnőtt, és 
valamennyi gyerek klinikai vizsgálat 
adatait tartalmazza.

A jelenlegi lista segítségével könnyen 
kereshetővé vált, hogy Magyarorszá-
gon az egyes betegségek (indikációk) 
területén milyen klinikai vizsgála-
tok kaptak engedélyt vagy indultak 
már el. Ugyanakkor a vizsgálatokkal 
kapcsolatos, a szakemberek számá-
ra fontos és részletes információkat 
továbbra is az „EU Clinical Trials  
Register” nemzetközi adatbázisban 
kell megkeresni a listában feltüntetett 
azonosítók segítségével. 

Forrás: OGYÉI

A lakosság jobb egészségértésén dolgozó gyógyszerészek kitüntetése

December 1-jén immár második alkalommal adták át az Innovatív Gyógyszer-
gyártók Egyesülete által alapított „Nekem Szól! Egészségértés Díj” pályázat leg-
jobbjainak járó elismeréseket. 

A kiírás legfontosabb célkitűzése, hogy támogassa azokat a kezdeményezéseket, 
amelyekkel a hiteles egészségügyi információk minden egyes ember számára 
olyan módon válnak elérhetővé, ahogy azt ő maga a legkönnyebben fel tudja 
használni. 

Az idei pályázatra 2017. január 1. és október 15. között Magyarországon futó 
programokkal, összesen öt kategóriában (Egészségügyi és oktatási intézmények, 
Egészségügyi szakemberek, Betegszervezetek, Társadalmi-, állami- és gazdál-
kodó szervezetek, valamint Újságírók és bloggerek) lehetett nevezni, és rekord 
számú, 106 pályamű érkezett be. 

A szakma számára örömteli hír, hogy az „Egészségügyi szakemberek” kategóriá-
ban több gyógyszerész is kiváló eredményt ért el. Az első helyezést dr. Dér Péter, 

a mogyoródi Kígyó Gyógyszertár 
vezetője nyerte online tanácsadást 
végző Facebook csoportjával. Tevé-
kenységéről korábban mi is többször 
beszámoltunk. A második helyezett 
dr. Csupor Dezső lett, „Gyógysze-
rész szakértői blogok az egészségér-
tés szolgálatában” című munkájával, 
a megosztott negyedik helyen pedig 
dr. Kocsisné Balogh Anikó, a kisma-
rosi Málnalevél Patika vezetője vég-
zett, „Az online videók gyógyszeré-
szi gondozásba történő bevezetése” 
című pályaművével. 

A kitüntetetteknek ezúton is gratu-
lálunk!

Tovább nőttek a lakosság gyógyszerkiadásai
Az egy főre jutó egészségügyi kiadás 2016-ban 51 331 forint volt, ami  
1800 forinttal több az egy évvel korábbinál – derül ki a Központi Statisztikai 
Hivatal kiadványából. Az egészségügyi kiadások a háztartások teljes költésé-
nek 5 százalékát tették ki. Az egészségmegőrzésre, illetve betegségek kezelésére 
fordított pénz nagyobb részét, 34,7 ezer forintot (67,6%) a lakosság gyógyszer-
re költötte, míg járóbeteg-ellátásra és kórházi szolgáltatásra átlagosan 10,4 ezer 
forintot adott ki. A teljes egészségügyi ráfordításból a hálapénz – fejenként és 
évente – 2881 forintot tett ki. 

Meglepő módon, a gyermektelen háztartások 24,2 ezer forinttal költöttek többet 
egészségügyre, mint a gyermekes családok. A nyugdíjasok egészségügyi kiadá-
sainak súlya – a magasabb gyógyszerköltségek miatt – 4,5 százalékponttal ha-
ladja meg az átlagot. Az idősek évente átlagosan 111,5 ezer forintot fordítottak 
az egészségükre. 

Forrás: Világgazdaság Online
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Sikeresen zárult a MOSZ 2017. évi oktatási programja 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége évről 
évre stabil koncepció mentén szervezi továbbképző ren-
dezvényeit. Célja, hogy a tudományos, szakmai, szak-
mapolitikai területek és a gyógyszerellátás gyakorlati 
kérdései arányának alakításával mindenki megtalálja az 
érdeklődésének megfelelő témakört.

