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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  
(Dr. Vecsernyés Miklós dékán, DEOEC)

• Modern célzott terápiák az onkológiában  
(Prof. dr. Halmos Gábor egyetemi tanár, DEOEC)

• Kommunikációs lehetőségek az onkológiai betegekkel 
(Dr. Bácskay Ildikó egyetemi docens, DEOEC)

• Hogyan javíthatjuk az onkológiai betegek életminőségét? 
(Dr. Oláh Gábor egyetemi tanársegéd, DEOEC)

15.30  Kávészünet

16.00–17.30 Humán erőforrások

• Új generációk, más konfliktusok, új döntéshozatali 
szisztémák (Dr. Takács Gézáné dr., Békéscsaba)

• A fiatal gyógyszerészek felelőssége a közforgalomban és a 
szakmapolitikában (Dr. Fischer Anna, MGYK, Budapest)

• A jövő felnőttei (Dr. Gyermán Anna, Debrecen, MOSZ IF)
• Motivációk és csalódások a gyógyszerészi pályán  

(Dr. Dobson Szabolcs elnök,  
Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság) 

2018. március 3. (szombat)

09.00–12.00 E-egészségügy 

• Az elektronikus vény bevezetésének tapasztalatai  
(Dedinszky Csabáné dr. gyógyszerész-igazgató, Novodata Zrt.)

• Gyógyszertári tapasztalatok az e-vényről  
(Dr. Biczó Ágota szakgyógyszerész, Pharma Patika, Újpest)

• Adatvédelem az egészségügyben (Ugrai Péter vezérigazgató, Medigen Zrt.) 
• Jogszerű adatbázisok (Ági Tamás kereskedelmi igazgató, 77 Elektronika Kft.) 

13.30–15.30 Szakmapolitika és szolgáltatás 

• Fenntartható fejlődés a gyógyszerellátásban  
(Dr. Mike László országos tiszti főgyógyszerész, OGYÉI)

• Gyógyszertári praktikum (Lukácsné dr. Fodor Enikő alelnök, MOSZ) 
• Gyógyszerészi praxisközösség (Dr. Kovács Erzsébet szakgyógyszerész, 

Kenézy Gyógyszertár, Debrecen) 
• A közforgalmú gyógyszertár szerepe az adherencia növelésében 

(Dr. Dér Péter szakgyógyszerész, Kígyó Gyógyszertár, Mogyoród)

16.00–17.30 Gyógyszerpiac

• Gyógyszer-kereskedelmi körkép (Dr. Gyetvai László alelnök, MOSZ)
• Gyógyszerpiaci kitekintés (Szepesházi Zsolt ügyvezető igazgató, IMS Health)
• Az öngyógyszerelés piaci tendenciái  

(Major Ferenc vezérigazgató, Béres Gyógyszergyár Rt.) 
• Patikapiac (Kun Eszter kutatási igazgató,  

Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Intézet)
• Egyedi gyógyszer-azonosítás (Dr. Ilku Lívia vezető,  

HENT Gyógyszerhamisítás Elleni Munkacsoport)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2018. március 4. (vasárnap)

10.00–11.30 Gyógyszertár-működtetés 

• Gazdaság és egészségügyi szolgáltatás (Schissler József könyvvizsgáló, adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizor, Szeged)
• A gyógyszerellátással kapcsolatos jogi aktualitások (Dr. Maklári Zsolt jogász, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest)
• A gyógyszerellátás számviteli kérdései (Juhász Katalin okleveles könyvvizsgáló, JuS 2000 Kft., Szentendre)
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két készítménycsoport, a béta-blok-
kolók és az antibiotikumok körében 
tesztelték. 

Részletes tanulmány ezek közül a 
metoprolol hatóanyag-tartalmú ké-
szítmények (mint legszélesebb körben 
használt béta-blokkolók) alkalmazá-
sáról készült. Ezeket a gyógyszereket 
a maximális hatékonyság érdekében 
minden nap ugyanabban az időpont-
ban, egészben, egy pohár vízzel érde-
mes bevenni. Éppen ezért a piktogra-
mok is erre a három teendőre hívták fel 
a betegek figyelmét. 

