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Gyógyszertár-működtetés XXIII. Konferencia
2018. március 2–4. Hajdúszoboszló, Hotel Béke

akkreditált továbbképzés, 20 pont

Programtervezet

2018. március 2. (péntek)

09.30–11.30 A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyűlése

13.30–15.30 Szakmai továbbképző program

  Onkológia
§ Tumormarkerek és értelmezésük
§ Modern célzott terápiák az onkológiában
§ Kommunikációs lehetőségek az onkológiai betegekkel
§ Egyénre szabott terápiák

16.00–17.30 Humán erőforrások
§ Új generációk, más konfliktusok, új döntéshozatali  
      szisztémák
§ A fiatal gyógyszerészek felelőssége a közforgalomban  
      és a szakmapolitikában
§ A jövő felnőttei
§ Motivációk és csalódások a gyógyszerészi pályán

 
2018. március 3. (szombat)

09.00–12.00 E-egészségügy 
§ Az elektronikus vény bevezetésének tapasztalatai
§ Gyógyszertári tapasztalatok az e-vényről
§ Adatvédelem az egészségügyben 
§ Jogszerű adatbázisok 

13.30–15.30 Szakmapolitika és szolgáltatás 
§ Fenntartható fejlődés a gyógyszerellátásban
§ Gyógyszertári praktikum
§ Gyógyszerészi praxisközösség
§ A közforgalmú gyógyszertár szerepe  
      az adherencia növelésében

16.00–17.30 Gyógyszerpiac
§ Gyógyszer-kereskedelmi körkép
§ Egyedi gyógyszer-azonosítás
§ Gyógyszerpiaci kitekintés 
§ Öngyógyítás, öngyógyszerezés
§ Patikapiac

2018. március 4. (vasárnap)

10.00–11.30 Gyógyszertár-működtetés 
§ Gazdaság és egészségügyi szolgáltatás
§ A gyógyszerellátással kapcsolatos jogi aktualitások
§ A gyógyszerellátás számviteli kérdései

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A párbeszéd  
konferenciája

Top-témakörök kerülnek terítékre az im-
már 23. éve megrendezésre kerülő tava-
szi gyógyszerész munkakonferencián. A 
keretek készen vannak, az előadókkal fo-
lyamatosan egyeztetünk. A konferencia 
rendezőjének örök gondja, hogy a szakmát 
foglalkoztató kérdésekből minél szélesebbet 
merítsen, ugyanakkor a sok témakör felve-
tése ne véreztesse ki a megbeszélés mélysé-
gét. Széles körben konzultálva kollégáink-
kal, ebben az évben úgy gondoltuk, hogy – a 
tudományos továbbképző programot egy ki-

csit összehúzva – azokat a témákat tárgyal-
juk, amelyek megbeszélésére jelentős igény 
mutatkozik. Ezekre viszont szánjunk időt. 

Ezzel összefüggésben napirendre kerül a ge-
nerációs kérdéseknek nem a tulajdonosi ré-
sze, hanem a szakma humánerőforrás-után-
pótlása: a csendes-, a baby boom-, az X-, az 
Y-, a Z- és a várható alfa-generációk közötti 
harmónia megteremtésének a lehetősége a 
hivatás fejlesztésében. Az e-egészségügyre 
egy egész délelőttöt szánunk, de ugyanúgy 
górcső alá kerül a szakmapolitika, a szolgál-
tatás helyzete, mint a gyógyszerpiac alaku-
lása és a gyógyszertár-működtetés gazdasá-
gi, jogi, számviteli környezete. Mindezek 
mellett a hétvége programjába egy kis hang-
verseny és fürdőzés is bele fog férni.

Az érdeklődés és a jelentkezések arra utal-
nak, hogy a megbeszélni kívánt tématerü-
letek vonzónak ígérkeznek kollégáink szá-
mára. Mindenkit szeretettel várunk!

Mikola Bálint
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gyógyszerész, ugyanakkor egészség-
ügyi szakemberként rendelkeznünk 
kell a szükséges ismeretekkel, hogy 
kellő szakértelemmel tájékoztathassuk 
az ilyen oltásokkal kapcsolatban érdek-
lődő szülőket. A bevezetőben leírtak-
kal összhangban fel kell hívnunk a kis-
gyermekesek figyelmét a kötelező vé-
dőoltások jelentőségére, az átoltottság 
magas szinten tartásának fontosságára, 
illetve foglalkoznunk kell az úgyneve-
zett oltást követő nemkívánatos esemé-
nyekkel kapcsolatos aggodalmakkal és 
panaszokkal is. 

Ilyen események lehetnek a szükség-
szerűen bekövetkező, az immunrend-
szer válaszát jelző oltási reakciók, 
amelyek jellemzően ártalmatlanok 
(láz, hányinger, bőrpír, duzzanat, rit-
kább esetben azonban súlyosabb tü-
netek is előfordulhatnak), valamint a 
nemkívánatos oltási szövődmények, 
amelyek védőoltásonként más-más 
gyakorisággal és jelleggel fordulhat-
nak elő, szerencsére azonban a legtöbb 
esetben nagyon ritkának számítanak.

Választható, illetve ajánlott vé-
dőoltások kisgyermekek számára

A kötelező védőoltásokkal kapcsolatos 
tapasztalatok és a gyakori fertőző be-
tegségek elleni sikeres küzdelem hatá-
sára a vakcinológia újabban a kevésbé 
gyakori, illetve a kevésbé súlyos beteg-
ségeket is célba vette. Ennek eredmé-
nyeként számos új védőoltás érhető el 
olyan fertőző betegségek ellen, ame-
lyekkel szemben korábban nem véde-
kezhettünk oltással. 

A fertőző betegségek elleni védekezés-
ben óriási szerepük van a védőoltások-
nak: az emberiséget évszázadokon át 
rettegésben tartó járványok megállítása 
elképzelhetetlen lett volna nélkülük. A 
himlőt például, amely a 19. század ele-
jéig emberek, gyermekek százmilliói-
nak haláláért felelős, pusztító, járványos 
kórnak számított, a 20. század végére 
a védőoltásnak köszönhetően teljesen 
felszámolták, ezáltal ez az első, és egye-
lőre egyetlen olyan járványos betegség, 
amely ellen a megvalósult eradikáció 
miatt már nincs szükség oltásra. 

A WHO ennek a sikernek a nyomán indí-
totta meg 1974-ben kiterjesztett immuni-
zációs programját, amelynek eredménye-
ként 1992-re a Földön élő kisgyermekek 
több mint 80százalékát beoltották torok-
gyík, szamárköhögés, tetanusz, valamint 
kanyaró és járványos gyermekbénulás 
ellen. Az oltás jelentősége a csaknem tel-
jesen visszaszorított betegségek kapcsán 
továbbra is óriási, különösen a 21. szá-
zadban, amikor a mobilitás, az akár föld-

részeken átívelő mozgás (utazás, mig-
ráció stb.) az emberiség egyre nagyobb 
részét érinti; ezáltal a már-már elfelejtett 
betegségek a kevésbé immunizált terüle-
tekről visszatérhetnek.

A kötelező védőoltások

Magyarországon a himlő elleni oltás volt 
az első kötelezővé tett védőoltás (1876), 
és megállapítható, hogy az oltási rend-
szer közel másfél évszázad múltán is 
korszerű és hatékony. Átoltottság tekin-
tetében (csaknem 100 százalékos) ma a 
világ élvonalába tartozunk, köszönhe-
tően annak, hogy a gyermekkori vakci-
náció az összes hagyományos oltásnál 
kötelező maradt, valamint újabb köte-
lező oltásokkal bővült – szemben egyes 
liberálisabb szellemiségű nyugat-európai 
országokkal, ahol bizonyos oltások nem 
kötelezők. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy bizonyos fertőző betegségeknél az 
átoltottság akár csak kismértékű csökke-
nése is súlyos következményekkel járhat. 

A kötelező védőoltások alkalmazását 
a járványos betegségek jellegéből fa-
kadóan csecsemő-, illetve kisgyermek-
korban kell megkezdeni: legtöbbjüket 
a gyermekek 1,5 éves korukig megkap-
ják (lásd az 1. táblázatot). 

A kötelező védőoltásokkal  
kapcsolatos gyógyszerészi teendők

A kötelező védőoltásokkal kapcsolatos 
szülői kérdésekkel, aggályokkal sok-
kal inkább a védőnő, valamint a házi- 
gyermekorvos találkozik, semmint a 

Kisgyermekek védőoltásaival 
kapcsolatos meglátások, tapasztalatok
Az Év Gyógyszerésze 2017 pályázat harmadik helyezettje

A védőoltásokkal az emberiség a múltban is hatékonyan védekezett a fertőző betegségek ellen – és védekezik a 21.  
században is, amikor az egészségügyi szakembereknek újabb és újabb kihívásokkal kell szembenézniük. A kötelező  
védőoltások nagy részét kisgyermekkorban adják be, valamint számos választható oltás is elérhető ebben a korban; ezek 
típusait és az ezekkel kapcsolatos meglátásokat, tapasztalatokat foglalja össze az alábbi cikk.
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ticizmus és a szülői aggodalmak vo-
natkozásában („Kell-e?”, „Megéri-e?”, 
„Nem ártok-e vele?”) merülnek fel.

A választható/ajánlott védőoltá-
sok beillesztése a kötelezők rend-
jébe kisgyermekkorban
A nem kötelező védőoltások közül a 
rotavírus-fertőzés elleniek azok, ame-
lyeket a csecsemőkor elején, közvet-
lenül a kötelező BCG-oltás után kell 
beadni – erre fontos felhívni a szülők 
figyelmét. Nagyon fontos a tervezés, 
az összehangolás, a megfelelő oltá-
si sorrend meghatározása – vagyis az 
oltási terv kialakítása a háziorvos se-
gítségével, különösen az olyan, több-
dózisú védőoltások esetén, amelyeknél 
az oltás különféle életkorokban történő 
elkezdése esetén más-más oltási sémát 
kell követni (lásd a 2. táblázatot).

A választható védőoltásokkal  
kapcsolatos problémák

A választható védőoltások elérhető-
sége – problémák a keresleti oldalon

A válaszható védőoltások, szemben 
az ingyenes, kötelező védőoltásokkal, 
nem mindenki számára elérhetők, így 
nem jutnak el minden olyan személy-
hez, aki esetleg beoltatná magát, vagy 
akit beoltatnának. Ezen a helyzeten az 
egészségügyi szakembereknek és szak-
politikusoknak, döntéshozóknak lehető-
ségeikhez mérten változtatniuk kell. A 
könnyebben orvosolható eset az, amikor 
azért nem jut el az oltás a célcsoporthoz, 
mert az nem tud róla, nincsenek róla 
megfelelő ismeretei, például az újonnan 
kifejlesztett oltásokról, vagy azokról, 
amelyeknek a tb-támogatottságában állt 
be változás (ilyen például a meningitisz 
C elleni oltás).

Bizonyos oltások nem támogatottak, 
így ezekért súlyos összegeket kell fi-
zetni, ezáltal többnyire csak a tehe-
tősekhez jutnak el. Ez azért komoly 
probléma, mert éppen a rossz szociá-
lis, higiénés körülmények között élők 
esetében járhat például egy rotavírus-, 

A kisgyermekek, illetve a kisgyermekes 
szülők ideális célcsoportjai a választ-
ható védőoltásoknak, ebben a korban 
ugyanis a gyermekek beoltatása a ha-
gyományos védőoltások miatt egyéb-
ként is napirenden van. Az is a védőol-
tás felé tereli a kisgyermekes szülőket, 
hogy az ilyen korú gyermekeknél még 
a gyorsabb lefolyású, vagy az enyhébb 
tünetekkel járó betegségek hatását is 
nehezen tolerálják, és megpróbálnak 
mindent megtenni ezek elkerülése érde-
kében. A kisgyermekes szülők közötti 
élénk kommunikáció (kismama-blogo-
kon és -cseteken, vagy akár a játszóté-
ren, a baba-mama klubokban stb.) pedig 
nagymértékben elősegíti a védőoltások-
kal kapcsolatos információk terjedését 
ebben a célcsoportban.

A választható/ajánlott védőoltá-
sokkal kapcsolatos gyógyszerészi 
teendők
A választható védőoltásoknál a 
gyógyszerész szerepe sokkal hang-

súlyosabb, mint a kötelezők esetén. 
Az ilyen típusú védőoltásokat ugyan-
is a közforgalmú gyógyszertárakban 
lehet beszerezni, ezért ezeknél még 
fontosabb, hogy a vakcinákról pon-
tos információkkal, a tanácsadáshoz 
megfelelő ismeretekkel rendelkez-
zünk. Annak ellenére, hogy itt is igaz, 
hogy nem a gyógyszerész az első szá-
mú egészségügyi szakember, akivel 
a szülők konzultálni fognak, mégis 
gyakori, hogy az oltási kampányok, 
reklámok vagy akár a – vélt vagy va-
lós – járványveszély esetén a média-
visszhang hatására sokan közvetlenül 
a patikát keresik fel oltatási szándé-
kukkal, illetve kérdéseikkel, problé-
máikkal. 

A leggyakoribb kérdések, problémák 
a választható védőoltásoknak a kö-
telezők rendjébe való beillesztésével 
kapcsolatban, az oltóanyagok beszer-
zésével kapcsolatos nehézségek és az 
ellátási problémák kapcsán, valamint 
a védőoltás-ellenes vélemények hatá-
sára alkalmanként felerősödő szkep-

1. táblázat: Kisgyermekkorban beadandó kötelező védőoltások Magyarországon

Védőoltás Betegség Oltási életkor

1. BCG gümőkór (tuberkulózis) 0-4 hetes korban

2. DTPa + 

      IPV + 

      HiB + 

      PCV

torokgyík (diftéria), merevgörcs (tetanusz), 
szamárköhögés (pertusszisz)
járványos gyermekbénulás (poliomielitisz)
úgynevezett invazív Haemophilus influenzae B 
fertőzések (HiB agyhártyagyulladás, HiB szepszis, 
gégefedő-gyulladás)
invazív pneumococcus-fertőzések  
(p. szepszis, p. agyhártyagyulladás),  
egyes fül-, arcüreg- és tüdőgyulladások

2 hónapos korban

3. DTPa + IPV+ HiB lásd fent 3 hónapos korban

4. DTPa + IPV+HiB 
+ PCV lásd fent 4 hónapos korban

5. PCV lásd fent 12 hónapos korban

6. MMR
kanyaró (morbilli)
mumpsz (Parotitis epidemica)
rózsahimlő (rubeola)

15 hónapos korban

7. DTPa + IPV+ HiB lásd fent 18 hónapos korban

8. DTPa + IPV lásd fent 6 éves korban

Forrás: Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról



GYÓGYSZERTÁR6

PHARMA PRAXIS

rűen ellátási problémákhoz vezethet. 
(Ez történt a két halálos áldozattal – 
egy csecsemő és egy gimnazista – járó 
meningitisz B megbetegedések után 
tavaly decemberben.) 

Az ilyen helyzetekben segíthet a 
gyógyszertárak közötti megfelelő kom-
munikáció (akár internetes szakmai 
fórumok használatával is), amelynek 
eredményeként a beteg továbbirányít-
ható olyan patikákba, ahol a védőoltás 
még készleten van. Bizonyos esetek-
ben a gyógyszerész felhívhatja a fi-
gyelmet a helyettesíthetőségre: például 
a kullancs-enkefalitisz kétféle oltásá-
nak immunológia hatása azonos lévén, 
javasolható a helyettesítésük egyazon 
oltási sorozatban és az esedékes emlé-
keztető oltásoknál is.

Az átoltottsággal kapcsolatos  
problémák

Egy védőoltás akkor hatásos a népes-
ség szintjén, ha megfelelő mértékű az 
átoltottság. A hivatalos WHO-ajánlás 
szerint a népességnek vagy maximum 
a 30 százalékát, vagy minimum a 80 
százalékát kell beoltani ahhoz, hogy a 
járványok kitörését megakadályozzuk. 
A 30 százalék alatti oltási aránynak 
nyilván akkor van különösen nagy ha-
tékonysága, ha a rizikócsoportokat olt-
juk. A 80 százalék feletti oltásra pedig 
a nyájimmunitás (más néven közösségi 
vagy populációs immunitás) elérése ér-
dekében van szükség, amelynek lénye-
ge, hogy megfelelő átoltottsági szint 
esetén nemcsak az oltottak, hanem a 
nem immunizáltak is védettek lesznek: 
ha ugyanis nincs, aki átadja a fertőzést, 
nem tud kitörni a járvány. 

A választható védőoltások elérhetősé-
gével, a célcsoporthoz való eljutásával 
kapcsolatos, fent részletezett problé-
mák nem megfelelő átoltottságot ered-
ményezhetnek, ami súlyos gondokat 
okozhat például a bárányhimlő elleni 
védekezésnél. Magas átoltottsági szint 
esetén a betegség visszaszorulhat, el-
tűnhet, a nem megfelelő átoltottság 
azonban súlyos következményeket 
vonhat maga után, mivel a vírus cirku-
lációjának csökkenése miatt kitolódhat 

vagy egy bárányhimlő-fertőzés súlyo-
sabb lefolyással, valamint ők azok, 
akik nehezebben jutnak orvosi ellá-
táshoz – tehát éppen ez lenne az a cél-
csoport, amelynek az immunizálására 
nagy szükség volna. 