Időrendben a „Gyógyszertár-működtetés 2017”, a 
kötelező szinten tartóvá avanzsált „Gyógyszeres  
Terápia Menedzsment” továbbképzés, a Gyógyszer-
tári Asszisztens Konferencia, az októberi GYOK, az 
éves szinten öt alkalommal megszervezett „Gyógy-
szertári menedzsment” kurzus, a nyolc célfeladatot 
tárgyaló konzultációk és tanfolyamok csaknem két-
ezer érdeklődőt vonzottak. 

Az oktatási évet a december elején, Sopronban és Budapesten megrendezett kon-
ferenciák zárták. Ez alkalommal pódiumot kaptak az „Év Gyógyszerésze” pá-

lyázat díjazottjai is. 
Ezzel vált kerekké 
a koncepció, amely 
a hivatást fejlesztő 
célkitűzéseink ívét 
reprezentálja, az 
élettani és terápiás 
ismeretek megszer-
zésétől a működte-
tésen át a szolgálta-
tás fejlesztéséig.

MOSZinfó

Az alkohol növeli a mellrák kockázatát
A Rákkutatási Világalap (WCRF) jelentése szerint már napi 10 gramm alkohol, 
fél pohár bor vagy egy kis adag sör fogyasztása kilenc százalékkal növeli a meno- 
pauza után a mellrák kockázatát. A jelentéshez a szervezet 12 millió nő kórtör-

ténetét feldolgozó több mint 
száz tanulmány eredményeit 
elemezte.

A WCRF jelentése ezért azt 
tanácsolja a nőknek, hogy 
legyenek figyelemmel azok-
ra a tényezőkre, amelyeket 
befolyásolni tudnak, ilyen 
az étrend, a testsúly vagy a 
rendszeres mozgás. A rend-
szeres és intenzív testmoz-

gás, például a futás vagy a biciklizés ugyanis 10 százalékkal csökkenti a meno-
pauza utáni emlőrák kockázatát a fizikailag kevésbé aktív nőkhöz képest.

Forrás: Weborvos

A Teva szűkíti magyarországi  
gyógyszer-nagykereskedelmi  
tevékenységét

A Teva  Gyógyszergyár Zrt. no-
vemberben döntött magyarorszá-
gi  gyógyszer-nagykereskedelmi 
tevékenységének átalakításáról; 
ennek értelmében a cég múlt év de-
cember 15. óta csak a kórházaknak 
szállítja ki közvetlenül a termékeit, 
a  gyógyszertárakat egyéb nagyke-
reskedelmi partnerein keresztül lát-
ja el készítményeivel. 

Az átalakítás létszámleépítéssel is 
jár, 90 munkahelyet érint, elsősor-
ban a vállalat gödöllői üzemegysé-
gében, ugyanakkor a gödöllői raktár 
továbbra is megmarad.

Mint a cég közleményében jelezte, 
a jövőben – globális stratégiájával 
összhangban – fő üzleti tevékeny-
ségeire kíván összpontosítani, ezért 
döntött magyarországi  gyógy-
szer-nagykereskedelmi tevékenysé-
gének átalakításáról. Hozzátették, a 
Teva továbbra is teljes mértékben 
elkötelezett a társaság magyarorszá-
gi működése iránt, és az elkövetke-
ző időszakban is folytatja debreceni, 
sajóbábonyi és budapesti tevékeny-
ségének fejlesztését.
 
Mint emlékezhetünk, a Teva tavaly 
májusban jelentette be, hogy 500 
fős létszámcsökkentést hajt végre 
gödöllői termelőüzemében, azzal a 
szándékkal, hogy 2018 végéig ér-
tékesíti vagy bezárja az üzemet. Az 
akkori tájékoztatás szerint a gödöl-
lői üzem 2018 közepéig csökkentett 
kapacitással folytatja a termelést.
 
A nyilvános cégadatok szerint a 
Teva Gyógyszergyár Zrt. 2016-ban 
231,7 milliárd forint árbevételt ért 
el az előző évi 284,4 milliárd fo-
rint után. Adózott eredménye pedig  
5,3 milliárd forintot tett ki, míg ez 
az adat 2015-ben még 103,6 milliárd 
forint volt.