Milyen mértékben fogadták meg a fel-
mérésben részt vevő, 65 évesnél idő-
sebb páciensek a tanácsokat?

•	 „Ne törje félbe a tablettát!”: ezt az 
utasítást az addigi 58 százalék he-
lyett – a piktogramos figyelmeztetés 
hatására – a páciensek 100 százalé-
kosan betartották.

•	 „Egy pohár vízzel nyelje le a gyógy-
szert!”: a beteg-együttműködés ezen 
a téren 30-ról 58 százalékra javult. 

•	 „Minden nap ugyanabban az idő-
pontban vegye be a készítményt!”: 
ezt a piktogramok hatására a koráb-
bi 55 százalék helyett a páciensek 
86 százaléka fogadta meg.

 
A compliance összességében 65-ről 88 
százalékra emelkedett, aminek köszön-
hetően nyilván a terápia hatékonysága 
is nőtt.

A projekt működtetői további piktogra-
mokat is kidolgoztak, olyan, rendsze-

Az egyes terápiák eredményességéhez 
nemcsak az szükséges, hogy a beteg a 
megfelelő készítményt kapja, hanem az 
is, hogy betartsa az alkalmazási előírá-
sokat, vagyis úgy szedje a gyógyszert, 
ahogy kell. Az orvos utasításait és a 
gyógyszerész tanácsait – különösen 
az idősebbek – vagy megjegyzik vagy 
nem, de ugyanilyen kihívást jelenthet 
számukra a többoldalas betegtájékoz-
tató apró betűje is.

Dr. Piotr Merks egy olyan, a helyes 
gyógyszeralkalmazást segítő mód-
szert dolgozott ki, amely egyszerű,  
lényegre törő, ugyanakkor látványos. 
Az egyes gyógyszerekkel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat néhány sza-
vas utasításokban fogalmazta meg, és 
ezekhez mindenki számára könnyen 
értelmezhető piktogramokat mellékelt; 
a kettő együtt színes matricákon kapott 
helyet, amelyek az expediálás során 
néhány pillanat alatt felragaszthatók a 
gyógyszeres dobozokra. Ezek így min-
dig szem előtt vannak, és emlékeztetik 
a beteget a készítmény helyes alkalma-
zására.   

Megyőző eredmények

A 2015 decemberében indult Gyógy-
szertári Piktogram Projektet a  
varsói Kutatás és Fejlesztés Nem-
zeti Központja finanszírozta.  
A pilot időszakban összesen 125 len-
gyelországi gyógyszertár vett részt. 
A helyes gyógyszerhasználatot segítő 
matricákat ez alkalommal kizárólag 

A leglényegesebb tudnivalók
Piktogramokkal a jobb beteg-együttműködésért

A legutóbbi Gyógyszerészek Országos Kongresszusán tartott előadást dr. Piotr 
Merks gyógyszerész, a Piktorex Sp. z o.o. ügyvezető igazgatója. A lengyel szak-
ember egy olyan általa kitalált és koordinált projektet mutatott be, amelynek 
keretében a gyógyszeres dobozokra ragasztható piktogramok segítik a pácien-
seket a készítmények helyes alkalmazásában.
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beteg-együttműködést és a beteg-elé-
gedettséget is növeli. Nem véletlen, 
hogy dr. Piotr Merks és csapata a 
kontinens több országának (Szlová-
kia, Görögország) gyógyszerész szer-
vezeteivel is együttműködik ezen a 
téren. Ami pedig számunkra aktuális 
hír, hogy a projekt magyarországi – 
ugyancsak pilot jellegű – tesztelése is 
küszöbön áll. 

MOSZinfó

resen elhangzó orvosi/gyógyszerészi 
utasításokkal, mint hogy 

•	 a gyógyszert napi háromszor kell al-
kalmazni, 

•	 étkezés előtt kell elfogyasztani, 
•	 hűtőszekrényben kell tárolni, 
•	 a felbontást követő 30 napon belül 

fel kell használni,
•	 illetve egy olyan apró táblázatot is mat-

ricára álmodtak, amelyen az expediá-
ló – szintén a megfelelő piktogramok 
alatt – bejelölheti, hogy a készítményt 
melyik napszakban szükséges bevenni. 