Elszórtan láthatunk példákat arra, hogy 
önkormányzati támogatással mindenki 
számára elérhetővé tesznek bizonyos 
ajánlott védőoltásokat (például a bá-
rányhimlő ellen Hódmezővásárhelyen, 
Kaposváron, Egerben, Salgótarjánban 
stb.), viszont, mint azt a meningitisz C 
elleni oltások esetében is láthattuk, saj-
nos sokszor nagyobb járványok kelle-
nek ahhoz, hogy a választható oltások 

elinduljanak országos szinten a teljes 
támogatottság, vagyis a széles körű el-
érhetőség, ezáltal pedig a legfontosabb 
célcsoporthoz való eljutás útján. 

A választható védőoltások elérhető-
sége – a kínálati oldal nehézségei

A legfelkészültebb gyógyszergyártók, 
gyógyszertárak sem mindig képesek 
kezelni a védőoltások utáni kereslet-
nek olyan mértékű megnövekedését, 
mint amilyen egy járvány, vagy akár 
– az esetek átlagosnál magasabb szá-
ma nyomán fellépő – járványveszély 
esetén, annak sajtóvisszhangja után 
figyelhető meg, ez pedig szükségsze-

2. táblázat: Kisgyermekkorban választható védőoltások

Védőoltás Betegség Oltási életkor

Vaxigrip 
Fluarix
1Fluart

influenza
6 hónapos kortól/3 éves kortól
6 hónapos kortól/3 éves kortól
1 éves kortól

Meningitec
Menjugate
NeisVac-C

Menveo
Nimenrix

Bexsero

C szerocsoportú Neisseria 
meningitidis (Meningococcus C) 
okozta megbetegedés

A, C, Y és W135 szerocsoportú 
Neisseria meningitidis okozta 
megbetegedés

B szerocsoportú Neisseria 
meningitidis (Meningococcus B) 
okozta megbetegedés

2 hónapos kortól
2 hónapos kortól
2 hónapos kortól

2 éves kortól
1 éves kortól

2 hónapos kortól 5 hónapos korig 3+1-es oltási 
séma: 1-1 hónapos eltéréssel 3 adag, majd 12-15 
hónapos korban a 4. adag;

11 hónapos korig 2+1-es oltási séma: 2 hónapos 
eltéréssel 2 adag, majd 2 éves korban a 3. adag;

1–2 éves korban 2+1-es oltási séma: 2 hónapos 
eltéréssel 2 adag, majd 1-2 év múlva a 3. adag;

3 év felett 2 oltás: minimum 2 hónap eltéréssel

Rotarix
Rotateq rotavírus-fertőzés 6 hetes és 24 hetes kor között: 2 orális dózis

6 hetes és 32 hetes kor között: 3 orális dózis

Varilrix
Varivax bárányhimlő (varicella) 9 hónapos kortól

9 hónapos kortól

Encepur junior

FSME-Immun 
junior

kullancsenkefalitisz (kullancs 
okozta agyvelőgyulladás)

1. adag: 1 éves kortól; 2. adag 1-3 hónappal, illetve 
gyors immunizálás esetén 7 nappal később a 2. 
adag, majd 9-12 hónappal vagy 14 nappal később 
a 3. adag. (ezután 3 évente emlékeztető oltás)

1-2. adag 1-3 hónapos, illetve gyors immunizálás 
esetén 2 hetes eltéréssel; 3. adag 5-12 hónappal 
később. (ezután 3 évente emlékeztető oltás)
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a hagyományos védőol-
tásokba vetett bizalmat 
is megrendíthetik, és 
megerősíthetik az oltást 
ellenző véleményeket. 
Manapság ugyanis – iro-
nikus módon éppen a 
védőoltásoknak köszön-
hetően – a nagy járvá-
nyok elmaradásával, a 
súlyos fertőző betegsé-
gek visszaszorulásával 
az emberek túlságosan 
biztonságban kezdik 
érezni magukat, ez pe-
dig, mint az átoltottság 

kapcsán láthattuk, veszélyeket rejt 
magában. Mindezek ellen közérthető 
tájékoztatással és a lakosság védőol-
tásokkal kapcsolatos aggodalmainak 
eloszlatásával tudunk küzdeni.

Dr. Balassa Katalin
gyógyszerész

Szigethy Gyula Gyógyszertár, 
Kaposvár

Az elmúlt több mint negyedszázados 
időszak igazolta, hogy a tudományos és 
köztestületi szervezetek mellett szük-
ség van a személyi jogos, tulajdonos 
gyógyszerészek jól definiálható érde-
keinek artikulációjára, azok érvényesí-
tésében való törekvések összefogására. 
A választott tisztségviselői kar munkája 
önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nél-
kül működik. Az egyes kötelezettségek 
és a szakértői tevékenység alapvetően 
a tagdíjakból kerül finanszírozásra. En-
nek kiegészítésére, kérjük, éljen az adó-
felajánlás lehetőségével!

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlásáról a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége javára!
Adószám: 19047960-2-41

Köszönjük!
Magángyógyszerészek 

Országos Szövetsége

Budapest, 2018. január 5.

az életkor, amelyben az 
egyének bárányhimlővel 
fertőződnek – márpedig 
ennek a betegségnek az a 
sajátossága, hogy kompli-
kációs arányai a felnőttkor-
hoz közeledve erősödnek.

A legújabb védőoltásokkal 
kapcsolatos problémák

A választható védőoltá-
sok újdonság-jellegéből 
több probléma is fakad. 
Szemben a nagy múltra 
visszatekintő hagyomá-
nyos védőoltásokkal, amelyekkel kap-
csolatban széles körű tapasztalatokkal 
rendelkezünk, az újonnan kifejlesztett 
védőoltások esetében sokkal nagyobb 
elővigyázatosságra, és folyamatos 
megfigyelésre, nyomon követésre van 
szükség. 

Egy bevezetendő védőoltás esetén a 
kockázat-haszon mérlegelésének is 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit ar-
ról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetségét (adószám: 19047960-2-
41), az adózók rendelkezéseszerinti fel-
használásáról szóló (1996. évi CXXVI. 
tv.) törvény alapján, 16583. nyilvántar-
tási számmal a személyi jövedelemadó 
1%-a fogadására jogosult szervezetnek 
regisztrálta.

Az 1991-ben Kecskeméten meg-
alakult MOSZ-t 27 évvel ezelőtt 
a Bács-Kiskun Megyei Bíróság  
(Pk. 60.200/1991. számú végzésével) 
vette nyilvántartásba.

A Szövetség jogállása: egyesület, ön-
álló jogi személy, amely tevékenysé-
gét az egyesülési jogról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény és a 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) alapján folytatja, 
együttműködve a célját támogató más 
szervezetekkel. Alapszabályban rögzí-
tett célja a közvetlen lakossági ellátást 

fontos szerepe van: ha például egy na-
gyon ritka betegség ellen védekezünk 
széles körben a védőoltással, esetleg 
több gyermeket teszünk ki a mellékha-
tás-kockázatnak, mint amennyit egyéb-
ként ez a ritka betegség érintene. 

Ezek a problémák azért igényelnek kü-
lönösen nagy odafigyelést, mert az új 
oltásokkal kapcsolatos komplikációk 

végző gyógyszertárak összefogásá-
nak előmozdítása. A gyógyszerellátás 
működtetéséhez szükséges szakmai, 
gazdasági, jogi és etikai feltételek meg-
teremtésének elősegítése, a gyógyszer-
tárak, mint gazdálkodó szervezetek 
érdekvédelme és érdekképviselete, a 
gyógyszerellátás szakszerűségének és 
biztonságának fenntartása, szakmai 
színvonalának emelése.

A Szövetség képviseli a gyógyszer-
tárak és gyógyszerészeik speciális 
szakmai, gazdasági és jogi érdekeit 
az állam-, és szakigazgatási szervek-
kel, a társadalombiztosítási támogatást 
folyósító intézményekkel, a hatósági 
jogkörökkel felruházott szerveze-
tekkel, oktatási intézményekkel való 
kapcsolattartásban. Tevékenysége 
során, kölcsönös előnyökön alapuló 
együttműködésre törekszik az egyéb 
szakmai és érdekvédelmi, továbbá a 
gyógyszergyártó, a kereskedelmi és 
informatikai szervezetekkel.

Kedves gyógyszerész kollégák!
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Stratégiailag egyik népegészségügyi 
program sem teljesítette azt a célki-
tűzést, amire érdemesült lett volna. 
Egyetlen olyan szűrővizsgálat létezik, 
amelyet pozitív példaként említhetünk, 
az immár nyolc éve futó Magyarország 
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprog-
ramja. Egy kamion járja az országot, 
amelynek munkatársai eddig 150 ezer 
állampolgár komplex szűrését és 400-
500 ezer ember, gyerekek és felnőttek 
felvilágosítását végezték el. Ennek a 
majdnem 30 vizsgálatot tartalmazó 
komplex szűrőprogramnak a keretében 
nemcsak a szokványos koleszterin-, 
vércukor- és vérnyomásmérést vég-
zik el, hanem olyan alapfunkciókat is 
vizsgálnak, mint a látás, a hallás vagy a 
légzés. Ami ennek kapcsán még óriási 
eredmény, hogy a résztvevők átlagélet-
kora 40 év. Tehát nem az idősek, hanem 
a vizsgálni kívánt, még egészséges la-
kosság szűrését tudjuk így elvégezni.

Gy.: Gondolom, ez lenne a kívánatos 
irány: a lakosságnak ezt a részét még 
nagyobb arányban elérni…

K. I.: Igen, egy jóval szélesebb körben 
ezt kellene megvalósítani. Ez a prog-
ram többek között azzal a kihívással 

Gyógyszertár: Az elmúlt években, 
évtizedekben számos egészségügyi/
népegészségügyi program és projekt 
indult. Azok közül, amelyekre rálá-
tása van, ön szerint melyik halad jó 
úton, illetve melyik érte el a célját? 

Prof. dr. Kiss István: Párhuzamosan 
nem igazán futottak, mert amikor vala-
melyik elhalt, akkor készült egy újabb 
kormányprogram. Ezek nagyon össze-
tett programok, és mindig több terület-
ről hoznak össze egyfajta azonos szem-
lélettel működtetett tevékenységeket, 
gondolok itt a dohányzásról való le-
szoktatásra, az emlőrák-szűrésre vagy 
a vastagbéldaganat korai felismerésére. 
Viszont olyan szűrőprogram, amelyik 
rendszeresen rá tudná venni a lakossá-
got arra, hogy bizonyos vizsgálatokat 
tudatosan, önszántából végeztessen el, 
nem létezik. Holott éppen akkor kel-
lene ezekre sort keríteni, amikor még 
nincs semmilyen panasz vagy tünet, 

éppen azért, hogy kiderüljön, van-e 
bármiféle jele egy esetleges későbbi 
betegségnek.   

Több mint tíz éve létezik egy olyan mi-
niszteri rendelet, amely lehetővé teszi, 
hogy egy lakos 40, 50, 60 éves korában 
besétáljon a háziorvoshoz, akinek köte-
lessége az abban az életkorban aktuális 
szűrővizsgálatokat ingyen, soron kívül 
elvégezni. Kvázi a háziorvos kezében 
van egyfajta szűrővizsgálati lehetőség, 
mégsem létezik egy olyan, a háziorvo-
si rendszerre épített program, amelyik 
ezeket a szűréseket az egészséges la-
kosságra is kiterjesztené. A jelenleg 
működő, ad hoc jelleggel szervezett 
szűrővizsgálatokon túlnyomórészt idős 
emberek jelennek meg, a másfél kiló 
kórlapjukkal és leletükkel. 

Most is indul egy nemzeti népegészség-
ügyi program, nagy elánnal szervezik a 
kamionokat és a buszokat, amelyek jár-
ni fogják az országot – egyetlen céllal: 
emlőszűrést vagy vastagbélrák-szűrést 
végeznek. Ha már egyszer léteznek 
ilyen kamionok, ki kellene terjeszteni 
a tevékenységüket, hogy sok minden 
egyebet is szűrjenek. Iszonyatosan 
nagy a lemaradásunk például a hallás- 
vagy a látáskárosodás 
korai felismerésében. 
Extrém módon nő a 
krónikus felső légúti 
betegségek (COPD) 
gyakorisága: nem is-
merik fel, nem fog-
lalkoznak vele, holott 
szív- és érrendszeri 
szövődmény szárma-
zik belőle. Szinte több 
infarktust okoz ez a 
betegség, mint a ma-
gas vérnyomás. 

Szűrőprogramok és mikrobiom-kutatás
Beszélgetés prof. dr. Kiss Istvánnal, a Gyógyszerészetért életműdíj kitüntetettjével – 2. rész

Interjúnk első felében (Gyógyszertár, 2018. január, 8–9. oldal) többek között a gyógyszerészeknek a gyógyszeres terá-
pia menedzsmentjében betöltött, illetve a beteg-adherencia és –perzisztencia kialakításában, fenntartásában játszott 
szerepéről esett szó. Ez alkalommal a népegészségügyi szűrőprogramok hatékonyságáról, valamint saját közeljövőbeli 
terveiről kérdezem a MOSZ Gyógyszerészetért életműdíjának legutóbbi kitüntetettjét.
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relépés lenne, ha ezt probiotikumokkal 
befolyásolni lehetne. Már csak azért is 
csínján kell bánni az antibiotikumok 
alkalmazásával, hogy vigyázzunk erre 
a belső egyensúlyra. 

Gy.: Ha jól értem, a baktériumflóra 
fiatalkori arányának, egyensúlyának a 
megőrzésével az öregedést és a beteg-
ségek előfordulását is késleltetni lehet?

K. I.: Így igaz! 

Gy: Vagyis ha erre koncentrál az 
egészségügyi szakember, azzal na-
gyon sok problémát megelőzhet.

K. I.: Pontosan, és ez egy teljesen új 
szemlélet. Az ezzel kapcsolatos kutatá-
saink egy-másfél éves múltra tekinte-
nek vissza, az ezzel kapcsolatos cikkek 
pedig most fognak megjelenni.         

Gy.: Akkor mindezek megvalósításá-
hoz kívánok jó munkát és jó egész-
séget!

Tóth Tamás

küzd, hogy nem használhatjuk az ál-
lampolgárok TAJ-számát, mert az om-
budsman nagyon félti az egészségügyi 
adatokat. Rendben van, de ha létre is 
jön az egységes informatikai felhő, ho-
gyan juttatjuk így el a háziorvoshoz a 
beteg adatait? Az egyén vagy elmegy 
az orvosához a problémás paramétere-
ivel, vagy nem. Ráadásul, ha az aktu-
ális szűrésre nem hozza magával a kis 
füzetecskéjét, az adatait mi sem tudjuk 
összehasonlítani az előző évi vizsgálat 
eredményeivel.  

Gy.: Önnek mi a szerepe ebben a fo-
lyamatban?

K. I.: A programnak én vagyok a 
szakmai elnöke. Létezik egy szakmai 
bizottság, az tervezi meg évről évre a 
programot, az operatív igazgatóság pe-
dig azt szervezi meg, hogy a kamion a 
legkisebb falvakba is eljusson. 

Gy.: Az elmúlt évtizedekben sok 
mindennel foglalkozott; jelenleg mi 
áll a tevékenysége fókuszában?

K. I.: Az egyik az időskori magasvér-
nyomás-betegség, a másik pedig a ve-
sepótló kezelésben részesülő, tehát a 
dializált páciensek kardiovaszkuláris 
betegsége, ami ebben a betegcsoport-
ban az egyik legnagyobb rizikóténye-
ző, és a sok-összetevős faktorok ered-
ményeképpen létrejövő kockázatoknak 
a csökkentési lehetősége. 

Gy.: Milyen tervei vannak az elkö-
vetkező időszakra: mi az, amit elkez-
dene, továbbvinne vagy lezárna?

K. I.: Most egy olyan periódus követ-
kezik az életemben, amelyik előrelát-
hatólag könyvek írásával, illetve szer-
kesztésével fog telni. A közeljövőben 
tervezzük kiadni a geriátria kéziköny- 
vét, amely még soha nem jelent meg 
Magyarországon, illetve a krónikus 
vesebetegek kockázatcsökkentéséről 
szóló könyvet, amely jelenleg szer-
kesztés alatt áll. Az orvostársadalom 
felé továbbra is szeretnék sok-sok cik-
ket publikálni, illetve van egy számom-
ra teljesen új terület, ahová az utóbbi 
időben tévedtem, ami teljesen lenyűgö-

zött, és amivel most a legintenzívebben 
foglalkozom. 

Ez a mikrobiom-kutatás, amely a ben-
nünk létező baktériumok együttélését 
befolyásoló tényezőkről, a „mi él ve-
lünk együtt?” meghatározó szerepé-
ről szól. Nap mint nap több száz cikk 
jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy 
mennyire befolyásol bennünket az az 
egyszerű tény, hogy ha az egyik velünk 
együtt élő baktériumkolónia csökken, 
vagy elfogy, akkor a másik túlszapo-
rodik, és ez milyen nem kedvezőtlen 
hatásokat eredményez. Ha visszaállít-
juk az egészséges arányukat, megszű-
nik a tünet vagy a betegség. Az ember 
DNS-állományában 22 ezer meghatá-
rozó gén található, a velünk együtt élő 
baktériumoknak viszont nyolcmillió 
génjük van jelen.