Forrás: MTI
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SZÍNHÁZ
Anders Thomas Jensen: Ádám almái

Helyszín: Radnóti Színház     Időpont: január 16., 23., 19.00, valamint január 21., 17.00     Jegyár: 2500–4800 Ft

A neonáci Adam-ot közmunkára ítélik, 
és Ivan, a hitbuzgó pap közösségébe 
kerül. Ivan hisz Istenben, hisz a Jó győ-
zelmében, és nem vesz tudomást arról, 
hogy agydaganata van, a gyermeke tes-

ti-szellemi fogyatékos, a felesége pedig 
az öngyilkosságba menekült. Adam 
kételkedik, makacsul ellenáll. Ivan azt 
a feladatot adja Adamnak, hogy süs-
sön egy almás pitét. Ám mit lehet tenni 

akkor, ha a kezdetben bő termést hozó 
almafa egyre inkább a varjak és a ku-
kacok martalékává válik, mi több, a vé-
gén még a villám is belecsap? Ivan és 
Adam, azaz a Jó és a Rossz párharcának 
példázata e skandináv stílusú fekete-ko-
média, tele abszurd helyzetekkel, komi-
kus, keserű és megindító pillanatokkal.

Az  Ádám almái  színpadi változata 
Anders Thomas Jensen azonos című 
dán-német filmje alapján készült, amit 
2005-ben nagy sikerrel játszottak a ma-
gyar mozik. 

A főbb szerepekben: László Zsolt 
(Ivan), Pál András (Adam), Schneider 
Zoltán (Gunnar), Rusznák András 
(Khalid), Csomós Mari (Aki Veled 
Van)

Rendező: Szikszai Rémusz

OPERA
The Gershwins©: Porgy és Bess
Opera három felvonásban, angol nyelven, magyar és angol felirattal

Ki ne ismerné a  Summertime, az  I 
Got Plenty O’ Nuttin’ vagy az It Ain’t 
Necessarily So  kezdetű slágereket? 
Azonban sokan nem tudják, hogy ezek 
nem csupán régi  jazz-dalok, hanem 
az egyik leghíresebb amerikai opera, 
az 1935-ös Porgy és Bess legnépsze-
rűbb részletei. George Gershwin, Du-
Bose és Dorothy Heyward, valamint 
Ira Gershwin története a dél-karolinai 
Charleston egyik fekete közösségének 
vidámsággal, imádsággal, munkával 
és erőszakkal teli életét mutatja be egy 
kripli koldus és egy kábítószerfüggő 
nő különös szerelmén keresztül.
  
Porgy:  
Bakonyi Marcell / Palerdi András

Bess:  
Sáfár Orsolya / Létay Kiss  
Gabriella

Sporting Life:  
László Boldizsár / Balczó Péter

Crown: Szegedi Csaba

Jake: Fülep Máté / Haja Zsolt

Clara, Jake párja:  
Fodor Beatrix / Rőser Orsolya 
Hajnalka

Karmester: Dénes István

Rendező: Almási-Tóth András

Helyszín: Magyar Állami Operaház     Időpont: január 27., 28., február 1., 8., 18:00     Jegyár: 1800–8600 Ft
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Helyszín: Opus Jazz Club     Időpont: január 16., 20.00     Jegyár: 1500 Ft

JAZZ
Mario Rom’s Interzone

KOMOLYZENE
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye

Közreműködik: Mario Rom (trombi-
ta), Lukas Kranzelbinder (nagybőgő), 
Herbert Pirker (dob)

A fiatal osztrák muzsikusokból álló 
Interzone valódi jazzt játszik, ezzel 
együtt mottójuk, hogy „mindent sza-

bad”. A szokatlan hang-
szer-összeállítású csapat 
(trombita, nagybőgő és dob) 
bebizonyította, hogy képes 
a virtuozitást és a humort 
szórakoztató egységgé for-
málni, és azt a benyomást 
kelteni, mintha négy, öt, 
vagy még több zenész al-
kotná a zenekart.