Patikai szoftver és  
mobilalkalmazás

A piktogramos betegtájékoztató rend-
szer fejlesztése természetesen infor-
matikai vonalon is megtörtént. A pá-
cienseknek egy ingyenesen letölthető 
mobil-applikáció áll a rendelkezésük-
re, amely úgy működik, hogy miután 
okostelefonjukkal leolvasták a gyógy-
szeres doboz vonalkódját, mobiljuk ké-
pernyőjén felugró (pop-up) üzenetként 
jelennek meg a legfontosabb alkalma-
zási utasítások. 

Ugyanez a szoftver a gyógyszerészek-
nek is a rendelkezésére áll: a vonalkód 
leolvasásakor számítógépük monitor-
ján jelennek meg ezek az üzenetek, 
amelyeket a gyógyszer expediálása so-
rán tovább tudnak adni a betegeknek, 
illetve a piktogramok, amelyek megfe-
lelőit a tárán elhelyezett matricateker-
csekről vehetik le és ragaszthatják rá a 
gyógyszeres dobozra. 

Elégedettebb beteg, eredménye-
sebb gyógyító
A pilotidőszak végén a páciensek elé-
gedettségének növekedését is mérték, 
ami a hatásosabb gyógyszeres ke-
zelések mellett a patikai látogatások 
számában is manifesztálódott. Az 
eredményesebb gyógyító tevékeny-
ség mellett ez utóbbi is hozzájárult 
a gyógyszerészek sikerélményéhez. 
A projekt elin-
dítói természe-
tesen megtérü-
lési számításo-
kat végeztek, 
hiszen patikai 
oldalon kiadás-
ként merülhet 
fel a szoftver és 
a matrica-alap-
anyag költsége, 
többlet-bevételre 
pedig a megnö-
vekedett törzs-
vásárlói kör (be-
t eg -közönség) 
révén tehetnek 
szert.  

Több ország-
ban is alkal-
mazzák
Az új, piktog-
ramos betegtá-
jékoztató mód-
szer nemcsak a 
gyógyszerbizton-
ságot, hanem a 
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mint oly’ sok szakmabéli esetében, 
nem lett semmi. Nagyon megszerettem 
a gyógyszeripart, azon belül pedig a 
műszeres diagnosztikát, amivel foglal-
kozom, kifejezetten izgalmas terület-
ként élem meg.  

Gy.: Az Egistől a Roche-hoz kerülve, 
kezdetben a diabétesz gyógyítása te-
rületén dolgozott…

H. L.: Így van, a diabétesz üzletág ve-
zetője voltam, később pedig kinevez-
tek a cég egyik, diagnosztikáért felelős 
ügyvezetőjének. A kettő nem áll távol 
egymástól, hiszen a diabétesz üzlet-
águnk döntően a cukorbetegséghez 
kapcsolódó diagnosztikai eszközökkel, 
műszerekkel foglalkozik. 

Gy.: A diagnosztika mennyire te-
kinthető a személyre szabott terápia 
előszobájának? Utóbbi egyrészt az 
ön filozófiájának is a része, másrészt 
a gyógyítás jövőbeli útja.  

H. L.: A diagnosztika a személyre sza-
bott gyógyítás alappillére. Konkrétan 
az a része, amely azokat a biológiai 
markereket keresi és diagnosztizálja, 
amelyek megkülönböztetik egymástól 
a betegeket, és eldöntik, hogy egy adott 
páciensnek van-e értelme egy bizonyos 
gyógyszert adni vagy sem. 

A legszemléletesebb példa erre a da-
ganatterápia. A daganatok olyan testi 
sejtek, amelyekben különféle génmó-
dosulások találhatók. Például a sejtfel-
színükön nagy mennyiségben jelennek 
meg olyan receptorok, amelyekhez 
bizonyos anyagok kötődnek, és ezen a 
receptoron, mint egy kapun keresztül 
bejutnak a sejtbe. Ezek a receptorok 
bizonyos daganatokon megjelennek, 
másokon nem. Ha egy olyan gyógy-
szert fejlesztünk ki, amely képes egy 
ilyen receptorhoz kötődni, és ha bejut a 
sejtbe, ott egy olyan változást indukál, 
amely megsemmisíti a daganatsejtet, 
akkor ezt a gyógyszert nyilván csak 
annak a betegnek lesz érdemes adni, 
akinél kimutatható, hogy olyan daga-
nata van, amelyiken ezek a receptorok 
megtalálhatók. Ehhez van szükség a 
diagnosztikára. 