Ennek a rendszernek a működését fi-
gyeljük betegeken, bizonyos részterü-
leteken tudományos vizsgálatokat ter-
vezünk, és az így szerzett ismereteket 
szeretném az orvos- és a gyógyszerész-
társadalommal is 
megosztani. 

Gy.: Mondana 
egy konkrét pél-
dát?

K. I.: Tudjuk pél-
dául, hogy két fő 
baktériumkolónia 
él bennünk: fia-
talkortól idősko-
rig az egyik a do-
mináns, érdekes 
módon viszont 
ez a kolónia idős-
korra természetes 
módon elfogy, 
és a másik kerül 
előtérbe. Ha ez 
az egyensúly va-
lamiért megválto-
zik, akkor egy be-
teg idős emberről 
beszélünk, ha jól 
működik a rend-
szer, akkor pedig 
egészségesrő l . 
Fantasztikus elő-
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kal – a NAV-val, a rendőrséggel és az 
ügyészséggel – is élő a kapcsolatunk. 
Sok más területen is nagyon fontos a 
hatékony együttműködés. A Magyar 
Állatorvosi Kamarával és a Magyar 
Orvosi Kamarával is példaértékű mó-
don tudtunk egyeztetni azokról a szak-
mai elképzeléseinkről, amelyek közös 
ügyeket érintenek; muszáj közösen 
formálnunk a jelenünket és meghatá-
roznunk a jövőnket. De minden más 
szervezettel, érdekképviselettel való 
együttműködésre nyitottak vagyunk. 
Törekszünk arra is, hogy minél széle-
sebb körben kommunikáljunk a szak-
mával, sohasem utasítunk el senkit, aki 
a szakhatósághoz fordul.
 
Gy.: Kinevezésekor a patikák ható-
sági ellenőrzésének módszereiben, 
eszközrendszerében is jelentős válto-
zást ígért. 
 
M. L.: Az általános felülvizsgálatok 
mellett – a különböző alap- és szakte-
vékenységekhez igazodva – bevezet-
tük a vizsgálatainknak mára már több 
mint a kétharmadát kitevő célellenőr-
zéseket. A közforgalmú patikákra hét, 
a kórházi gyógyszerellátás területén 
pedig 14 speciális terület célellenőr-
zési jegyzőkönyv- és inspekciós rend-
szerét dolgoztuk ki. A gyógyszertárak 
jelentős része már tapasztalta a célelle-
nőrzéseket; a későbbiekben is készül-
hetnek ezekre, az OGYÉI honlapján 
minden erre vonatkozó információ, 
valamennyi szempont és kérdéscsoport 
elérhető. Ennek kapcsán nem győzzük 
elégszer hangsúlyozni, hogy az első és 
legfontosabb segítséget mindenki szá-
mára a területileg illetékes tisztigyógy-
szerész jelenti.  
 
Az ellenőrzéseinkhez jelentős mennyi-
ségben állnak rendelkezésre adatforrá-

Gyógyszertár: 2016. október 1-jétől 
nevezték ki országos tiszti főgyógy-
szerésznek. Milyen változások tör-
téntek az eltelt időben a szakhatóság 
háza táján?
 
Dr. Mike László: Szűk másfél évvel 
ezelőtt kaptam meg a kinevezésemet 
ennek a feladatnak az ellátására. Hatá-
rozott célokkal, tervekkel érkeztem, és 
ennek megfelelően tudatosan, struktu-
ráltan építem fel a napjaimat, végzem 
a munkámat. Hiszem, hogy akárcsak a 
gyógyszerészet, a tisztigyógyszerészet 
is egy nagyon komoly hivatás és egy-
ben szolgálat, sokat és sok részterüle-
ten kell ahhoz dolgozni, hogy eredmé-
nyeket érhessünk el.  
 
Az eltelt időben, mint szolgáltató ható-
ság, több területen is léptünk a szakma 
érdekében. Az első és legfontosabb 
változás, hogy sikerült élő kapcsolatot 
kialakítani a gyakorló gyógyszerészek-
kel. Egyrészt fórumokat szervezünk: 
eddig két ilyen nagy sorozat zajlott le, 
az első 2016 novembere és 2017 feb-
ruárja között, a második pedig 2017 
második félévében indult. Összesen 
harmincötször jutottunk el különbö-

ző nagyvárosokba, 1500 gyógysze-
rész vett részt a rendezvényeinken. 
Igyekszünk olyan alkalmakat terem-
teni, amelyek során lehetőség nyílik 
a közvetlen párbeszédre, a szakmai 
kérdések megvitatására. Közösen ke-
ressük a megoldásokat a különböző 
élethelyzetekre, ismertetjük az általunk 
tapasztalt szabálytalanságokat és min-
dig elmondjuk a szabályos működés, 
működtetés gyakorlatát. Az Országos 
Tisztigyógyszerészi roadshowt a jövő-
ben is szeretnénk folytatni.
 
Az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
a napi tevékenysége során is gyakran 
megszólítja a patikákat. Tájékozta-
tókat, szakmai hírleveleket küldünk. 
Tavaly két alkalommal, kérdőív segít-
ségével mértük fel az OGYÉI tevé-
kenységével kapcsolatos elégedettsé-
get. A kérdések összeállítása során arra 
is törekedtünk, hogy egy-egy téma kap-
csán megismerjük a gyógyszerészek 
szakmai véleményét; az eredményeket 
mindenképpen figyelembe vesszük a 
további munkánk során. 

Nagyon örülök, hogy  az első kérdő-
ívre a 2400 gyógyszertárvezető közül 
több mint ezer, a másodikra pedig több 
mint 600 válaszolt. Az ily’ módon ösz-
szegyűlt véleményeket igyekeztünk fi-
gyelembe venni a szakmai javaslataink 
megfogalmazásakor. Nagyon fontos ez 
az élő kapcsolat a szakmával. Fontos, 
hogy tudják és érezzék, nem egy ele-
fántcsonttoronyban ülünk, hanem ott 
vagyunk a terepen, a tára mellett. 

Gy.: Milyen a nexusuk a különböző 
szakmai szervezetekkel?
 
M. L.: Nemcsak a gyakorló gyógy-
szerészekkel, hanem a társhatóságok-

„Nincs együttműködés bizalom nélkül” 
Dr. Mike László a tisztigyógyszerészet eredményeiről és terveiről
Az országos tiszti főgyógyszerésszel első ízben nem sokkal kinevezését követően beszélgettünk (Gyógyszertár, 2017.  
január, 18–20. oldal). Ez alkalommal arra voltunk kíváncsiak, mi valósult meg az akkori tervekből, és merre mozdul tovább  
a szakmával élő kapcsolatot kialakítani szándékozó szakhatóság. 
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Gy.: Beszéljünk egy kicsit a jövőről 
is! Milyen egyéb átalakításokat ter-
veznek, milyen fejlesztések zajlanak 
önöknél, amelyek a gyógyszerészeket 
is érintik?
 
M. L.: Az elmúlt időszakban nagyon 
sokat foglalkoztunk a gyógyszertári 
nyilvántartások elektronikus rendsze-
rének kialakításával, el is készült egy 
erre vonatkozó belső koncepciónk. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ezen 
a téren nagyon fontos a vagylagosság 
biztosítása: aki továbbra is írásban sze-
retné vezetni a nyilvántartást, megtehe-
ti, aki pedig elektronikusan, annak erre 
is lesz lehetősége.   
 
Jelentős változást szeretnénk elérni a 
magisztrális alapanyagok gyógyszer-
tári bevizsgálása kapcsán. Jól haladunk 
a külföldi vények problematikájával is; 
reméljük, hogy ez év nyarán egy olyan 
tájékoztatót tudunk a gyógyszerészek 
kezébe adni, amely egyértelművé teszi, 
hogy szabályosan hogyan tudnak kül-
földi állampolgár részére gyógyszert 
expediálni. 
 
Bízunk benne, hogy hamarosan a 
gyógyszertári ügyelet kérdésköre is 
megnyugtatóan rendeződik. Számomra 
ezzel kapcsolatban is két nagyon fon-
tos tényező létezik. Az egyik az ellátási 
biztonság, a másik pedig a gyakorló 
gyógyszerészek véleménye, amelyet 
sikerült megfogalmazniuk a kérdőíves 
válaszaikban. Az erre vonatkozó el-
képzelésünk, koncepciónk még egyez-
tetés alatt áll.
 
Az e-health fejlesztéseink is elin-
dultak. Két nagyon fontos területen 
munkálkodunk, amelyek közül az 
egyik a gyógyszertárak webes ön-
ellenőrzési rendszere. Mivel úgy 
gondoljuk, hogy nincs együttműkö-
dés bizalom nélkül, arra fogjuk biz-
tatni a gyógyszertárvezetőket, hogy 
inspektálják le a saját patikájukat, 
nyomtassák ki az általuk készített 
jegyzőkönyvet és ez alapján javít-
gassák, szépítgessék a gyógyszer-
tárukat. Ez a rendszer reményeink 
szerint 2019-re, legkésőbb 2020-ra 
lesz működőképes.

sok, így azok előkészítetten, tematizált 
forgatókönyv szerint történnek. Az 
előzetes adatainkat értékeljük, kocká-
zatokat elemzünk, így az erőforrásain-
kat ennek megfelelően tudjuk csopor-
tosítani. Mindez az elmúlt egy évben 
hatékonyság és eredményesség tekin-
tetében is jelentősen növelte a találati 
arányainkat. 
 
Az a tapasztalatunk, hogy a normakö-
vető, a társadalom és a szakma szabá-
lyait betartó gyógyszerészi réteg igény-
li azt, hogy lemetsszük a nemkívánatos 
oldalhajtásokat. Éppen ezért fellépünk 
a tudatosan csaló, a szabályrendszert 
kijátszani akaró, kiskapukat kereső 
magatartás ellen, hiszen ez az egész 
szakmának elemi érdeke. 
 
Gy.: Említene néhány ilyen neuralgi-
kus pontot?
 
M. L.: Határozottan be kell avatkoz-
nunk például abban az esetben, amikor 
azt tapasztaljuk, hogy illegálisan, nagy 
mennyiségben áramlanak ki külföldre 
különféle készítmények. Fontos terület 
a vényköteles gyógyszerek vény nél-
küli kiadásának a problematikája is. Ha 
egyszer egy készítményt vényköteles 
gyógyszerként törzskönyveztek, akkor 
annak recept nélkül történő, igazolat-
lan kiadása többezres, esetenként több 
tízezres dobozszámban nem elnézendő 
tevékenység. Természetesen a foko-
zottan ellenőrzött készítményekkel, 
kábítószerekkel való visszaélés esetén 
is határozott fellépésre számíthatnak a 
kollégák.

A gyógyszerforgalmazás kapcsán a pa-
tikáknak kiskereskedelmi, nem pedig 
nagykereskedelmi tevékenységre van 
engedélyük. A patikákat működtető 
gazdasági társaságok közötti számlá-
zás, gyógyszermozgás illegális gyógy-
szer-kereskedelmi tevékenységnek 
minősül, amit mi detektálunk, feltérké-
pezünk és lépünk az ügyben.  

Ugyancsak foglalkoznunk kell a kü-
lönböző készletmanipulációs techni-
kákkal, ami konkrétan készleteltéré-
seket, fiktív gyógyszerkiadást, fiktív 
finanszírozást jelent. Szeretném je-

lezni, hogy ha a gyógyszerkiadási, 
készletkezelési gyakorlat célellenőr-
zése során azt tapasztaljuk, hogy a 
szabálytalan gyógyszer-forgalmazási 
tevékenység társadalombiztosító által 
támogatott készítmény kapcsán törté-
nik, akkor nekünk azonnali jelentés-
tételi kötelezettségünk van a NEAK 
felé, és indítványoznunk kell a köz-
igazgatási eljárás lefolytatását. To-
vább megyek: készletezési és kiadási 
anomáliáknál magától értetődő, hogy 
a gyógyszer mozgása és annak ügy-
viteli, számviteli „eltérései” a NAV 
irányába terelik, terelhetik a vizsgála-
tokat, hiszen itt is társhatósági együtt-
működés valósul meg. 
 
Ezek azok a nagyobb ügycsoportok, 
amelyek kapcsán rendet kell tennünk, 
és igyekszünk is ennek megfelelően 
végezni a tevékenységünket. Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a gyógyszer-
tárak maximum két-három százaléka 
tartozik ebbe a körbe, a nagy többség 
becsületesen végzi a tevékenységét. 
Országos tiszti főgyógyszerészként 
mindig örömmel tölt el, ha azt hallom 
a kollégáimtól, hogy egy adott ellenőr-
zés során mindent rendben találtak, és 
nagyon rossz érzés, amikor nemkívá-
natos jelenségekre derül fény. 
 
Gy.: Van egy olyan mendemonda, 
miszerint álruhában járja az ország 
patikáit…
 
M. L.: Nem álruhában: öltönyben. A 
viccet félretéve, tény, hogy jómagam 
is kimegyek helyszíni ellenőrzésekre. 
Vagy azért, mert úgy hallottam, hogy 
az adott patikában kiemelkedő szak-
mai munkavégzés folyik, vagy pedig 
azért, mert az előzetes adatelemzések 
alapján attól tartunk, hogy egy gyógy-
szertárban olyan folyamatok zajlanak, 
amelyek etikai vagy jogi normákba üt-
köznek, ütközhetnek. Ugyanakkor arra 
is kíváncsi vagyok, hogy a munkatár-
saim hogyan végzik a munkájukat, és 
ha már ott vagyunk, mindig arra bizta-
tom a gyógyszerészeket, hogy minden 
szakmai bizonytalanság, kérdés esetén 
elsőként a tisztigyógyszerészi háló-
zatot keressék. Értük dolgozunk, nem 
ellenük!
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jelenleg egészségpénztári számla ter-
hére elszámolhatók, míg az étrend-ki-
egészítők nem.

Ezen gazdasági jelentőségű sajátossá-
gok miatt a piaci szereplők – ideértve 
az olcsó kínai étrend-kiegészítő készít-
mények forgalmazóit csakúgy, mint a 
prémiumtermék-gyártókat – a tápszer 
termékkör szabályozásából fakadó 
előnyök kihasználása érdekében igye-
keztek termékeik minél szélesebb kö-
rét tápszerként forgalmazni. Ezt elégel-
te meg az Európai Bizottság, és ezért 
történt az újraszabályozás. A gyártók, 
forgalmazók alapvető érdeke ebben a 
helyzetben természetesen az, hogy a 
rendelkezés ne visszamenőleges hatá-
lyú legyen: amit a régi definíció szerint 
jogszerűen soroltak be a tápszer kate-
góriába, az maradhasson speciális élel-
miszer, és csak az újonnan piacra lépő 
készítményekre kelljen az új előíráso-
kat alkalmazni.    

Az orvostechnikai eszközök esetében 
pedig az a változás zajlik a szemünk előtt 
az Unióban, hogy az Európai Bizottság 
az Európai Gyógyszerügynökséggel 
(EMA) karöltve egyre komolyabban 

Gyógyszertár: Az öngyógyszere-
zés tágabb értelemben nemcsak 
OTC-termékek alkalmazását jelenti, 
hanem a gyógyszernek nem minősü-
lő gyógyhatású készítményekét, a 
hagyományos élelmiszerektől eltérő 
megjelenésű és beltartalmú élelmi-
szerekét (étrend-kiegészítőkét, táp-
szerekét), az orvostechnikai eszközö-
két és a „gyógykozmetikumokét” is. 
Ezekkel mi a helyzet?

Major Ferenc: A speciális tápszerek te-
rületén a közeljövőben uniós szabályo-
zási változás történik. E kategóriára az 
Unió egy új besorolási értelmezést adott 
ki, amely úgy hangzik, hogy 2019-től 
kizárólag azt a terméket lehet speciális 
gyógyászati célra szánt élelmiszer (ez 
a korábbi tápszer kategória új megfe-
lelője) elnevezéssel forgalomba hozni, 
amely olyan különleges táplálkozási 
igény kielégítésére szolgál, amely más 
módon, például a normál étrend meg-
változtatásával nem oldható meg. Je-
lentős eleme az új szabályozásnak az is, 
hogy a speciális élelmiszerek kapcsán 
nem lehet egészségre vonatkozó állítást 
tenni (még a „normál” étrend-kiegészí-
tők esetében engedélyezett módon sem). 
Ez jelentősen felülírja a jelenleg ha-
tályos rendelkezést, hiszen ma egyes 
készítményeket nagyon sokan nem 
étrend-kiegészítőként, hanem speci-
ális gyógyászati célra szánt tápszer-
ként forgalmaznak, mégpedig két 
okból. Egyrészt mert ez a kategória 
komolyabbnak tűnik, másrészt az  
5 százalékos áfa-körbe tartoznak, míg 
az étrend-kiegészítők a 27 százalékos 
áfa-körbe, harmadrészt pedig a speci-
ális gyógyászati célra szánt tápszerek 

„A piaci szereplők a könnyebb ellenállás  
irányába mozdulnak”
Interjú Major Ferenccel, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatójával – 2. rész

A tavaly októberi Gyógyszerészek XXVII.  Országos Kongresszusán Major Ferenc, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója 
az öngyógyszerezés egyes piaci tendenciáinak veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az ennek kapcsán vele készült interjúnk 
első részében (Gyógyszertár, 2018. január, 12–13. oldal) az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos dilemmák kerültek szóba. 
Ez alkalommal az egyéb termékkategóriák szabályozásával kapcsolatos anomáliákat vesszük górcső alá.