A híres New York-i Roches-
ter Jazz fesztiválon adott 
koncertjüket követően a 
fesztivál fő kritikusa így írt 
róluk: „egyszerűen az egyik 
legszórakoztatóbb és legszi-
porkázóbb fellépő az idei 
fesztiválon. Még soha és 

sehol nem hallottam zenekart, amely-
nek ilyen komoly érzéke lett volna a 
játékhoz.” 
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Műsoron:
Beethoven: Coriolan-nyitány, op. 62
Mozart: C-dúr oboaverseny, K. 314

Schubert: 4. (c-moll) szimfónia,  
D. 417 („Tragikus”)

Oboán játszik és vezényel:  
François Leleux

Napjaink egyik legjelentősebb oboa- 
művészét látja vendégül a zenekar 
ebben a műsorban, aki több mint két 
évtizede vezényel is: szólistaként és 
karmesterként lép színpadra a világ 
vezető zenekarainak és fesztiváljainak 
meghívására. Budapesti koncertjének 

műsorát azonos alaphangú dúr és moll 
hangnemek köré szerkesztette, mintha 
ugyanannak a témának két ellentétes 
oldalát mutatná be. 

Beethoven 1807-ben komponált nyi-
tánya a hősi halált halt római szabad-
sághős portréja. A C-dúr hangnem 
Mozart műhelyében a pompával, a 
fenségessel kapcsolódott össze, mint 
például az itt hallható oboaverseny-
ben is. Az este második részében a 
tizenkilenc éves Schubert remekműve 
csendül fel, amelynek érdekessége, 
hogy a „tragikus” cím magától a ze-
neszerzőtől származik.

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: január 20., 19.30     Jegyár: 3000–6000 Ft
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Új év, új bőr aki a bőr típusának megfelelően ki-
alakítja a kezelés lépéseit, időtartamát 
és az otthoni ápolást. Az innovatív 
savas kezelések már nem okoznak lát-
ványos, kellemetlen bőrhámlást, így 
bátran beiktathatók a hétköznapokba. 

A téli bőrápolás nem csak az arc bőrére 
korlátozódik, mivel a hideg, a hőinga-
dozás, a száraz levegő és a sok ruha-
nemű megviseli a bőrünket. Zuhanyo-
záshoz használjunk olajos tusfürdőket, 
és utána krémezzük be magunkat test-
vajjal. Télen különösen kiszárad a ke-
zünk is, amire gyógyír a kozmetikában 
igénybe vehető, paraffinos kézápolás. 
A meleg paraffin az ízületekre is jó ha-
tású és nem utolsó sorban nagyon kel-
lemes érzés. 

A téli sminkeknél ne használjunk ma-
gas víztartalmú kozmetikumokat!  
A sminktrend kifinomult és természe-
tes, az arany és a burgundi színei do-
minálnak. A szépen megformázott, de 
természetes szemöldök, a hangsúlyos 
szempillák, a rózsás orcák és ajkak a 
téli sminktrend alapjai.

Minden kedves Olvasónak szép évet és 
kellemes szépülést kívánok!

Barabás Éva
kozmetikusmester

Először is minden kedves Olvasónak na-
gyon boldog és sikeres új évet kívánok!

A szépségipari innovációknak köszön-
hetően az idei év is egy kozmetikai új-
donsággal köszönt ránk. A 3D Hyalu 
Fill Multi Power H.A. lehetővé teszi a 
tű nélküli, látványos hialuronsav-feltöl-
tést! Visszaadja a bőr volumenét, simít-
ja, feltölti a ráncokat, továbbá visszaál-
lítja az évek során elvesztett szilárdságot 
és rugalmasságot.

A 3D Hyalu Fill a különböző moleku-
lasúlyú hialuronsavat aktív hordozó-

molekulákba csomagolva, természetes 
peptidekkel és vegyületekkel kom-
binálva juttatja a bőrbe. Ezek a ható-
anyagok együtt segítenek abban, hogy 
feltöltsék a bőr legmélyebb rétegeit, 
miközben kisimítják a bőr felületi ré-
tegét is. Formulája a legmodernebb 
dermokozmetikai technológia, amely 
ma elérhető. Alkalmazáskor a krém 
védő-, egészséges és hidratáló belső 
réteget hoz létre, amely láthatóan ja-
vítja a bőr minőségét és megjelenését, 
és – mint fentebb már írtam – simítja, 
feltölti a ráncokat és visszaállítja az 
évek során elveszett szilárdságot és 
rugalmasságot.