Gyógyszertár: Mennyire lepte meg a 
legutóbbi Gyógyszerészek Országos 
Kongresszusán kapott elismerés? 

Dr. Hodossy Lajos: Nagyon megle-
pett, és nagyon jólesett. Abszolút nem 
számítottam rá, ugyanis nem sok olyat 
láttam, hogy egy cég képviselője kap-
jon ilyenfajta szakmai elismerést.

Gy.: Családilag van-e bármiféle 
gyógyszerészi kötődése?

H. L.: A feleségem és az ő édesanyja is 
gyógyszerész. 

Gy.: Akkor a megismerkedésük óta 
van jelen az életében a gyógyszeré-
szet?

H. L.: Egyrészt, másrészt 2000 táján, 
amikor körülbelül fél éve dolgoztam 
a Roche-nál, megkeresett bennünket 
Hankó Balázs, aki, ha jól emlékszem, 
éppen akkor végzett az egyetemen, 

és belevetette magát a gyógyszerészi 
gondozásba. Azzal a kéréssel fordult 
hozzánk, hogy mint vércukormérőkkel 
foglalkozó cég, támogatnánk-e őt eb-
ben a munkájában, tudnánk-e néhány 
vércukormérőt adni a programban részt 
vevő patikáknak. Azt gondoltuk, hogy 
ez egy izgalmas szakmai program, 
ezért mögé állunk. 

Egy kicsivel később, 2005-ben Erős 
Antónia létrehozta az Egy Csepp Fi-
gyelem Alapítványt, és ő is megkere-
sett bennünket, mint vércukorméréssel 
foglalkozó céget, és a kollégáimmal 
arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne 
összekötni a kettőt. A gyógyszerészi 
gondozás egy fontos kezdeményezés, 
amelyet valamilyen formában el kell 
juttatni a széles tömegekhez, hogy 
azok, akikért van, tudjanak róla. Mi a 
fölött „bábáskodtunk”, hogy ez a két 
szervezet egymásra találjon. Az Ala-
pítványnak és Antóniának köszönhe-
tően sikerült akkora hírverést kelteni 
a gyógyszerészi gondozásnak, hogy az 
egészségpolitika és a lakosság is kez-
dett odafigyelni rá. 

Gy.: Visszatérve az ön pályafutásá-
ra: orvosi diplomát szerzett, dolgo-
zott-e az eredeti szakmájában?

H. L.: Dolgoztam, de nagyon rövid 
ideig. Fül-orr-gégészként kezdtem a 
pályámat, körülbelül két év után ke-
rültem a gyógyszeriparba, az Egishez. 
Akkor, a vad ’90-es években úgy gon-
doltam, hogy egy kicsit összeszedem 
magam anyagilag, és aztán visszatérek 
az eredeti hivatásomhoz. Ebből aztán, 

„A gyógyítás csapatmunka” 
Interjú dr. Hodossy Lajossal, a Gyógyszerészetért életmű-
díj kitüntetettjével

A Roche Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója cégével együtt a kezdetektől 
ott áll a gyógyszerészi gondozás programja mögött. Az Év Gyógyszerésze és a 
Kedvenc Patikám kampányok támogatójaként fontosnak tartja a pluszmunka 
erkölcsi és anyagi elismerését. Dr. Hodossy Lajos szavaiból kiderül, a műszeres 
diagnosztika éppúgy a személyre szabott gyógyítás része, mint a tára melletti, 
páciensekkel szemben tanúsított megkülönböztetett figyelem. 
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Gy.: Ön, mint orvos vég-
zettségű gyógyszeripari 
szakember, hogyan látja az 
egészségügyön, a gyógyítás 
folyamatán belül a gyógy-
szerészek szerepét?