A szakhatóság be akarja vezetni a 
patikák elektronikus ellenőrzésének 
módszerét, a gyógyszerészeknek 
pedig ügyfélkapun keresztül lesz 
lehetőségük   saját dokumentumaik 
elérésére. Mind a személyi jogra, 
mind a patika működési engedélyé-
re vonatkozó adataikat, mind pedig 
a korábbi ellenőrzési jegyzőköny-
veik és esetleges hatósági eljárásaik 

dokumentumait el tudják majd érni, 
nyilván a megfelelő jogosultság 
függvényében.
 
Az a térinformatikai fejlesztés is fon-
tos, amely a lakosságot az ország 
gyógyszerforgalmazó helyeivel kap-
csolja össze. Magyarország bármelyik 
pontján is legyen a beteg, ha megadja a 
koordinátáit, a rendszernek tudnia kell, 

hogy melyik a hozzá legközelebb eső 
nyitva tartó, ügyeletes vagy készen-
létes gyógyszertár, adott esetben pati-
kán kívüli gyógyszerforgalmazó hely, 
és oda hogyan juthat el autóval vagy 
tömegközlekedéssel. Mindezt úgy sze-
retnénk megvalósítani, hogy a páciens 
mindig hiteles, megbízható adatokat 
kapjon.

Tóth Tamás
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mindannyian tapasztaljuk, hogy a 
gyógyszerreklámok végén azt suly-
kolják a fogyasztók fejébe, hogy a 
gyógyszeralkalmazásnak kockáza-
tai és mellékhatásai vannak, az ét-
rend-kiegészítőkének viszont nem.

M.F.: A Magyarországi Gyógy-
szergyártók Országos Szövetsége  
(MAGYOSZ) OTC-bizottsága, amely-
nek én vagyok a vezetője, évek óta 
igyekszik arról meggyőzni a jogalko-
tót, hogy módosítsa ennek a figyelmez-
tetésnek a szövegét. Az EU ugyanis 
nem határozza meg szó szerint a fi-
gyelmeztetés szövegét, csupán annyit 
ír elő, hogy fel kell hívni a fogyasztó 
figyelmét a körültekintő alkalmazásra 
és a betegtájékoztató megismerésének 
szükségességére. Így az új figyelmez-
tető szövegnek sokkal inkább a gyógy-
szerkészítmények biztonságos haszná-
latáról kell szólnia. Úgy tűnik, hogy 
kezdeményezésünket az OGYÉI és az 
egészségügyi kormányzat is támogatja, 
de még nem jelent meg az erről szóló 
jogszabály. 

Ugyanakkor a kötelező figyelmeztető 
szövegek gazdasági terhét is világosan 
kell látni, hiszen az audiovizuális mé-
diában elhangzó gyógyszerreklámban 
a figyelmeztetésnek legalább öt másod-
perc időtartamúnak kell lennie, amely 
ennyivel növeli a fizetendő reklámidőt. 
A hagyományos növényi gyógyszerek-
nél ez 10 másodperc, ami – félperces 
reklámmal számolva – a reklámidőnek 
és a reklámköltségnek is az egyharma-
da, azaz komoly költségteher. Általános 

foglalkozik egyes orvostechnikai esz-
közként számon tartott, határterületi 
hatóanyagok besorolásának felülvizsgá-
latával. A definíció szerint azok a készít-
mények sorolhatók az orvostechnikai 
eszköz kategóriába, amelyek elsősorban 
nem farmakológiai, immunológiai vagy 
metabolikus úton fejtik ki betegségmeg-
előző vagy betegséget kezelő hatásukat. 
Például egyes puffadás elleni készítmé-
nyek vagy hasmenés elleni szerek tar-
tozhatnak ide, amelyek azáltal hatnak, 
hogy fizikailag védik a gyomor nyálka-
hártyáját.

Vannak viszont olyan hatóanyagok, 
amelyeket eddig ugyan orvostechnikai 
eszközként forgalmaztak az EU-ban, 
ám az újraértékelés során a hatóságok 
úgy nyilatkoztak, hogy feltehetően 
farmakológiai hatással rendelkeznek. 
Erre egy példa a tőzegáfonya (cran-
berry). Az ilyen termékek a jövőben 
kikerülnek az orvostechnikai eszköz 
csoportból, és „bekényszerülnek” a 
gyógyszer- vagy az étrend-kiegészítő 
kategóriába. Elkezdődött tehát egyfajta 
rendrakás, ami nem baj, mert egyértel-
műsíti a helyzetet, viszont egy liberális 
szabályozást követő szigorítást soha 
nem fogad örömmel a piac, így itt is az 
az érdekünk, hogy a rendelkezés minél 
kevesebb, eddig ebbe a kategóriába so-
rolt terméket érintsen. 

Gy.: Miért volt előnyös orvostechni-
kai eszközként piacra lépni?

M. F.: Azért, mert ebben a kategóriában 
– az étrend-kiegészítőkkel ellentétben 
– eddig is megengedett volt a betegség-
megelőző, vagy gyógyító hatásra utaló 
kereskedelmi kommunikáció, továbbá 
e termékek szintén megvásárolhatók 
egészségpénztári számlára.     

Gy.: Ejtsünk néhány szót a gyógy-
szernek nem minősülő gyógyhatású 
készítményekről is! 

M. F.: Ennek a kategóriának az uniós 
direktíva alapján történt befagyasztása 
annak idején nagyon sok gyártónak, 
forgalmazónak fájt. A rendelkezés sze-
rencsére nem visszamenőleges hatályú 
volt, tehát a termékek egy kisebbik 

része meg-
maradt ebben 
a csoportban, vi-
szont új készítmény engedé-
lyezése ebben a kategóriában 
2005 óta nem lehetséges. Így ez 
az innovációs irány is megszűnt, a ter-
mékcsaládok nem bővülhetnek, almár-
kaként nem lehet új készítményeket 
behozni, azok jellemzően étrend-kie-
gészítőként vagy gyógyszerként kerül-
hetnek piacra. 

A gyógynövény-tartalmú gyógyhatású 
készítmények számára ugyan egyfajta 
menekülőútként szolgálhatott volna az 
EU által létrehozott hagyományos nö-
vényi gyógyszer kategória, azonban a 
gyakorlat azt mutatja, hogy a korábbi, 
gyógyhatású készítmények jelentős ré-
sze – különösen a gyógynövény-kom-
binációkat tartalmazó termékek – nem 
férnek bele ebbe a kategóriába. Az 
alapfeltétel ugyanis az, hogy egy ha-
tóanyag vagy hatóanyag-kombináció 
csak akkor sorolható ide, ha legalább 
30 éve van forgalomban, és abból 15 
éve az EU-ban.

A hagyományos növényi gyógysze-
reknél a reklámokban kötelezően al-
kalmazandó figyelmeztető szöveg is 
tovább bonyolítja a helyzetet, mivel 
annak a gyógyszerekéhez képest dup-
la, 10 másodperces időtartamban kell 
elhangzania.  Az étrend-kiegészítőknél 
pedig nem szükséges ilyet alkalmazni. 
Ezek a szabályozási feltételek a hagyo-
mányos növényi gyógyszer kategóriá-
ban nem segítik a termékek számának 
növekedését, és azok nagyközönséggel 
történő megismertetését.

Gy.: Áttérve a kereskedelmi gyakor-
latra, azon belül a reklámozásra, lát 
ezzel kapcsolatban teendőt? Hiszen 
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mékcsoport kapcsán hangzanak el 
a leggyakrabban valótlan állítások?

M. F.: Számszerű összesítés nincs, de 
nyilvánvalónak tűnik, hogy ezek az 
étrend-kiegészítők közül kerülnek ki, 
hiszen mennyiségileg is ők vannak 
túlsúlyban a piacon. Újra felidézném a 
korábban már említett példákat, a hia- 
luronsavat, a liposzomális C-vitamint, 
a K2-vitamint, vagy a „fogyasztósze-
reket”, amelyekről már többször ki-
derült, hogy divathóbortok, ajánlásuk 
gyakran híján van a kellő tudományos 
megalapozottságnak. Ezek rövid távú 
diadalmenetek a piacon, aztán jön va-
laki, aki egy másik hatóanyagról mond 
majd valami hasonlóan szenzációsat, 
és akkor az előző szer népszerűsége 
leáldozik, de a forgalmazója addigra 
már jelentős forgalomra és nyereségre 
tett szert. 

A piaci szereplők érzése szerint a hazai 
piacfelügyeleti és a fogyasztóvédelmi 
hatóságok inkább reaktívak, mintsem 
proaktívak ebben a tekintetben. A Gaz-
dasági Versenyhivataltól (GVH) nem is 
várható el, hogy folyamatosan és teljes 
körűen monitorozza az étrend-kiegé-
szítőkkel folytatott kereskedelmi gya-
korlatot, a fogyasztót célzó kommuni-
káció állításait. A jelenlegi gyakorlat 
az, hogy a versenytársak egymást „je-
lentgetik fel”, a piacfelügyeleti hatóság 
maximum akkor indít eljárást és alkal-
maz elrettentő mértékű szankciót, ha 
kirívó szabálytalansággal áll szemben.

Gy.: Mi módon tudnának a hatósá-
gok a lehető leghamarabb fellépni a 
megtévesztő vagy jogsértő piaci ma-
gatartás ellen?

M. F.: A fogyasztóvédelmi hatóságnak 
folyamatosan monitoroznia kellene a 
kommunikációt, a reklámokat, amire 
Európában többféle megoldás létezik. 
Romániában például, amely ugyan-
úgy uniós piac, mint Magyarország, 
előzetesen be kell nyújtani engedé-
lyezésre a gyógyszerhirdetéseket, és 
az engedély 6 hónapig érvényes. Ilyen 
feltételek mellett minimális az esélye 
annak, hogy jogszabályi ütközés vagy 
fogyasztóvédelmi aggály merüljön fel.   

vélemény, hogy egy jól felépített márka 
ismertségének fenntartása érdekében 
éves szinten körülbelül 200 millió forint 
reklámköltséggel kell számolni, aminek 
az egyharmada 60-70 millió forint. Ez 
a plusz teher nemcsak az étrend-kiegé-
szítők forgalmazóival, hanem a gyógy-
szerek reklámozóival szemben is ver-
senyhátrányba hozza a hagyományos 
növényi gyógyszerek gyártóit. 

Ezért itt is az történik, hogy utóbbi-
ak kilépnek a hagyományos növényi 
gyógyszer kategóriából, és ha megte-
hetik, az étrend-kiegészítők felé me-
nekülnek, hiszen ott nincs kötelező 
szöveg, nincsenek pluszban fizetendő 
tíz- és százmilliók.    

Gy.: Az előadásában olyan adatok is 
elhangzottak, hogy milyen számban 
lépnek piacra az étrend-kiegészítők 
és a többi termékcsoport képvise-
lői. Ezek a számok egyértelműen az 
előbbiek dominanciáját mutatják, 
nemcsak a gyógyszerekkel, hanem 
a speciális tápszerekkel és az orvos-
technikai eszközökkel szemben is…

M. F.: Igen. 2016-ban az OGYÉI 
176 vényköteles gyógyszert és 37 
OTC-gyógyszerkészítményt engedé-
lyezett, valamint 961 étrend-kiegészí-
tőt vett nyilvántartásba. Ez is azt mu-
tatja, ami az előadásom üzenete volt, 
hogy a fokozatosan szigorodó szabá-
lyozás miatt a gyógyszereknél egyre 
kevésbé nyílik lehetőség innovációra, 
ennek következtében viszont – és az ét-
rend-kiegészítők liberális szabályozása 

miatt – a mindkét kategóriában alkal-
mazható hatóanyagok tekintetében az 
új termékbevezetések súlypontja látvá-
nyosan az utóbbiak felé tolódik el. 

Az előadásom óta eltelt időben ráadá-
sul felgyorsult az étrend-kiegészítők 
hatósági nyilvántartásba vétele, a ko-
rábbi, átlagosan hathónapos eljárási 
idővel szemben 2017 novembere óta 
az OGYÉI 30 napon belül kiadja a 
notifikációs igazolást. Mindez tovább 
gyorsítja az étrend-kiegészítők piacra 
jutását. 

Gy.: Mint láthattuk, egy OTC-gyógy-
szer gyártójának minden szempont-
ból komoly konkurenciát jelent egy 
étrend-kiegészítő. Milyen területeket 
érint ez? Gondolom, mindenekelőtt 
a gyártási és reklámköltségeket, 
amelyek az árat is befolyásolják…

M. F.: A gyártási és minőségbiztosítási 
költségelemekből kiindulva az étrend-ki-
egészítők valóban előnyben vannak, az 
árképzésnél azonban már nincsenek. 
A gyógyszerek és a speciális tápsze-
rek – mint említettem – az 5 százalékos 
áfa-kulcs alá tartoznak, míg az étrend-ki-
egészítők a 27 százalékos alá. Ha van 
egy kialakult, jellemző piaci árszint egy 
olyan hatóanyagú készítményre, amely 
gyógyszer és étrend-kiegészítő is lehet, 
akkor nem mindegy, hogy a teljes bevétel 
5 vagy 27 százalékáról kell lemondania a 
forgalmazónak áfa formájában. 

Gy.: Van-e arra vonatkozóan szám-
szerű összesítés, hogy melyik ter-
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sokszor olyan alacsony, hogy annak 
nincs visszatartó hatása. A másik prob-
léma a hosszú eljárási idő: hónapok, 
akár évek telnek el, mire megszületik 
a GVH határozata, akkor viszont már 
nem lehet visszaállítani az eredeti álla-
potot. Addigra a jogszerűtlennek minő-
sített reklám már kifejtette a fogyasztók 
döntésére gyakorolt hatását. 

Ugyanakkor hadd hivatkozzam a GVH 
legutóbbi, meglepően előremutató és 
precedens értékű döntésére. A hivatal 
nem pénzbírságot rótt ki, hanem arra 
kötelezte az eljárás alá vont étrend-ki-
egészítő forgalmazót, hogy három évig 
egy független bizottsággal kell elle-
nőriztetnie az összes közzétenni kívánt 
reklámját, és azokat csak akkor jelen-
tetheti meg a médiában, ha ez a grémi-
um úgy foglal állást, hogy azok minden 
tekintetben megfelelnek a hatályos jog-
szabályoknak.

(folytatjuk)

Gy.: Mi – lehetne – ebben a fo-
lyamatban a NÉBIH (Nemzeti  
Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal) szerepe?

M. F.: A NÉBIH a teljes élelmiszerlánc 
piacfelügyeleti szerve. Ezen belül az 
étrend-kiegészítők egy speciális szeg-
mens: jogilag élelmiszerek, de mégis-
csak gyógyszer formájú készítmények, 
amelyek valamilyen hatóanyagot tar-
talmaznak, valamilyen élettani vagy 
egyéb táplálkozási szerepük van. Véle-
ményem szerint másként kellene őket 
kezelni, mint az egyéb élelmiszereket.     

Az általam kívánatosnak tartott pro-
aktív szemléletnek az OGYÉI le-
hetne a zászlóvivője, amelynél az 
étrend-kiegészítők tekintetében je-
lenleg csak a nyilvántartásba vételi 
jogkör van, a piacfelügyeleti nem. 
Holott a gyógyszerekkel kapcsolat-
ban az összes ilyen feladat egy kéz-
ben, náluk összpontosul. 

Gy.: Ha jól emlékszem, azt is mond-
ta, egyes gyártók már eleve bekalku-
lálják a büntetéseket a marketing-
költségekbe, hogy még így is megérje 
nekik a termék forgalmazása…

M. F.: Két olyan példát említek, ami-
kor a GVH komolyabb bírságot rótt ki. 
Az egyik a sokat ígérő, de abból sem-
mit nem teljesítő „fogyasztószerek” 
esete, amelyek nagy része azóta el is 
tűnt a piacról. A forgalmazóikra kirótt 
büntetés tényleg elrettentő volt, csak-
hogy addigra ezek a cégek milliárdos 
árbevételt realizáltak. A másik pedig 
a kurkuma, amelytől – a reklám sze-
rint – még egyik neves színészünknek 
is megszűntek az ízületi problémái. A 
bírságolásig náluk is összejött egy több 
százmillió forintos árbevétel.    