A bőrmegújítás természetesen már a 
kozmetikában megkezdődhet. A téli 
időszakban aktuálisan a savas keze-
lésekkel érjük el a legjobb eredmé-
nyeket. Nemcsak az otthoni ápolásra 
szánt termékeknél, hanem a professzi-
onális ápolásban is új készítmények-
kel gazdagodott a paletta. A Retin  
A Triple Power kezelő szett, amely fe-
rulasavat, pirosszőlősavat és rezverat-
rolt tartalmaz, savak és antioxidánsok 
kombinációja révén, szinergikusan hat 
a bőrre. Hatására beindul a sejtek re-
generációja, javul a bőr textúrája, si-
mít, véd és a rugalmas rostok újrakép-
ződését is elősegíti. A savas kúrákat 
mindig szakemberrel beszéljük meg, 

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA
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Kultúrcseppek
Az orosz ötök

Az orosz ötök társasága zeneszerzők egy csoportját takarja, akik ze-
nei munkásságukat javarészt a 19. század második felében fejtették 
ki. Közülük hárman szerepelnek műveikkel rejtvényünkben.

Alekszandr Porfirjevics Borogyin (1833–1887) egy grúz her-
ceg, Luka Szemjonovics Gedeanasvili (Gegyianov) törvényte-
len fiaként született. A fiút – ahogy az akkoriban szokás volt 
– az egyik szolga nevén anyakönyvezték. Nevelőszüleitől – egy 
nyugdíjas katonaorvostól és feleségétől – áldozatos gondosko-
dást kapott, művelt nevelőanyja otthon tanította. A gyermeknek 
korán kiderült szerteágazó érdeklődési köre: ugyanúgy vonzot-
ták a természettudományok, mint a zene, nyelveket tanult. Kis 
kémiai laboratóriumot rendezett be a fürdőszobában, emellett 
fuvolázni, zongorázni, oboázni, gordonkázni tanult. Még csak 
14 éves volt, amikor versenyművet írt fuvolára és zongorára. 
Borogyintól egy balettzenét választottunk az Igor herceg című 
operából, melynek címét a vízszintes 1. sor tartalmazza.

Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov (1844–1908)  
apja állami hivatalnok volt, aki korán visszavonult a munkától. 
Rimszkij-Korszakovnak már fiatalon fény derült zenei tehetsé-
gére, zongorázni tanult, és komponált is. Apja tengerésztiszti 
pályára szánta, ezért 1856-ban beíratta a pétervári tengerészeti 
akadémiára. Itteni tanulmányai alatt is folytatta zenei tanul-
mányait: cselló és zongora voltak a hangszerei. 1871-ben a 
szentpétervári konzervatórium tanárává nevezték ki, noha nem 
is volt meg hozzá a képesítése. Tudván ezt, titokban szorgos 
zeneelméleti, technikai tanulmányokba kezdett, összhangzat-
tant és ellenpontot tanult. A függőleges 12. sorban egyik híres 
operájának címét találják.

Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij (1839–1881) fiatalon már 
kiváló zongorista volt, de apja katonai pályát szánt neki. Szol-
gálatának első éveiben találkozott 
későbbi barátaival és zeneszerzőtár-
saival, akikkel később megalakítot-
ta az „orosz ötök” zeneszerzői kört, 
amelynek célja az orosz nemzeti 
zene megerősítése volt. 1858-ban 
kilépett a hadseregből, de megél-
hetése érdekében hivatalnoki állást 
kellett vállalnia. Egyetlen befejezett 
operája, a Borisz Godunov azonban 
nem váltotta ki a baráti kör osztat-
lan tetszését, ezért visszahúzódott. 
1864-től kezdve neurotikus jelleme miatt idegi eredetű be-
tegségek jelentkeztek nála. 1879-ben elhagyta munkahelyét, 
és zongorázásból tartotta fenn magát. Hangversenykörútra 
ment, de csakhamar végleg összeomlott, és 1881. március 28-
án meghalt. E tragikus sorsú művész egyik talán legismertebb 
zongoraművének címét a függőleges 16. sorban találják. Mű-
vének egyik legismertebb feldolgozása egy angol progresszív 
rock együttes, az Emerson, Lake & Palmer nevéhez fűződik. 

A helyes megfejtést beküldők között könyvjutalmat sorsolunk ki. 
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)
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