H. L.: Ez egy csapatmunka, 
amelynek van egy közös célja, 
a beteg gyógyulása vagy élet-
minőségének a javulása. Eze-
ket különböző szempontokból 
közelítjük meg: az orvos első-
sorban a diagnózison és a terá-
pián gondolkodik, a gyógysze-

rész pedig több más mellett a terápiával 
kapcsolatos mellékhatásokban. 

Azt se felejtsük el, hogy utóbbi találko-
zik a legtöbbet a betegekkel, ami egy 
óriási erő. Nagyon sok páciens hetente 
bemegy a patikába, az orvosát pedig 
jó, ha háromhavonta látja. A gyógy-
szerésznek a tudása is megvan ahhoz, 
hogy észrevegyen olyan változásokat, 
amelyek fontosak, ráadásul az alka-
lomszám is megvan ehhez, amit buta-
ság lenne nem kihasználni. 

Gy.: A magánéletéről, családjáról, 
hobbijáról is ejtsünk pár szót! 

H. L.: Két gyermekem van, egy kis-
lány és egy kisfiú. Vas megyéből 
származom, és a mai napig kötődöm 
a szülővárosomhoz, Körmendhez. A 
nagyszüleim egy Körmend melletti kis 
faluban éltek, ahová a mai napig sokat 
visszajárunk. Megvettük és felújítottuk 
a nagyszülői házat, amely ma már nya-
ralóként funkcionál. Ott egészen más 
szerepben vagyok: levetem az üzleti 
öltözéket, és több-kevesebb sikerrel 
próbálom rendben tartani a kertet és 
a gyümölcsöst. Sportolásra leginkább 
csak hétvégén jut időm, emellett na-
gyon szeretek olvasni, például törté-
nelmi regényeket.

Gy.: Milyen tervei vannak szakmai-
lag, milyen feladatok állnak ön és a 
Roche Magyarország előtt?  

H. L.: A hazai egészségügyben nagyon 
sok izgalmas kihívás vár ránk. Bízom 
abban, hogy az ágazat előbb-utóbb a 

A gyógyszerfejlesztések 
– különösen az onkoló-
gia területén, de máshol 
is – ma már olyan irányba 
haladnak, hogy keresik az 
ilyen elváltozásokat. Ép-
pen ezért a gyógyszerekkel 
párhuzamosan zajlik azok-
nak a diagnosztikai esz-
közöknek a fejlesztése is, 
amelyekkel ezeket az elté-
réseket ki lehet mutatni.   

Gy.: Vagyis a személyre 
szabott gyógyítás nem 
azt jelenti, hogy egy konkrét páciens, 
hanem betegcsoportok számára fej-
lesztenek gyógyszert. 

H. L.: Az ideális személyre szabott 
terápiát nyilván az előbbi jelentené, 
de ettől még nagyon távol vagyunk. A 
gyógyszerek fejlesztése korábban úgy 
nézett ki, hogy bár tudtuk előre, hogy 
a betegek 10-40 százaléka nem lesz fo-
gékony az új készítményre, nem voltak 
eszközeink arra, hogy őket a többiektől 
elkülönítsük. Így mindenki megkapta a 
gyógyszert, és ha az egy adott beteg-
nél nem volt hatásos, akkor neki egy 
másik készítményt kellett keresni. Az 
a gyógyszer, amit abban az időszakban 
neki adtunk, kárba veszett. 

A személyre szabott terápia a felé halad, 
hogy ezt a 10-40 százaléknyi nem reagá-
ló betegcsoportot próbáljuk meg lehető-
ség szerint minél jobban lecsökkenteni. 
Találjuk meg azt a markert, amely meg-
mutatja, hogy ha egy betegnek adunk 
egy bizonyos gyógyszert, akkor az hatni 
fog-e nála vagy nem. Vagyis megpróbál-
juk növelni a terápia populáción belüli 
találati hatékonyságát, hogy az egyes 
készítményekkel csak azokat kezeljük, 
akiknél az valóban hatásos tud lenni. 

Gy.: Térjünk át egy másik témára! 
A Roche és személy szerint ön miért 
tartotta fontosnak támogatni az Év 
Gyógyszerésze és a Kedvenc Pati-
kám kampányt?