Az esetek többségében azonban az eze-
ket az étrend-kiegészítőket forgalmazó, 
egy-kéttermékes cégecskék kkv-k, már-
pedig az ő büntetési „díjcsomagjuk” 

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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az ügyfeleink biztonsági okokból nem 
rendelkeznek ilyennel. Emellett ügy-
feleink teljes körű szolgáltatást várnak 
el a rendszergazdájuktól: menjünk ki 
hozzájuk, telepítsük az olvasókat és se-
gítsünk a technikai csatlakozás folya-
matában. Bár országszerte 11 szerviz-
partnerrel dolgozunk együtt, egy ilyen 
akció megszervezése nem egyszerű fel-
adat. Amennyiben legkésőbb szeptem-
ber közepén nem tudjuk megkezdeni a 
telepítéseket, érveltem, akkor igencsak 
kérdéses lesz, hogy el tudjuk-e végezni 
ezt a feladatot október végéig. 

Gy.: Végül mikor kezdődtek meg a 
telepítések?

L. G.: Október 9-ig nem volt elérhető 
az EESZT szervere, úgyhogy csak ezt 
követően tudtuk megkezdeni a munkát. 
Csaknem egy hónapot vesztettünk, így 
aztán a kitűzött határidőig hátra lévő 
időszak meglehetősen embert próbáló 
volt. Az időt lerövidítendő, felajánlot-
tuk, hogy a központi raktárból elhozunk 
pontosan annyi e-személyi olvasót, 
amennyire az ügyfeleinknek szüksége 
van, és mivel úgyis ki kell mennünk a 
gyógyszertárakba, majd mi kivisszük. 
Ezt a javaslatunkat visszautasították.

Október 31-én, néhány órával a jog-
szabály életbe lépése előtt megjelent 
a Magyar Közlöny, és abban néhány, 
EESZT-re vonatkozó módosítás. A leg-
fontosabb az volt, hogy december 15-
ig a tb-elszámolásnak nem feltétele az 
elektronikus szolgáltatási térbe felkül-
dött, „kiadott” státuszú rekord, ahhoz 
a felírási igazolás megléte is elegendő. 

A csavar az egészben az volt, hogy a 
kommunikáció mindvégig arról szólt: 
a páciensnek nem kell magával vinnie 
a felírási igazolást a patikába, elég, 
ha az e-személyijét vagy a taj-kár-
tyáját és valamilyen személyazono-
sító igazolványát felmutatja, azokkal 
is ki tudja váltani a gyógyszerét. Ha 
ezt a tanácsot a páciensek megfogad-
ták volna, akkor mire szolgált volna a 
gyógyszertárak számára ez a decem-
ber 15-i határidő, illetve mi alapján 
kapták volna meg a pénzt az így ki-
adott gyógyszerek után?   

Gyógyszertár: Tavaly december 1. 
óta működik élesben az e-recept 
rendszere. Kérlek, foglald össze fej-
lesztői-szolgáltatói szemszögből az 
odáig vezető lépéseket! 

Dr. Légrádi Gábor: Amikor elindult 
az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Tér (EESZT) első alprojekt-
je, az e-recept rendszerének kidolgo-
zása, felkértek néhány rendszergaz-
dát, köztük a Novodata Zrt.-t és az 
LX-Line Kft.-t is, hogy vegyen részt 
a pilotban, amire természetesen igent 
mondtunk. 

Nekünk, mint gyógyszertári rendszer-
gazdának le kellett vizsgáznunk az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ-
nál (ÁEEK) a szoftver-illesztésünkkel, 
hogy megfelelő módon tudunk-e kom-
munikálni az EESZT szerverével, jól 
működik-e az adatcsere és így tovább. 
Azaz kaptunk egy jogosítványt arra, 
hogy a miénk is egy olyan gyógyszer-
tári informatikai rendszer, amelyik tud 
az e-recepttel bánni.

A pilot időszak vége felé kiderült, hogy 
lesz néhány „apró” változás a rend-
szerben. A leglényegesebb ilyen mó-
dosítást a token-alapú azonosításról az 
e-személyire való váltás jelentette. Ez a 
múlt év júliusa-augusztusa környékén 
történhetett; az éles indulás dátumát, 
november 1-jét, mint tudjuk, már jóval 
korábban rögzítették. 

Az utóbbival történő azonosítás lé-
nyege, hogy míg a token-nél nem 
volt szükség semmiféle egyéb hard-
ware-eszközre, addig az e-személyi 
igényel egy olyan olvasót, amelynek 
révén hozzá lehet férni a kártyán lévő 
chip-en található információkhoz. Így 
ez pluszfeladatot jelentett, hogy min-
den gyógyszertárba, minden kiadó-
helyre, sőt még az irodába is kellett egy 
e-személyi olvasót telepítenünk. 

A gyógyszerész kamarában augusz-
tusban történt egy egyeztetés, ahol 
feltették nekünk a kérdést:  körülbelül 
mennyi időre van szükség ahhoz, hogy 
gyógyszertári partnereinket csatlakoz-
tassuk az EESZT-hez, beleértve ebbe  
az e-személyi olvasók telepítését is. 
Én ezt a Novodata esetében 6-8 hétre 
becsültem, hiszen a piac több mint a 
feléről, és körülbelül 5-6 ezer eszköz-
ről volt szó, és azt egy pillanatig sem 
gondoltam, hogy ezek telepítését rá le-
het bízni a gyógyszerészekre. 

Gy.: Miért nem lehet?

L. G.: Több okból sem. Például, mert 
egy új hardware csatlakoztatásához 
szükség van egy telepítő szoftverre, an-
nak használatához pedig adminisztrá-
tori joggal kell rendelkezni, márpedig 

Az e-receptre történő átállás
Egy patikai rendszergazda szemével – 1. rész

Bár a Novodata és az LX-Line is „csupán” alvállalkozói az EESZT-t, és azon belül 
az e-recept rendszerét működtető ÁEEK-nak, dr. Légrádi Gábor szerint a projekt 
megtervezésébe a patikai rendszergazdákat is szerencsés lett volna bevonni. Az 
említett cégek vezérigazgatója alapvetően hasznosnak és előremutatónak tart-
ja az ilyen irányú változást, ugyanakkor a szoftverfejlesztés nehéz pillanatait 
sem felejti, és a rendszer pillanatnyi hiányosságaira is rámutat.
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most csak annyit: bizony, nem könnyí-
tették meg a gyógyszertárak, a rend-
szergazdák és az EESZT dolgát. 

November 1-jéig körülbelül 90 száza-
lékos volt a patikai csatlakozások ará-
nya, december 15-ére viszont az összes 
gyógyszertárat sikerült csatlakoztat-
nunk. Ugyanakkor ma sem mond-
hatjuk, hogy hiba nélkül működik az 
e-recept rendszere, de az biztos, hogy 
jóval kevesebb a fennakadás, mint 
kezdetben. A patikák részéről is egy-
re elfogadottabb az e-recept üzemmód 
használata. 

Gy.: Az „e-recept üzemmód” úgy 
hangzik, mintha ennek lenne alter-
natívája… 

L. G.: Valóban, ugyanis a hagyomá-
nyos, EESZT nélküli üzemmódot is 
kénytelenek vagyunk meghagyni, hi-
szen ha nincs internet, vagy ha időlege-
sen nem érhető el az EESZT szervere, 
a gyógyszertárnak akkor is működnie 
kell. Ilyenkor lépnek be az expediálók 
hagyományos üzemmódban, az így 
végzett tranzakciókat tárolja a rendszer, 
és abban a pillanatban, hogy létrejön a 
kapcsolat az EESZT-szerverrel (amihez 
az kell, hogy a gyógyszertár valamelyik 
munkatársa ilyen üzemmódban lépjen 
be), a rendszer – utólag – percenként öt 
tranzakciót felküld a térbe, így a gyógy-
szertár eleget tud tenni adatszolgáltatási 
kötelezettségének. 

(folytatjuk)

Gy.: Miben hasonlít, és miben kü-
lönbözik egymástól a hagyományos 
vény és a felírási igazolás?
 
L. G.: Formailag mindkettő esetében 
ugyanarról a nyomtatványról beszé-
lünk, a különbség annyi, hogy a felírá-
si igazoláson – a hagyományos vénytől 
eltérően – nem két, hanem három vo-
nalkód található. Jogilag viszont nem 
azonos státuszúak: utóbbi december 
15. óta nem minősül vénynek, a rajta 
található gyógyszer után nem számol-
ható el támogatás. Az, aminek hívjuk: 
felírási igazolás, amelyet 2019. január 
1-jéig az orvosnak kötelező kinyom-
tatnia és kiadnia, azt követően viszont 
már csak a páciens kifejezett kérésére 
kell ezt megtennie. 

December 15. óta a jogszabály szerint 
csak azok a gyógyszerek számolhatók 
el, amelyeknek van egy „kiadott” stá-
tuszú rekordja a térben. Ez azonban 
csak az orvos által e-vényként felírt 
receptre vonatkozik, a hagyományos, 
két vonalkódos vényre felírt gyógyszer 
továbbra is elszámolható papír alapon. 

Gy.: Hogyan sikerült a telepítés, az 
éles indulás?    

L. G.: A félreértések elkerülése vé-
gett, az e-recept rendszere november 
1-jén az addig csatlakoztatott gyógy-
szertárakban élesben elindult. Mivel 
a kormányzat lehetővé tette, hogy de-
cember 15-ig a felírási igazolás alapján 

is elszámolhatók legyenek a kiadott 
vényköteles gyógyszerek, ez a hat hét 
a csatlakoztatások befejezésére is le-
hetőséget adott. Ez egyfajta türelmi 
időszak volt, amely alatt azon voltunk, 
hogy – szoros kapcsolatban az ÁEEK 
fejlesztői csapatával – orvosoljuk az 
érkező hibaüzeneteket, illetve minimá-
lisra csökkentsük azok számát. 

Az EESZT szervere mindent lát: azt is, 
hogy melyik gyógyszertárban mikor 
melyik e-receptet hívták le a térből, 
hogy sikerült-e a „kiadott” státuszú 
rekordot felküldeni, és ha nem, miért 
nem. Első lépésben azt kellett eldönte-
nünk, hogy ki tudja kijavítani a hibát: 
az EESZT fejlesztői vagy a rendszer-
gazdák. Az orvosi vényfelíró szoftve-
rekről a későbbiekben lesz még szó, 
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Az adatok alapján elmondható, hogy a 
gyógyszerészet iránt érdeklődő fiatalok 
félévenként majdnem egymillió forin-
tot fizetnek ki itthon a költségtérítéses 
gyógyszerészeti szakokon (vidéken 
ennél valamivel kevesebbet). A kép-
zés igen magas színvonalon zajlik, és a 
megszerzett tudást kiválóan tudják ka-
matoztatni. Külföldön ennek az árnak a 
sokszorosáért tanulhatnak. A színvonal 
persze ott sem vitás. 

A hazai gyógyszerészdiploma 
nemzetközi versenyképessége

Hasonlóan az egészségügy más terü-
letein dolgozókhoz, sok gyógyszerész 
keres külföldön munkalehetőséget. A 
fiatalok szeretnének világot látni, kel-
lő tapasztalatot gyűjteni, és mivel a 
hazánkban zajló oktatás, képzés, gya-
korlat igen magas szintű és nemzet-
közileg is elismert, bármelyik nyugati 
országban boldogan fogadják a magyar 
egészségügyi dolgozókat. 

Dr. Szendi Anita Németországban élő 
gyógyszerész. Tapasztalatai szerint 
a magyar gyógyszerészek a nyugati 
országokban is teljes mértékben ver-
senyképesek, amit EU-tagságunknak is 
köszönhetünk.

„Németországban teljes értékű 
gyógyszerészként csak az approbá-
ció (a gyógyszerészi hivatásűzési 
engedély) megszerezésével lehet te-
vékenykedni. Úgy tudom, hogy az 
approbáció megszerzéséhez a külföl-
di gyógyszerészeknek 2017 májusa 
óta egy szakmai bizottság előtt kell a 
szakmai- és nyelvtudásukról számot 
adniuk – mondja a magyar szakem-
ber. – Az approbáció megszerzéséhez 
szükséges követelmények azonban 
tartományonként eltérőek lehetnek, 
érdemes mindig az adott kamaránál 
érdeklődni ez ügyben.”

„Azt is meg kell említenem, hogy 
sajnos Németországban is hiány van 
egészségügyi szakemberekből, főleg 
a kevésbé frekventáltabb régiókban. 
Ennek is köszönhető, hogy keresik és 
várják a külföldi szakembereket – teszi 

Egyre több fiatal, köztük gyógysze-
rész határoz úgy, hogy külföldön pró-
bál szerencsét, és egy idegen ország 
felé veszi az irányt. Az okok egysze-
rűek: igyekeznek kitörni a hazai kö-
rülmények közül, magasabb fizetésre, 
tervezhetőbb életre, multikulturális 
munkakörülményekre vágynak. Meg 
lehet őket érteni, azonban az itthon 
maradásban is segítenünk kell őket, 
hiszen a jó szakemberekre hazánkban 
is szükség van. Tapasztalatszerzés 
gyanánt mind szakmailag, mind pe-
dig a magánéletben jót tesz egy-egy 
külföldi munka, a hosszabb távú kint 
tartózkodás, azonban a legfőbb cél, 
hogy a megszerzett tapasztalatot, tu-
dást itthon kamatoztathassák. Nagyon 

fontos, hogy a tapasztalatgyűjtés ne 
legyen azonos azzal, hogy a legjobb 
szakemberek eltávoznak Magyaror-
szágról.

Gyógyszerészképzés, elhelyezke-
dési lehetőségek

Gyakori, hogy a magyar fiatalok már 
az egyetemi képzést is külföldön kép-
zelik el. Erre számos lehetőségük adó-
dik, gondoljunk csak a manapság nép-
szerű Erasmus programra. Azonban a 
hallgatók közül nem mindenki részesül 
állami ösztöndíjban, így rendkívüli 
megterhelést jelenthet a családnak a 
külföldi továbbtanulás lehetősége. 

Mindenütt jó, de…
Mennyit ér a magyar gyógyszerészdiploma külföldön?

A munkaerő vándorlása nyugatra, északra mindig is jellemző volt kontinensünk 
közösségeire. Az Európai Unió létrejöttével az országhatárok elmosódtak, így 
manapság bárki könnyebben találhat magának munkát külföldön. Van, aki csu-
pán pár hónapra vagy évre költözik ki, de akad olyan is, aki ott alapít családot, és 
nem vágyik vissza. De vajon milyen esélyekkel vágnak neki a „nagy kalandnak” 
a gyógyszerészek?
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gálni a hozzá forduló beteg panaszait 
illetően. Bizonyos országokban pe-
dig (például az Egyesült Királyság-
ban vagy Németországban) bizo-
nyos esetekben kifejezetten elvárt a 
gyógyszerész és beteg közötti négy-
szemközti konzultáció. 

Az elvándorlás trendjei

Statisztikai adatok alapján az orvo-
sok, a fogorvosok és a gyógyszerészek 
körében is lassan, de folyamatosan 
csökken a migráció mértéke. Bár még 
mindig sok egészségügyi dolgozó vál-
lal munkát külföldön, azonban a 2017-
es évben mérséklődött az elvándorlás 
Magyarországról. 

2017 első félévében 324 orvos, 78 fog-
orvos, 327 szakdolgozó és 19 gyógy-
szerész kért hatósági bizonyítványt 
külföldi munkavégzéshez. Mint lát-

hatjuk, nagyságrendileg kevesebb 
gyógyszerész vállal külföldi 
munkát az egészségügyi szek-
torban, mint orvos vagy szak-
dolgozó.

Ezt a statisztikát valameny-
nyire árnyalja, hogy nem min-

denki számít „újoncnak” a külföldi 
munkavállalás terén, ugyanis van-
nak olyan gyógyszerészek, akik már 
rutinosnak számítanak, mivel nem 
először vállalnak munkát egy másik 
országban. Az ő elhelyezkedési esé-
lyeik kimagaslóan jók. 

A friss diplomával rendelkező gyógy-
szerészek is kevesebb, mint egy hó-
nap alatt találnak külföldön munkát, 
legalábbis a statisztika ezt bizonyít-
ja. A határon túli patikák mellett a 
gyógyszerpiac egyéb területein is 
elhelyezkedhetnek, például a kuta-
tás-fejlesztésben, a klinikai gyógy-
szerfejlesztésben, az oktatásban, a 
klinikai diagnosztika területén, a köz-
igazgatásban, gyógyszerhatóságnál, 
a minőségbiztosítás, a marketing, a 
törzskönyvezés területén, de foglal-
kozhatnak gyógynövényekkel, és dol-
gozhatnak a kozmetikai és élelmiszer-
iparban is.  

hozzá Anita. – A németországi gyakor-
lat nagyon eltérő a miénkétől. Kint más 
az egészségbiztosítási rendszer, ami 
már az expediálást is megkülönbözteti 
a hazai szokásoktól. Persze sok átfedés 
is van, számos gyógyszer és OTC-ké-
szítmény külföldön is megtalálható, 
esetleg csak a nevében különbözik, 
de a hatóanyaga ugyanaz. Az otthon 
megszerzett tudás és tapasztalat persze 
sokat segít egy, a miénktől eltérő rend-
szer elsajátításában.” 

„Itt különös hangsúlyt fektetnek a 
gyógyszerészi gondozásra, a betegek 
is elvárják a   pontos felvilágosítást 
és a megfelelő gyógyszerészi aján-
lást – folytatja a Németországban 
élő gyógyszerésznő. – A magisztrális 
gyógyszerkészítés is sokban különbö-
zik, itt sokkal jobban szabályozzák a 
készítmények előállítását, bevizsgálá-
sát, kompatibilitásuk vizsgálatát. Ha 
egy magisztrális készítmény, például 
egy kenőcs nem szerepel az előirat-
ban, akkor a gyógyszerésznek 
előállítási és vizsgálati proto-
kollt kell készítenie hozzá.” 

„Nagyon élvezem a német-
országi munkát – vallja be dr. 
Szendi Anita. – Sok időmbe telt, 
mire jól átláttam a kinti rendszert, a 
mai napig tanulok új dolgokat, habár 
ez szerintem minden szakmában el-
mondható. A nyelvtudás azonban na-
gyon fontos. Nem számít, ha csak egy 
kicsit tud az ember németül, de elvár-
ják az igyekezetet, és hogy idővel  jól 
megtanulja a nyelvet. Mivel én már 
régóta tanultam németül, így egysze-
rűbb volt felfrissíteni és bővíteni az 
ismereteimet. Ezen a téren is nagyon 
sokat tanultam itt kint, teljesen más, 
amikor az ember mindennapi szinten 
használ egy nyelvet.”

„A munkahelyemen is nagyon segí-
tőkészek, közvetlenek és  barátságo-
sak a kollégák. Sokat tanultam tőlük 
mind szakmai, mind nyelvi téren. A 
gyógyszerészi tudásomat az első pil-
lanattól kezdve elfogadták, megtaní-
tották az itteni, német gyógyszerészi 
munka fogásait, ugyanakkor arra is 
kíváncsiak, hogy mik a különbségek 

a hazai rendszerhez képest. Szeren-
csére a betegek részéről sem ért még 
atrocitás, amiért magyar vagyok. In-
kább ellenkezőleg: sokszor előfor-
dul, hogy megkérdezik, honnan szár-
mazom, és amikor elmondom, hogy 
magyar vagyok, boldogan mesélnek 
magyarországi úti élményeikről és 
nyaralásaikról” – írja le tapasztalatait 
a magyar gyógyszerésznő.

Pénzre váltott szaktudás

Az európai fizetési lista élén valóban 
a nyugati országok (Belgium, Olasz-
ország, az Egyesült Királyság, Német-
ország, Ausztria, illetve Svédország) 
állnak, ahol a pályakezdő gyógyszeré-
szek havonta akár több ezer eurót is 
kereshetnek, a tapasztaltabbak pedig 
több tízezer eurót is hazavihetnek. Dr. 
Szendi Anita egyre több gyógysze-
résszel találkozik, akik szintén külföl-

dön tevékenykednek, annak ellenére, 
hogy Németországnak nem egy frek-
ventált részén dolgozik.

„Egy páran csak ki szeretnék pró-
bálni magukat külföldön, a legtöb-
ben viszont hosszú távra tervezik a 
kinti munkát. Hozzá kell tennem, 
hogy a munkavégzés színvonala és 
a fizetés is magasabb, ami egyetlen 
pályakezdő számára sem mindegy, 
nem beszélve a  külföldön megszer-
zett szaktudásról és tapasztalatról” – 
hangsúlyozza.

Sok laikus gondolja úgy, hogy a 
gyógyszerészi hivatás nem jár ak-
kora felelősséggel, mint az orvoso-
ké. Másként ugyan, de a felelősség 
mértéke ugyanakkora, hiszen fontos, 
hogy jó legyen a beteg és a gyógy-
szerész közötti kommunikáció, mivel 
utóbbi így tud szakmailag is megfe-
lelő, személyre szóló tanáccsal szol-

„A legfőbb cél, hogy a  
megszerzett tapasztalatot, tudást 

itthon kamatoztathassák.”
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A generációnk által tapasztalt nehéz-
ségek nem új keletűek. Az 1930-as 
és 1940-es évek környékén, amikor 
az úgynevezett gyógyszerkészí-
tő gyógyszerészet helyett a patika  
a gyógyszercégek által gyártott ké-
szítményeket kezdte expediálni, 
elindult egy folyamat, amelyben a 
gyógyszerészi hivatás gyakorlati ré-
sze kezdett átalakulni.1 Emellett a 
kor gyógyszerészei anyagi nehézsé-
gekkel is küzdöttek. Vagyis azok a 
problémák, amelyek ma foglalkoz-
tatnak bennünket, például a megbe-
csülés hiánya, már régebben is súj-
totta a szakmát. 

Számok és arányok

A mai helyzetet számszerűleg az 
Egészségügyi Nyilvántartási és Kép-
zési Központ adatai alapján vizsgál-
hatjuk.2 A beszámoló minden évben 
külön rögzíti az alapnyilvántartásban, 
illetve a működési nyilvántartásban 
bekövetkezett változásokat, amelyek 
közül jelenleg a legfrissebb, 2015-ös 
adatokkal foglalkoztam. Az alapnyil-
vántartás szerint 2015. december 31-én 
12593 gyógyszerészt tartottak nyilván, 
és ahogyan az a diagramból is látszik, 
ezen belül a 70 év feletti korosztály 
aránya a legmagasabb. A jelentés sze-

Felelősségünk a generációváltásban
A fiatal gyógyszerészek lehetőségei és problémái 

A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének jó ideje fókuszába került a generációváltás és a fiatal gyógysze-
részek helyzete, lehetőségei és problémái. Pontosan ezért, illetve vitathatatlan aktualitása miatt számos érteke-
zés született már a témában; remélem, hogy fiatal, nemrég végzett gyógyszerészként értékes gondolatokat tudok  
ezekhez hozzáfűzni. 

Kint dolgozó gyógyszerészek  
tapasztalatai
Írország: a magyar diplomát elfo-
gadják, de mivel a rendszer teljesen 
másképp működik, mint nálunk, így 
az itthon szerzett gyógyszertári ta-
pasztalat nem elegendő, azt mind-
össze kötelező patikai gyakorlatként 
fogadják el.

Skócia: az itthon szerzett diplomát 
elfogadják, de előzetes gyógyszer-
tári gyakorlatot is előírnak. Mivel 
Skóciában sok külföldi él és dolgo-
zik (gyógyszertárban is), így nincs 
komolyabb akadálya annak, hogy 
külföldről érkezők is munkát vállal-
hassanak ott. 

Amerikai Egyesült Államok: az itt-
honi végzettség mellé különbözeti (li-
cence) vizsgát kell tenni, és 1500 órás 
gyógyszertári gyakorlatot kell végig-
csinálni ahhoz, hogy valaki amerikai 
patikában dolgozhasson. 

Svédország: a diplomát szintén elfo-
gadják, a gyakorlati feltételeket (3 év 
szakmai gyakorlat) pedig csak a mun-
kaközvetítő írja elő. A kint dolgozó 
magyarok szerint az itthoni oktatás 
színvonala nagyon is versenyképes az 
ottani oktatással, és minden szinten 
megállja a helyét.

Anglia: egyes vélemények szerint 
nehéz az elhelyezkedés az ottani 
patikákban, ugyanis minimumkö-
vetelmény a gyógyszertári gyakor-
lati tapasztalat és az ott működő 
egészségügyi rendszer 6-12 hóna-
pos ismerete, amit az itthon, frissen 
végzett gyógyszerészek nem igazán 
tudnak felmutatni. Más gyógysze-
részeti vonalon sem könnyebb a 
helyzet, mert a szakmai tapasztalat 
szinte mindenhol alapfeltétel. Az 
elhelyezkedés során nem az számít, 
hogy az illető hol szerezte a diplo-
máját, sokkal fontosabb, hogy meny-
nyi szakmai tapasztalattal rendelke-
zik az adott területen.

Konklúzió

A tapasztalatszerzés, a környezetvál-
tozás jót tehet a karriernek, a szakmai 
fejlődésnek és az egzisztenciális hely-
zetnek is, azonban a honvágy, a csalá-
di kötelékek, az itthoni légkör hiánya 
és a nyelvtudás nem megfelelő szintje 
gyakran húzza haza a nyugaton mun-
kát vállaló magyar gyógyszerészeket. 

WEBBeteg – Gorzsás Anita
Források:
https://www.enkk.hu/hmr/index.php/migraci-
os-statisztikak/2017-i-felevi-statisztikak
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/mennyit_
er_egy_orvos_itthon_es_kulfoldon
http://www.webbeteg.hu/cikkek/portre/20079/
interju-dr-ladanyi-gabor-fogyogyszeresszel
http://inforadio.hu/belfold/2017/10/30/mar_
nem_az_orvoselvandorlas_a_gond_-_a_hazai_
maganszfera_csabitja_el_a_szakembereket/
http://semmelweis.hu/hirek/2017/09/25/a-friss- 
diplomas-gyogyszereszek-jellemzoen-egy-honap- 
alatt-talalnak-munkat/
https://24.hu/fn/gazdasag/2017/11/20/folytato-
dik-az-orvosok-elvandorlasa/
http://pharmaonline.hu/cikk/merre_tovabb_
gyogyszereszet
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Persze tudom, hogy a legtöbb helyen 
az idő-, az alkalmazott- és a pénzhi-
ány miatt ez megvalósíthatatlannak 
tűnik. A mi gyógyszertárunkban is 
rengeteg beteg fordul meg, nincs 
idő külön-külön tíz percekig velük 
foglalkozni, és bevallom őszintén, a 

rint az elmúlt évekhez képest nem tör-
tént látványos változás, 2015-ben 291 
gyógyszerészt vettek fel újonnan az 
alapnyilvántartásba. 

A működési nyilvántartás statisztiká-
ját nézve kapunk képet az aktívan pa-
tikában dolgozó gyógyszerészek – a 
ténylegeshez talán legközelebb eső – 
számáról. Itt viszont már mást mutat-
nak az adatok: a regiszter itt összesen 
6962 főt számlál, és a fiatal gyógysze-
részek aránya sokkal magasabb, mint 
az idősebb korcsoporté. Ezt a magam 
részéről pozitívan és a generációváltás 
szempontjából mindenképpen előnyös-
nek értékelem. 

Érdekes lehet még megvizsgálni a 
működési nyilvántartás szerint aktív 
gyógyszerészek területi eloszlását. 
A legtöbb gyógyszerészt (1602 fő) a 
budapesti patikák foglalkoztatják, utá-
na Pest megye következik 739 fővel, 
Csongrád megye pedig 494 fővel a 
harmadik. 

A szakma megítélése

Hogy ha ma beszélgetek korban hoz-
zám közel álló kollégákkal, akkor 
gyakran az kerül szóba elsőként, hogy 
a betegeink, a vásárlóink hogyan ítél-
nek meg bennünket. Ezen a területen 
mindenképpen dolgoznunk kell. Nem 
szabad hagyni, hogy tovább erősödjön 
bennük a „boltos, pultos gyógysze-
rész” kép, ami az elmúlt időszakban 
megjelent cikkek negatív hatásának 
eredménye. Nem vet ránk jó fényt a 
mennyiségben vény nélkül kiváltott és 
külföldön eladott gyógyszerekről szó-
ló hír, vagy egy véletlen, bár valóban 
komoly következményekkel járó ha-
tóanyagcserét aránytalanul negatívan 
feltüntető bulvárcikk. 

A megoldás keresésével is több fóru-
mon foglalkoztunk már, és bár néha 
elcsépeltnek látszik a gyógyszerészi 
gondozás és a népegészségügyi prog-
ramok megvalósításának emlegetése, 
én mégis ebben látom azt a lehető-
séget, amely segít a gyógyszerészek 
pozitív megítélésében. Ha a körü-

löttünk élő mikroközösség számára 
pozitív példát tudunk mutatni, akár 
egy iskolai előadással, akár az offi-
cinában megvalósuló gyógyszerészi 
gondozással, hiszem, hogy még ha ez 
kisebb körben is valósul meg, magja 
lehet a változásnak. 

1. ábra: Az alapnyilvántartásban szereplő gyógyszerészek korcsoport szerinti  
megoszlása

2. ábra: A működési nyilvántartással rendelkező gyógyszerészek korcsoport 
szerinti megoszlása 

3. ábra: Az érvényes működési nyilvántartással rendelkező gyógyszerészek földrajzi 
megoszlása (2015. december 31.)
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szakgyógyszerész-képzés népegész-
ségügyi projektjén kívül én sem 
tettem még mást a cél érdekében. 
Viszont ha nem hagyjuk magunk mö-
gött ezt a negatív hozzáállást, szem-
léletmódot, akkor lehetőségünk sem 
lesz megtapasztalni, hogy erőfeszíté-
seink elindítják-e a kívánt megítélés-
beli változásokat.

Generációváltás

A generációváltás a patikákban való 
tulajdonszerzés kérdéskörét is magá-
ban foglalja. Az elmúlt évek változá-
sai, amelyek a megnövelt gyógyszer-
tári tulajdonrész-szerzést jogszabályi 
keretek között szabá-
lyozták, mindenkép-
pen pozitívan érté-
kelendők. Persze 
ennek is megvannak 
a maga árnyolda-
lai, és tudom, hogy 
nem egyszerű fiatal 
gyógyszerészként 
családi, öröklési 
út nélkül tulajdont 
szerezni. Sok pénzbe 
kerülő beruházásról van szó, amelybe 
csak részletesen kidolgozott üzleti terv 
birtokában lehet belevágni, és még ez 
sem garantálja, hogy – ha sikerül is ta-
lálni eladó gyógyszertárat – egy, a pati-
kától független körülmény ne okozzon 
problémákat. Nekem szerencsém van, 

mivel a nagymamám után várhatóan 
örökölhetem a személyi jogot, de ez is 
hatalmas felelősséggel jár. 

A gyógyszertárvezetők felelősségé-
nek is tartom a fiatal gyógyszerészek 
motiválását, annak érdekében, hogy 
ne égjenek ki túl korán az esetleges 
alkalmazotti hiány miatti túlórázás, az 
alacsony megbecsülés érzése, valamint 
a továbblépés, a fejlődés hiánya miatt. 
Amit szerintem egy vezető tehet, az 
elsősorban nem a fizetés megemelé-
se, persze az is fontos, hogy anyagilag 
minden munkatárs biztonságban érez-
ze magát. Meggyőződésem szerint az 
első lépést a vezetői tréningek jelentik, 
amelyek a személyi jogos részéről a 

megfelelő kommuniká-
ciót és az őszinte be-
szélgetéseket segítik, 
hogy a gyógyszerész 
legalább a főnöke ál-
tal érezze magát iga-
zán megbecsültnek 
és értékesnek.

Továbbképzésekkel 
fejleszteni az ismere-

teiket; amennyiben van 
rá lehetőség, az előbb említett gon-
dozási és népegészségügyi feladatok 
elvégzésének az elősegítése; egyedi 
feladatok, fontos szerepkörök betöl-
tése és ellátása – én ezekben látom 
a lehetőséget a fiatal gyógyszerészek 
számára. 

Az összefogás hiánya  
és szükségessége
Sokszor tapasztalom, hogy nehezen 
megy az összefogás, és erős bennünk a 
közöny. Ezen a helyzeten csak tovább 
rontott anno a patikapiac liberalizáció-
ja, és az annak következtében kialakult 
folyamatos gazdasági harc, az egymás 
akcióira való „ráakciózás” szokása. 
Mindezek mellett azonban valahol 
szerencsésnek is érzem magunkat, fia-
talokat. Akikkel itt, Budapesten eddig 
kapcsolatba kerültem (kérem, nézzék 
el nekem, hogy kizárólag fővárosi vi-
szonylatban tudok nyilatkozni, de az 
elmúlt négy évben, amióta végeztem, 
csak ebben a közösségben fordultam 
meg), egytől egyig lelkesek voltak és 
díjazták az összefogás lehetőségét. 

Úgy érzem, a friss pályakezdőknek 
arra van szükségük, hogy valaki ösz-
szefogja őket. Szeretném ezt én meg-
valósítani. A Magyar Gyógyszerészi 
Kamara Budapesti Szervezetének 
elnökségi tagjaként és az Integrációs 
Bizottság megbízásából igyekszem 
ezt a feladatot a tőlem telhető leg-
jobban ellátni. Mivel egyelőre nem 
rendelkezem elégséges tapasztalattal, 
nagyon hasznos, amikor egy aktív 
szervezettől kapok tippeket; például a 
kórházi gyógyszerészeket összefogó 
bizottság megismerése is motiválóan 
hatott számomra. 

Az elkövetkező években sok tervemet 
szeretném megvalósítani. Gondolom, 
kisebb-nagyobb sikerrel ebbe már raj-
tam kívül is sokan belekezdtek. Remé-
lem, hogy az általam elképzeltek, azok 
megvalósítása segíteni fogja a fiatalo-
kat abban, hogy meg tudják valósítani 
elképzeléseiket, nem utolsósorban a 
gyógyszertárba betegként, vásárlóként 
betérő emberek érdekében.

Dr. Fischer Anna gyógyszerész

Források: 
Dr. Dobson Szabolcs: Csalódások a gyógyszeré-
szi pályán, a gyógyszerésztörténész szemével – 
PharmaOnline 2016. szeptember 23.
Állami Egészségügyi Ellátó Központ: Beszámo-
ló az egységes ágazati humánerőforrás-monitor-
ingrendszer adatai alapján az ágazati humánerő-
forrás 2015. évi helyzetéről 

„A friss 
pályakezdőknek  

arra van szükségük, 
hogy valaki  

összefogja őket.”
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„Játék” a piacon

„A PHOENIX  
igenis »játszik ezen  

a piacon«.”