H. L.: Onnantól, hogy a gyógyszeré-
szi gondozás ismertté vált a lakosság 
körében, illetve amikor már az egész-

ségpolitika is elfogadta ennek a tevé-
kenységnek a létjogosultságát, bekerült 
a törvénybe és elkészültek a vele kap-
csolatos protokollok, minden adott volt 
ahhoz, hogy egy működő napi gyakor-
lattá váljon. Ugyanakkor ez egy plusz-
munka a gyógyszerészek részéről. 

Úgy tudom, Nyugat-Európában na-
gyon sok helyen ez egy államilag finan-
szírozott tevékenység, a döntéshozók 
felismerték a jelentőségét, és azt, hogy 
mivel ez egy munka, meg kell fizetni. 
A társadalombiztosítás több országban 
is finanszírozza ezt valamilyen formá-
ban, Magyarországon sajnos még nem, 
úgyhogy a gyógyszerészi szervezetek 
feladata lehet, hogy ezt elérjék. Addig 
is, mi abban tudunk segíteni, hogy két 
ilyen díjnak a támogatásával, ha nem is 
anyagi, de erkölcsi elismerést nyújtunk 
azoknak, akik ezt a tevékenységet ma-
gas szinten végzik. 

A gyógyszerészi gondozásnak két na-
gyon fontos szereplője van, az egyik 
a gyógyszerész, aki a szakmai tudását 
adja ehhez a munkához, a másik pe-
dig a páciens, akiért ez az egész van. 
Ezért is kell két oldalról megtámogat-
ni ennek a programnak az elismerését: 
díjazni kell a szakmai munkát, amit 
egy gyógyszerészekből álló zsűrinek 
kell elbírálnia, illetve legyen lehetőség 
arra, hogy a páciensek is elmondhassák 
a gyógyszertárról a véleményüket. 

Azt látom, hogy mindkettő egyformán 
fontos a gyógyszerészek számára: min-
denki nagyon büszke erre a díjra, amit 
a patikában is kitesznek.    
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rossz néven vették a presszionálást, mi-
szerint ha nincs csatlakozás, tb-támo-
gatás sincs, és hogy – gyakorlatilag az 
orvosok helyett – minden vényadatot 
nekik kell felküldeniük a térbe. 

Miközben az orvosokat semmilyen for-
mában nem szankcionálják: ha akarják, 
használják a rendszert, ha nem, akkor 
pedig nem, és továbbra is írhatják a ha-
gyományos receptet. Az biztos, hogy 
hétről hétre jobb a helyzet, egyre több 
lesz az e-vény, de még messze vagyunk 
attól a kívánatos helyzettől, hogy min-
den olyan receptet, amely nincs ki-
vételként meghatározva (például pro 
família), az orvosok elektronikus vény-
ként írnának fel. 

vizsgálatot követően derül ki, hogy 
a véralvadási paramétereik jól van-
nak-e beállítva, nincsenek-e túl- vagy 
alulgyógyszerezve. Minden hónap-
ban elmenni vérvételre, ezt sok ember 
egy-két hónapig csinálja, utána szép 
lassan elfelejti. Szedi a gyógyszerét, 
de közben elcsúszhatnak az értékei, 
amiből mindenféle bonyodalom szár-
mazhat. 

Erre is létezik megoldás, egy otthon 
használható mérőeszköz, ami Magyar-
országon is kapható, ám jelenleg tb-tá-
mogatás nélkül. Ez is egy komoly fel-
adat számunkra: elérni, hogy a magyar 
betegek is megfizethető áron juthassa-
nak hozzá ehhez a készülékhez.    

Gy.: Akkor ezekhez kívánok sok  
sikert!

Tóth Tamás

Gyógyszertár: Míg az e-recept 
rendszere patikai oldalról, mond-
hatni, megbízhatóan, hézagmente-

kormányzat részéről is nagyobb figyel-
met kap majd. Sok dologban fájóan el 
vagyunk maradva a kontinens többi ré-
szétől. Ami személyes szívügyem, az a 
magyarországi onkológiai halálozások 
alakulása. Sajnos nagyon kilógunk a 
sorból, ami már csak azért is meglepő, 
mert nálunk is elérhetők ugyanazok 
a terápiák, mint Nyugat-Európában. 
A diagnosztikai eszközök is a rendel-
kezésünkre állnak, ennek ellenére az 
OECD-tanulmányok mindig megjegy-
zik Magyarországgal kapcsolatban, 
hogy az anyagi lehetőségeinkhez ké-
pest sokkal jobb lehetne a daganatos 
betegek túlélési mutatója. 