„A Hungaropharma hirtelen eladja pa-
tikai tulajdonrészeit. Más láncok nem 
követik a példáját.”

Úgy tudom, hogy azok a gyógyszer-
tárak, amelyek ma nyitva vannak, 
mind teljesítették a törvényi előírá-
sokat.  Ez pedig azt jelenti, hogy tu-
lajdonrész-eladások máshol is történ-
tek, de ebben a kérdésben nemcsak a 
nagykereskedőket lehetne megkér-
dezni, hanem más, gyógyszerészi tu-
lajdonú cégcsoportokat is.

Persze nem szeretném a kolléga „ta-
lálgatásait” minősíteni, hiszen mindez 
felfogható egyfajta véleménynek is. 
Legfeljebb annyit kérnék, hogy a cé-
günket érintő vaskos megállapítások 
közzététele előtt a jövőben esetleg 
konzultáljunk, ha ez lehetséges. 

Azt mindenesetre elmondanám, hogy 
nekem nincsenek új információim ál-
lamosítási szándékokról, de ha bár-
kinek lenne, az ne hallgassa el! Csak 
emlékeztetnék mindenkit, hogy néhány 
éve, amikor az államosítás kérdése fel-
merült, pont a Gyógyszerészek Orszá-
gos Kongresszusán még egy kis „rádi-
ójátékot” is bejátszottam egy előadás 

keretében arról, hogy mit is 
jelentene a gyógyszertá-
raknak egy nemzeti nagy-
kereskedő kialakítása. És 
arra is emlékeztetnék 
mindenkit, hogy sok-sok 
szempont figyelembe vé-

telével ennek a veszélyeire 
is felhívtam a figyelmet, és ezt azóta is 
rendszeresen megteszem. 

Lehet, hogy ez is megérne egy találga-
tást, sőt ez érne meg csak igazán? Nem 
is értem, ha a kolléga, ha már a találga-
tásokban idáig eljutott, akkor miért állt 
meg itt? Hiszen szerintem a lényeg – a 
gyógyszertárak és a gyógyszerellátás 
jövőbeni sorsa – ott kezdődik, ahol a 
cikket befejezte, amit már vagy még 
nem írt meg. 

Dr. Küttel Sándor
PHOENIX Pharma Zrt.
az Igazgatóság elnöke,  
kereskedelmi igazgató

Van az az életkor, amikorra az ember 
megtanulja, hogy nem feltétlenül kell 
mindenre reagálni. Mégis, amikor elol-
vastam dr. Vásárhelyi Csaba gyógysze-
rész „Jön a nemzeti gyógyszer-nagyke-
reskedő?” című cikkét (Gyógyszertár, 
2018. január, 18–19. oldal), úgy dön-
töttem, hogy ezúttal néhány dologra 
felhívnám a kollégák szíves figyelmét.

Nem szeretnék itt és most minden fel-
vetéssel, feltételezéssel, találgatással, 
spekulációval foglalkozni, különösen 
azokkal nem, amelyek elsősorban más 
cégeket érintenek. Idéznék azonban 
néhány mondatot a kolléga cikkéből, 
amelyek a TEVA nagykereskedelem-
ből történő kivonulása kapcsán íródtak.

„Logikusan a két nagynak, a Hungaro- 
pharma-nak és a Phoenix-nek kellett vol-
na káprázatos kedvezményekkel jelent-
keznie. A Hungaropharma jelentkezett 
is, káprázatos kedvezmények ugyan nem 
voltak, de legalább aktívan jelen volt a 
patikákban. A Phoenix viszont feltűnő, 
már-már bántó közönnyel viselkedett.”

Majd később:

„Számomra a Phoenix passzivitása 
azt jelenti, hogy a cég már nem játszik 
ezen a piacon.”

Olvastam ezeket a mondatokat, és köz-
ben arra gondoltam, hogy mit érezhet-
nek a kollégáim. Például a kereskedelmi 

vezetők, a gyógyszertár-látogatók, akik 
az elmúlt időszakban irdatlan munkát 
végeztek. Vagy az üzemvezetők, az üze-
mi dolgozók, a gépkocsivezetők és még 
sorolhatnám, akik mind-mind maximá-
lis erőfeszítéssel próbáltak megfelelni 
a megnövekedett terhelésnek, ráadásul 
pont az ünnepek előtt. Talán ennyit a mi 
passzivitásunkról… 

Azt persze nem tudhatom, hogy a 
kolléga ebből érzett-e valamit, de azt 
tudom, hogy nagyon 
sok gyógyszertár 
igen. És persze 
az is igaz, hogy 
bizonyos hely-
zetekben a cé-
geknek még akár 
eltérő stílusuk is le-
het, de a lényeg a végeredmény, a tel-
jesítmény, a minket választó partnerek 
elégedettsége. Így hát pontosítanám  
dr. Vásárhelyi Csaba véleményét: az ő 
kifejezésével élve a PHOENIX igenis 
„játszik ezen a piacon”. 

Ami a „káprázatos” kedvezményeket 
illeti: tudom, hogy egy kedvezmény 
sosem lehet elég nagy, de szerintem 
egyik nagykereskedőtől sem lehet el-
várni azokat az engedményszinteket, 
amilyeneket korábban például a TEVA 
adott a saját termékeire. Nem hiszem, 
hogy ezt tovább kellene magyaráznom.
Érdekes volt még a láncokról folytatott 
elmélkedés is: 
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A hagyományoknak megfelelően nyolc 
szakmai területen (képzés-továbbkép-
zés, közvetlen lakossági- és kórházi 
gyógyszerellátás, ipari gyógyszergyár-
tás, kommunikáció-informatika, ka-
tonai-sürgősségi, klinikai-biológiai, 
közigazgatás) dolgozó szakemberek a 
találkozók során feltárták azokat az új, 
sokrétű lehetőségeket, amelyekkel az 
általuk képviselt területeken hozzájá-
rulhatnak a modern egészségügyi szol-
gáltatások rendszeréhez. A szekciók 
programjai azt mutatták, hogy a hagyo-

mányokon alapuló betegek iránti szak-
mai elkötelezettség szervesen összekap-
csolható a 21. század innovációival.

A rendezvény a „Gyógyszerek és azon 
túl! – A gyógyszerészet lelke” címet vi-
selte, utalva ezzel arra, hogy a gyógy-
szerészet megújuló feladatai között 
nem csupán a gyógyszerellátás fizikai 
biztosítását értjük.

Közismert tény, hogy a gyógyszerészet 
klasszikus, tradicionális szerepe min-

dig is az volt, hogy tevékenysége során 
– a maximális biztonságra való törek-
vés mellett – beszerezze, elkészítse és 
forgalmazza a gyógyszereket, és ezzel 
részt vállaljon a társadalom gyógyszer- 
ellátásában. Ehhez egy másik kötele-
zettség is társult, az, hogy tanácsokat 
adjon a betegeknek, különös tekintet-
tel az orvosok által fel nem írt szerek 
vonatkozásában. Az elmúlt évtizedek 
során azonban a tradicionális gyógy-
szerkészítő szerep egyre inkább csök-
kent, hiszen az előállítást fokozatosan 

Gyógyszerészek 77. Világkongresszusa
A világ csaknem 140 országának gyógyszerészszakmai szervezeteit, tudományos társaságait és egyéni gyógyszeré-
szeit – a gyógyszerészeti gyakorlat és tudomány különböző területein dolgozó több mint négymillió szakembert – 
képviselő  Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (International Pharmaceutical Federation, FIP) tavaly szeptember 
10–14. között tartotta sorrendben 77. Világkongresszusát a dél-koreai Szöulban.
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a gyógyszeripar vette át, és a terápiás 
szerek közötti választás is fokozatosan 
az orvosok kezébe került. 

A változások indukálta kihívásoknak 
megfelelve, a szakmapolitikai fejlesz-
tések célul tűzték ki, hogy a gyógy-
szerészeknek – egyetemi tanulmánya-
ikat klinikai ismeretek elsajátításával 
kiegészítve – úgy kell „gyógyszer-
szakértőkké” válniuk, hogy képesek 
legyenek az önálló döntéshozatalra a 
gyógyszeres terápia menedzselésében, 
és tanácsot tudjanak adni a gyógyító 
orvosoknak, illetve a beteg emberek-
nek. Feladatként jelölték ki, hogy túl-
lépve a tradicionális gyógyszerellátási, 
fejlesztési feladatokon, választ kell 
találni a betegek magas színvonalú, 
biztonságos és költséghatékony farma-
koterápiájának megvalósítására, vala-
mint a tanácsadásra és felvilágosításra 
vonatkozó igények támogatására.

A fenti elképzelések szakmai támo-
gatását tapasztalhattuk az elmúlt évek 
FIP programjai és kongresszusai so-
rán, és ezen célkitűzések megvalósítá-
sának szándékát tükrözi a következő, 
2018. szeptember 2–6. között a skóciai 
Glasgowban megrendezésre kerülő 78. 
Gyógyszerészeti és Gyógyszerésztudo-
mányi Világkongresszus előzetes prog-
ramja is, amely szerint a gyógyszerészek 
olyan egészségügyi szakemberek, akik 
képesítésük alapján egyedülálló lehető-

séggel rendelkeznek a „személyre sza-
bott farmakoterápiák” megvalósításában. 

A konferencia négy kiemelt témája:

•	 a gyógyszerészi gondozás elősegítése,
•	 partnerség az egészségügyben,
•	 kompetenciák az egészségügyben,
•	 különös figyelmet érdemlő területek.

A regisztráció lehetősége nyitott  
(www.fip.org), az előadások, poszte-
rek összefoglalóinak leadási határideje 
2018. április 1.

A több évtizedes tapasztalatoknak 
és a hagyományoknak megfelelően 
a rendezvény jó lehetőséget biztosít 

új ismeretek szerzésére, a szakmai 
tapasztalatok cseréjére valamint arra, 
hogy a régi barátok, kollégák üdvö-
zöljék egymást, és új barátságok szö-
vődjenek.

A szervezők bizonyosan mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy a világ 
szinte minden tájáról érkező gyógysze-
részek a szakmai, társasági, kulturális, 
turisztikai, sport és egyéb programo-
kon otthonosan és kényelmesen érez-
hessék magukat.

Dr. Samu Antal, 
a Magángyógyszerészek 

Országos Szövetsége 
elnökségi tagja
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Az internet szerepe az egészség-
ügyi tájékozódásban

A 18-39 évesek mintegy fele az interne-
ten keres megoldást egészségi problé-
máira, az idősebb korosztályok viszont 
még mindig az orvos véleményét kérik 
ki elsőként – derül ki a Generali egy kö-
zelmúltban végzett felméréséből. 

Bár az online diagnosztizálás nem java-
solt, az internet térhódításával párhuza-
mosan sokat javult az emberek egész-
ségtudatossága. Többek között a kénye-
lem és a gyorsaság lehet az oka annak, 
hogy sokan elsőként a világhálót hívják 
segítségül, amikor valamilyen betegség-
gel vagy egészséges életmóddal kapcso-
latos kérdésükre keresik a választ.

A fiatalabb korosztállyal szemben az 
51-59 évesek nagy része rögtön or-
voshoz fordul, és csak alig 26 száza-
lékuk keres rá elsőként a világhálón a 
panaszaira. A 40-49 évesek középen 
helyezkednek el: a felmérés szerint  
40 százalékuk keres először online 
megoldást a bajaira.

A Google Trends adatai szerint 2016 
novembere és 2017 novembere kö-
zött a terhesség tüneteire kerestek rá 
a legtöbben, amit a cukorbetegség, 
az allergia, a pajzsmirigy és a reflux 
követnek. Emellett a gerincsérv, az 
influenza és a depresszió is ott van a 
legnépszerűbb keresőszavak között, 
de a laktóz- és glutén-érzékenységre is 
gyakran kerestek rá.

Forrás: Magyar Hírlap

Kiírták az egészségügyi ösztöndíjpályázatokat

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közzétette az idei évre szó-
ló rezidenstámogatási program pályázatait; a hat szakmai területre meghirdetett 
ösztöndíjprogramra a pályázatokat február 20-ig lehet benyújtani.

Az ÁEEK honlapján megjelent kiírás szerint a támogatott szakképzésben részt 
vevő szakorvosjelöltek a Markusovszky Lajos-ösztöndíjra, a csecsemő- és gyer-
mekgyógyász szakorvosjelöltek a Méhes Károly-ösztöndíjra, az oxyológia és 
sürgősségi orvostan szakorvosjelöltjei a Gábor Aurél-ösztöndíjra, a honvéd-, ka-
tasztrófa- és rendvédelem orvostan szakorvosjelöltek a Flór Ferenc-ösztöndíjra, 
a szakgyógyszerész-jelöltek a Than Károly-ösztöndíjra pályázhatnak. Ezen kívül 
a hiányszakmás képzésben részt vevők részére is jelent meg ösztöndíjpályázat.

Az ösztöndíjat elnyert szakorvos- és szakgyógyszerész-jelöltek havonta nettó 
100 ezer forint, a Méhes Károly-ösztöndíjat elnyerő gyermekszakorvos-jelöl-
tek, a Gábor Aurél-ösztöndíjas sürgősségi szakorvosjelöltek, valamint a Flór 
Ferenc-ösztöndíjasok havi nettó 200 ezer forint ösztöndíjat kaphatnak. A hiány-
szakmát választók ösztöndíja havi nettó 150 ezer forint.

A kiírás szerint a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése 
után legalább annyi ideig magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgál-
tatónál dolgozik, amennyi ideig számára az ösztöndíjat folyósították. Továbbá 
vállalja, hogy az általa biztosított egészségügyi ellátással összefüggésben sem-
milyen formában nem fogad el paraszolvenciát.

Az ösztöndíj-folyósítás megkezdésének feltétele az is, hogy a támogatott szak-
képzést legkésőbb 2018. május 1-jével el kell kezdeni.

Forrás: MTI

A gyógyszerek mindössze egy százaléka hiánycikk Magyarországon

Habár az elmúlt időszakban számos híradás jelent meg bizonyos készítmények, 
többek között a tetanusz- és a HPV-védőoltás készlethiányával kapcsolatban, a 
gyógyszerhiány a 38 ezres hazai gyógyszerkincsnek csak mintegy 1 százalékát, 
összesen 390 tételt érint.

Ez az arány nem számít rendkívülinek, ráadásul bizonyos készítmények, így 
például az agyhártyagyulladás elleni védőoltás hiánya nem forgalmazási, hanem 
gyártási okokra vezethető vissza (az említett készítményt a GlaxoSmithKline 
állítja elő). Ugyanakkor több Teva-készítmény is hiánycikknek számít, amely-
nek oka a cég – bezárásra vagy eladásra ítélt – gödöllői üzemének csökkentett 
termelési kapacitása.

Dr. Feller Antal ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A gyógyszerpiacon min-
dig is voltak hiánycikkek, ezek száma a forgalomban lévő készítményekével ará-
nyosan emelkedik. Az egyes hiánycikkek megjelenését a Hungaropharma Zrt. 
vezérigazgatója az alapanyaggyártás és a gyógyszerpiac koncentrálódásához, 
valamint egyes nemzeti szabályozások bevezetéséhez (például az agyhártyagyul-
ladás elleni védőoltás kötelezővé tételéhez) kötötte.

A „hiánypszichózis”, a gyógyszerellátással kapcsolatos pontatlan tájékoztatás 
az egyébként elégséges készletek pánikszerű felvásárlásához, és ezáltal valódi 
gyógyszerhiány kialakulásához vezethet.

Forrás: Magyar Idők
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Feketelistázott OTC-gyógyszerek  

Franciaországban összesen 28, vény nélkül kapható gyógyszer került feketelis-
tára a legnagyobb, fogyasztóvédelemmel foglalkozó magazin összeállításában, 
köztük olyan, nálunk is népszerű készítmények, mint az Advil vagy a Nurofen. 

A Jean-Paul Giroud klinikai farmakológus, az Orvosi Akadémia tagja és Hélène 
Berthelot gyógyszerész vezetésével bevizsgált 62 gyógyszerből csak 13 ajánl-
ható, mert ezek hatás-kockázat aránya kedvező – állapította meg a lap kifeje-
zetten ennek a témának szentelt különszáma. Giroud professzor azonban arra is 
felhívja a figyelmet, hogy ezek használata is csak rövid ideig ajánlott.

A nagyító alá vett termékek harmadát a „jobb híján” kategóriába sorolták: ezek 
hatékonysága csekély vagy nem bizonyított, de legalább nincs, vagy nagyon 
ritkán jelentkezik káros mellékhatásuk. A bevizsgált gyógyszereknek viszont 
csaknem a felét, 28 készítményt – kedvezőtlen hatás-kockázat arányukra való 
tekintettel – egész egyszerűen betiltandónak ítéltek a szakemberek.