Nagyon fontos lenne például a mo-
lekuláris genetika-alapú HPV-szűrés 
elterjesztése, mert bár a méhnyakrák 
esetében nem többezres nagyságrend-
ről beszélünk, de évente meghal több 
száz, általában aktív korú családanya, 

sen működik, továbbra is van egy 
komoly rés a pajzson, méghozzá az 
orvosi vényfelíró szoftvereknek kö-
szönhetően.

Dr. Légrádi Gábor: A jogalkotó ez-
zel kapcsolatos hozzáállása számos 
gyógyszerész kedélyét borzolta. Sokan 
nem értik, hogy ha a patikáknak kötele-
ző volt csatlakozniuk a térhez, miként 
lehetséges, hogy az orvosoknak máig 
nem kellett igazodniuk ehhez a rend-
szerhez. A kormányzat a saját bevallá-
sa szerint nem akart kétfrontos harcot 
vívni: majd csak akkor foglalkozunk az 
orvosi vényfelíró szoftverekkel, mond-
ták, ha már az összes gyógyszertár 
csatlakozott az EESZT-hez. Utóbbiak 

amiben az az igazán szomorú, hogy 
a kezünkben van a megoldás, és ez a 
több száz lehetne akár néhány tíz is. 
Komoly célkitűzésem, hogy ezen a té-
ren sikerüljön előrelépni. 

A Roche-nak is van olyan – nagyon 
korszerű, precíz molekuláris diagnosz-
tikai – mérési módszere, amely segíte-
ne ebben. Ez egy DNS-alapú vizsgálat, 
amelynek segítségével ki lehet mutatni, 
hogy található-e a méhnyakban olyan 
papillómavírus, amelyik daganatos be-
tegséget okoz. Az elváltozás – kellő 
időben észrevéve – nagyon könnyen 
gyógyítható. Azt kell elérnünk, hogy 
ehhez a vizsgálathoz széles tömegek 
hozzájuthassanak, aminek feltétele a 
komoly tb-támogatás.

Nagyon sok, véralvadásgátlóval ke-
zelt beteg van Magyarországon, 
akikről jelen pillanatban csak a labor-

Az e-receptre történő átállás
Egy patikai rendszergazda szemével – 2. rész
Amíg a gyógyszertáraknak mindent meg kellett tenniük annak érdekében, hogy kezelni tudják az elektronikus vényeket, 
az orvosokat egyelőre semmi nem ösztönzi/kényszeríti arra, hogy kizárólag e-recepteket írjanak fel pácienseiknek. Dr. 
Légrádi Gábor, a Novodata Zrt. vezérigazgatója szerint a rendszer mostanra viszonylag zökkenőmentesen működik, ám 
továbbra is vannak pótolandó hiányosságok és fejlesztendő területek. (Az interjú első része a Gyógyszertár 2018. januári 
számának 16–17. oldalán olvasható.)

AKTUÁLIS
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tek mindent, amit lehetett, fel akarták 
küldeni az adatokat, de egy hiba miatt 
ez nem sikerült nekik. Erre vonatkozó-
an egy négy munkanapos határidő van 
érvényben: az expediálás időpontjától 
számítva ennyi időn belül kell 
felkerülnie a Térbe a kiadott státuszú 
rekordnak.  

Gy.: Mely területeken szorul még fej-
lesztésre, tökéletesítésre a rendszer?

L. G.: Először is a magunk portája 
előtt szeretnénk söpörni! Egy megle-
hetősen feszes időszak áll mögöttünk, 
ami nem igazán kedvezett a nyugodt, 
koncentrált fejlesztői munkának. A mi 
programunkba is becsúszhattak hibák, 
ezeket minél gyorsabban ki kell javíta-
nunk.