A feketelista élén olyan nátha elleni szerek szere-
pelnek, amelyek két-három hatóanyagból álló 

„gyógyszerkoktélok”: érszűkítő (az orrdugulás-
ra), antihisztamin komponens (az orrfolyásra) 
és paracetamol vagy ibuprofen (a fejfájásra) 
található bennük. Ezeknél a „minden egyben” 
készítményeknél a túladagolás veszélye rend-

kívül súlyos mellékhatásokkal párosul: szív- és 
érrendszeri vagy idegrendszeri zavarok, illetve 

szédülés léphet fel.

Forrás: Index.hu

Új térkép a betegségek kapcsolatáról

Négy magyar kutatócsoport összefo-
gásával, egy hatalmas egészségügyi 
adatbázis elemzésével új, olykor 
meglepő kapcsolatokat mutattak ki 
ismert betegségek megjelenése kö-
zött. A most közétett térkép segítheti 
a komplex betegségek biológiai hát-
terének megértését, a személyre sza-
bott orvoslás fejlődését.

Közismert jelenség, hogy egyes be-
tegségekhez gyakrabban társulnak 
más kórképek, mint az önmagukban 
várható lenne. A depresszió például 
gyakran fordul elő fájdalomhoz köt-
hető betegségekkel, például migrén-
nel együtt. Ezeknek az úgynevezett 
komorbiditásoknak a tanulmányozása 
a betegségek közös biológiai eredeté-
re, vagy az azokat kiváltó közös kör-
nyezeti hatásokra is rávilágíthat.

A hagyományos elemzések viszont 
általában csak két betegség kapcsola-
tát elemzik, figyelmen kívül hagyva, 
hogy ezt a kapcsolatot esetleg egy 
harmadik betegség, vagy ahhoz társu-
ló genetikai vagy molekuláris eltérés 
okozza. A Semmelweis Egyetem, a 
Magyar Tudományos Akadémia, va-
lamint a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem kutatóinak 
most megjelent, közös tanulmánya 
éppen az ilyen, összetettebb kapcso-
latok feltárásával foglalkozik. 

A kutatók egy hatalmas méretű 
egészségügyi adatbázis statisztikai 
elemzésével készítették el a külön-
böző kórképek egymásra hatásának 
teljes rendszerét, szakmai nyelven 
multimorbiditási térképüket. Érdekes 
eredmény, hogy a kóros elhízás egy 
kivételesen erős, közvetlen kapcsola-
tot mutatott a depresszióval, a migrén 
pedig az irritábilis bél szindrómával.

A kutatócsoport tagjai a UK Biobank 
nevű adatbázis 117 ezer résztvevőjé-
nek közel 250 különböző betegségre 
vonatkozó adatait használták fel, és 
két statisztikai módszert ötvöztek az 
elemzés során.

Forrás: MTI

Ibuprofen és férfimeddőség
A Koppenhágai Egyetem tudósainak 18 és 35 év közötti férfiakat vizsgáló ku-
tatása szerint az ibuprofent tartalmazó készítmények hosszú távú, rendszeres 
szedése termékenységi problémákat, izomsorvadást, merevedési zavarokat és 
fáradságot okozhat.

A kutatás 31 alanya két héten keresztül napi 600 mg ibuprofent vett be, amelynek 
hatására esetükben úgynevezett kompenzált hipogodanizmus alakult ki. Ez azt 
jelenti, hogy az agyalapi mirigy a herékben lecsökkent tesztoszteronszint kom-
penzálására más hormonok szintjének emelésével reagál, amelyek elősegítik a 
tesztoszteron-termelést. Ez az állapot időskorú férfiaknál gyakran mutatkozik,  
fiatalkori előfordulása azonban aggodalomra adhat okot, amennyiben az ala-
csony tesztoszteronszint állandósul.

Ahogy a kutatás egyik vezetője, David Møbjerg Kristensen 
fogalmazott, „aggódunk azoknak a férfiaknak a termé-
kenységéért, akik 
hosszú időn keresz-
tül szedik ezeket a 
gyógyszereket”. 

Forrás:  
The Guardian
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SZÍNHÁZ
William Shakespeare: Hamlet

Helyszín: Vígszínház     Időpont: február 25., 14.30 és március 12., 19.00     Jegyár: 890–4490 Ft

Hamlet, az ifjú trónörökös apja, a ki-
rály temetésére érkezik haza. De a 
gyászból otthon nász lett: édesanyját, 
friss feleségként a királlyá előlépett 
nagybátyja oldalán találja. Hamlet nem 
találja a helyét, kérdések, kételyek kí-
nozzák. Kutatni kezd.

Együtt indultak a fiatalok, Hamlet, 
Horatio, Laertes, Fortinbras, Rosenc-
rantz és Guildenstern. Külföldi egye-
temen tanultak, de az élet más-más 
sorsot szánt nekik. Nemcsak az ön-
magukét, hanem az apjuk által rámért 
sorsot is. Ki hová, merre jut az úton? 

– Ezekre a kérdésekre is 
keresi a választ az előadás.
 
A Vígszínház 122 éves tör-
ténetében ez az első alka-
lom, hogy műsorra kerül 
Shakespeare leghíresebb 
műve. A Hamletet Forgách 
András új fordításában 
Eszenyi Enikő rendezi.

A főbb szerepekben:  
Hegedűs D. Géza  
(Claudius), Börcsök Enikő  

(Gertrud), ifj. Vidnyánszky Attila 
(Hamlet), Fesztbaum Béla (Polonius), 
Orosz Ákos (Laertes), Réti Nóra e.h. 
(Ophelia)

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: február 16., 19.00     Jegyár: 2200–2900 Ft

JAZZ
Oláh Kálmán: Middle-European Quintet

Közreműködik: Oláh Kálmán (zon-
gora), Andy Middleton (szaxofon), 
Lukas Oravec (trombita), Thomas 
Baros (nagybőgő), Klemens Marktl 
(dob)

Oláh Kálmán mintegy 30 éve a ma-
gyar jazz legendás alakja, akinek 
nevét egy sor rangos szakmai díj 
fémjelzi (amelyek közül a legneve-
sebb a 2006-os Thelonious Monk 
Jazz Composers verseny fődíja). 
Három évvel a European–Ameri-
can Quintet zajos sikere után ismét 
egy nemzetközi jazzválogatott élén 
láthatjuk és hallhatjuk: a Midd-
le-European Quintet, mint a zene-
kar nevéből is kiderül, egy igazi 
közép-európai jazz allstars projekt, 
amelyben szlovák, cseh, osztrák, és 

Európába költözött New York-i mu-
zsikus egyaránt feltűnik. A csapat 

műsorán az öt zenész saját kompozí-
ciói szerepelnek.
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A Nemzeti Filharmonikusok hangversenye
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Közreműködik:  
Louis Lortie (zongora) 
Vezényel: Hamar Zsolt

Műsoron:

Wagner: A bolygó hollandi – nyitány
Grieg: a-moll zongoraverseny

Brahms: I. (c-moll) szimfónia, op. 68

A világhírű francia-kanadai zongo-
rista, Louis Lortie karrierje 1984-
ben indult, amikor megnyerte az 
egyik legrangosabbnak számító 
megmérettetést, a Ferruccio Busoni 
Nemzetközi Zongoraversenyt. Az 
1997 óta Berlinben élő zongoris-
ta (aki rezidens művészként Maria 
João Pires utódja a brüsszeli Mu-
sic Chapelben) a londoni Wigmore 

Hallban és a Berlini Filharmóniában 
eljátszotta Beethoven összes zongo-
raszonátáját, valamint a Carnegie 
Hallban Liszt teljes Zarándoké-
vek-ciklusát. 

Ezen az estén a versenymű-irodalom 
egyik legszebb és legtöbbet játszott 
alkotását, Grieg a-moll zongora-
versenyét hallhatjuk tőle. A bolygó 
hollandi című Wagner-opera sodró 
lendületű, viharos hangulatú nyitá-
nya szintén népszerű koncertdarab. 
Az est második részében felcsendülő 
szimfónia hosszas alkotói folyamat-
ban, több mint két évtized alatt kelet-
kezett: Brahms életművének mintegy 
felét létrehozta már, mire befejezte 
csodálatos ívű, a sötétségből a vilá-
gosságba tartó I. szimfóniáját.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: március 5., 19.30     Jegyár: 2100–5200 Ft

OPERA
Jacques Offenbach: A rajnai sellők
Opera négy felvonásban, német nyelven, magyar és angol felirattal

Offenbachot legtöbb-
ször úgy tartják számon, 
mint operettek és egyéb, 
könnyed muzsikák ze-
neszerzőjét, aki csak 
egyetlen igazán komoly 
művet alkotott: a  Hoff-
mann meséit. A francia 
komponista azonban 
összesen több mint 650 
művet komponált, első 
operája,  az A rajnai 
sellők pedig (amelyben 
már felcsendül a későb-
bi Hoffmannból ismert, 
híres  Barcarolle-téma) 
méltatlanul merült feledésbe.
 
A darab egy belső háborúzások miatt 
széthullott országról mesél egy külö-

nös szerelmi történeten keresztül. A 
bámulatosan gazdagon komponált, 
sziporkázó és csillogó műben költé-
szet és politika, álom és valóság, a 

természetfeletti és a reá-
lis világ keveredik. A mű 
Anger Ferenc rendezésé-
ben debütál Magyaror-
szágon.

A főbb szerepekben: 
Haja Zsolt  /  Szegedi  
Csaba (Conrad von 
Wenckheim), Bon-
csér Gergely  /  László  
Boldizsár (Franz Wal-
dung), Gábor Géza  /   
Kovács István (Gottfried), 
Németh Judit  /  Ulbrich 
Andrea (Hedwig), Keszei 

Bori / Rácz Rita (Armgard)
 
Karmester: Kesselyák Gergely
Koreográfus: Venekei Marianna

Helyszín: Magyar Állami Operaház     Időpont: február 24., 25., március 1., 18.00     Jegyár: 1500–8600 Ft
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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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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:  
Csortos Gyula és Tőkés Anna
Csortos Gyula, a két világháború közötti korszak egyik legked-
veltebb színművésze 1883. március 3-án született Munkácson. 
Katonatiszt apja gépészmérnöknek szánta, és szigorú fegyelem-
ben nevelte. A családfő legfőbb eszköze erre az éheztetés mel-
lett a bikacsök volt. Csortos 15 éves korában hagyta el a családi 
házat. Előbb jegyzőgyakornoknak állt, majd a Színiakadémiára 
jelentkezett. Rögvest felvették. Diplomájának megszerzése után, 
1904-ben egy vándortársulathoz szegődött, és kivételes tehetsé-

ge révén hamar főszerepeket kapott. Ezt 
követően Debrecenben, majd Szegeden 
játszott. 1907-ben a Népszínházhoz szer-
ződött, de pár hónap múlva már – dupla 
gázsival – a Magyar Színház tagja volt, 
amelyet a kor egyik legismertebb szí-
nigazgatója vezetett: nevét a függőleges 
14. sorban olvashatják. 

Csortos a Vígszínházban lett igazán nagy 
színész, főként Molnár Ferenc révén, aki 

kiváló szerepeket írt neki. Amikor a színház 1919-ben felújította 
Molnár Liliom című színművét, és a címszerepet Csortos kapta, 
háromszáznál többször játszotta a ligeti vagányt. Számos film-
ben szerepelt, Székely István 1931-ben rá osztotta a címszerepet 
a magyar filmtörténet egyik legsikeresebb vígjátékában, amely-
nek címét a vízszintes 1. sorban találják. 

Csortos cukorbetegsége a 30-as évek elején jelentkezett, ehhez 
szívritmuszavar társult, emellett önpusztító életmódot is folyta-
tott, így egyre gyakrabban szorult szanatóriumi kezelésre. Halála 
előtt a legyengült művész a Nemzeti Színházban még eljátszotta 
élete egyik legfontosabb darabját, Csehov A medve című egy-
felvonásosát. Csortos 1945. augusztus 1-jén, szanatóriumi be-
tegágyán, 62 éves korában halt meg.

Tőkés Anna Marosvásárhelyen született 1903. március 1-jén. 
Édesapja tehetős bútorkereskedő volt, ám korai halálakor a család 
mindent elvesztett. Kolozsváron járt iskolába, színiiskolai végzett-
séget nem szerzett. 1922-ben lépett elő-
ször színpadra Temesváron. Az ezt köve-
tő több mint négy évtizedben – Csortos-
hoz hasonlóan – számos hazai társulatban 
megfordult. 1925-ben a Nemzeti Színház 
tagja lett, közben fél évet töltött az Egyesült 
Államokban, az ismert magyar színész, 
filmrendező társulatával, akinek nevét  
a függőleges 19. sor tartalmazza. 

1962-ben Szophoklész drámájában játszott, ám az előadás végén 
rosszul lett, kórházba került, színpadra ezután már nem lépett. 
Az ominózus darab címét a függőleges 4. sorban olvashatják. 
Első filmszerepe az 1929-ben készült Füst című némafilmben, az 
utolsó az 1962-es Fagyosszentek című alkotásban volt. A dalait 
tartalmazó lemez 1966 karácsonyára készült el, ám a nagy ma-
gyar tragika karácsony első napján megtért az Úrhoz. Lemezét 
soha nem hallhatta.

A helyes megfejtést beküldők között  
a márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferenciára  

egy fő részére regisztrációt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Előző havi játékunk nyertese:  
Somoskőiné dr. Nagy Györgyi (Sipos-Király Patika, Eger)

Vízszintes

1. Megfejtés 12. Ételízesítő 13. Kerreg, kattog 15. Ismert 
magyar hírszerző volt, fedőneve: Dóra 18. Kék színű fél- 
drágakő 20. Európa Kupa 22. Egyfajta szövetség 24. Így hív-
ják a sütőt egyes vidékeken 25. Kicsinyítő képző 26. Fércel 
28. Kettőzve édesség 30. Tömörítési mód az informatikában  
31. Magyar gumiipari cég volt 33. Kiejtett betű 34. Arca  
35. HUS 36. … Sándor, ismert magyar színész volt 39. Óg-… 
40. YS 41. Orosz százas 42. Hajó része 44. Téli sporteszköz  
45. A létrának is van ilyenje 46. … láma 48. Ellenérték 50. A 
be- ellentéte 51. Élményben gazdag utazás jelzője 52. Gléda 
54. Szolmizációs hang 56. „Háza” a kempingben 57. Repül 
60. ROA 61. Géppisztoly fajta 62. Éneklő szócska 64. Kíséret, 
valakit önző szándékkal követő emberek csoportja 66. Kezé-
be nyomá! 67. Időmérő eszköz 69. Yoda egyneműi 70. Tova  
71. Megérkezik a túloldalra 72. Filmérzékenység mértékegység az 
USA-ban 73. Évszak 74. Gyógyfürdőjéről ismert somogyi kisváros 

Függőleges

2. YS 3. Egyszerű származású 4. Megfejtés 5. Igevégződés  
6. TEZ 7. Benzinkút is van ilyen 8. Betakar 9. Arcszín névelő-
vel 10. Kerület röviden 11. Hamis 14. Megfejtés 16. Rangjel-
ző 17. …-móg 19. Megfejtés 21. Idegen férfinév 23. Névelő  
25. Kelendő 27. Speciális fekete tinta 29. Járom 30. Rossz álom 
jelzője 32. Balkezes 37. Kiütés 38. Ételből készült „katonák” 
41. Nem kevés! 42. Bírói ruhadarab 43. Tézisre! 46. Német né-
velő 47. Női név 49. Román autók jele 53. Üres rés! 55. Ma-
gához térő 58. Kettős betű 59. A régi bakelit nagylemez jele 
61. Női név 63. Ellenértéke 65. Cukormárka 66. Albán Távirati 
Ügynökség 68. Régi római pénz 71. Fa része 



2018. október 11. 
A rákellenes küzdelem kiemelt közügy 
szabadon választható továbbképzés 
Szervező partner: „A rák ellen, az emberért,  
a holnapért!” Társadalmi Alapítvány

2018. október 26. 
Kardiometabolikus farmakoterápia  
gyógyszerészi menedzsmentje 
szabadon választható továbbképzés

2018. november 23. 
Év Gyógyszerésze Szeminárium 2018. 
szabadon választható továbbképzés 
Szervező partner: Nero Solution Kft.

2018. november 23. 
Kardiometabolikus farmakoterápia  
gyógyszerészi menedzsmentje 
szabadon választható továbbképzés

2018. december 7–9. 
Gyógyszertári menedzsment 
szabadon választható továbbképzés

2018. március 2–4. Hajdúszoboszló 
XXIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia 
szabadon választható továbbképzés, 20 pont

2018. június 2-3. 
IX. Országos Gyógyszertári Asszisztens  
Továbbképző Konferencia 
szabadon választható továbbképzés

2018. szeptember 21. 
Kardiometabolikus farmakoterápia  
gyógyszerészi menedzsmentje 
szabadon választható továbbképzés

2018. október 4. 
Gyógyszerészi gondozás – Farmakoterápia menedzsment 
szabadon választható továbbképzés

2018. október 5. 
MOSZ Ifjúsági Fórum 
szabadon választható továbbképzés

2018. október 5–7. 
Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusa 
szabadon választható továbbképzés

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásáról  
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége javára!

Adószám: 19047960-2-41

Köszönjük! Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

2018. évi továbbképzései

A Magángyógyszerészek  

Országos Szövetsége