Jelenleg rengeteg probléma van a 
magisztrális készítményekkel, azok-
nak az elszámolásával. A kézi gyógy-
szertárak egyelőre nem rendelkeznek 
EESZT-kapcsolattal, a fiókgyógyszer-
tárakban is merülhetnek fel hibák és az 
intézeti gyógyszertárak kapcsán is van 
még teendő, mire ők is bent lesznek a 
Térben. 

Pozitívumként említhetem, hogy ta-
valy december 27-én történt az első 
olyan dekád elszámolása, amelyben a 
felírási igazolásokat már nem lehetett 
elszámolni, és a NEAK problémamen-
tesen elfogadta és visszaigazolta az el-
számolásokat.  

Az uniós országok egy részében léte-
zik valamilyen megoldás az e-recept-
re, de úgy gondolom, hogy a magyar 
EESZT-koncepció egy komplexitásá-
ban párját ritkító projekt!  Az e-recept 
egyre stabilabban működik és idővel 
egyre több piaci szereplő kapcsolódik 
a rendszerhez.  

Nem az én tisztem nyilatkozni az 
EESZT jövőjéről, de annyi bizonyos, 
hogy még hosszú évekig foglalkoztatja 
majd a piaci szereplőket, így minket is. 
Garantálhatom, hogy ami rajtunk áll, 
azt teljesíteni fogjuk! 

Szerkesztőség

Gy.: Vagyis jelenleg nincs olyan ren-
delet, miszerint az orvos már nem 
írhat fel gyógyszert hagyományos 
OEP-vényre?

L. G.: Természetesen van. Az Eüak. 
35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
minden, közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatónál dolgozó szakember kö-
teles csatlakozni a rendszerhez. Mégis, 
jelenleg semmi nem készteti az orvo-
sokat arra, hogy e-receptet írjanak fel, 
semmiféle motivációt nem látok arra, 
hogy változtassanak az eddigi felírási 
szokásaikon. Azon kívül persze, hogy 
jogszabályba ütköző, amit csinálnak.

Az EESZT működtetői egyébként pon-
tosan látják, hogy milyen a hagyomá-
nyos és az elektronikus vények aránya. 

Mindehhez persze azt is tudni kell, 
hogy a vényfelíró szoftverek piaca egy 
kicsit másként néz ki, mint a gyógy-
szertári rendszergazdáké. Sokkal több 
cég kezeli az orvosi szoftvereket, ame-
lyek közül jónéhány még nem készült 
el az EESZT interface-szel. Az ÁEEK 
honlapján egyébként megtekinthetők 
az akkreditált rendszerek. Annyi bi-
zonyos, hogy az orvosi praxisok több 
mint a feléről tudható, hogy rendelke-
zik e-recept felírására alkalmas szoft-
verrel. 

Az EESZT kapcsán szeretném felhívni 
a figyelmet egy régi, máig megoldatlan 
problémára, ez pedig az egységes cikk-
törzs. Ennek hiánya eddig is sok bosz-
szúságot és többletmunkát okozott, de 
az e-recept bevezetése még hangsúlyo-
sabbá teszi azt az igényt, hogy az orvosi 
praxisok és a gyógyszertárak ugyanazt 
a cikktörzset használják! Több oka van 
az eltéréseknek, ennek taglalása mesz-
szire vezetne, de tény, hogy több alka-
lommal is kaptunk olyan visszajelzést 
a gyógyszertárainkból, hogy az orvos 
egy olyan készítményt írt fel, amelyik 
nincs benne a patikai cikktörzsben. 

Az e-vénynek ebben a szerencsétlen 
helyzetben viszont van egy roppant 
nagy előnye: korábban, ha ilyen prob-
léma adódott, a páciensnek vissza kel-

lett mennie az orvoshoz, kérni egy új 
receptet, és azzal visszatérni a gyógy-
szertárba. Most viszont akár a tára 
mellett is megvárhatja, amíg az orvos 
feltölt egy új receptet a térbe. 

Gy.: Visszatérve a leglényegesebb 
különbségre, a felírási igazolás te-
hát egy három vonalkóddal ellátott, 
az EESZT rendszerében készült 
dokumentum…

L. G.: …amely nem vény. Formailag 
ugyan úgy néz ki, de 2019. január 1. 
után már ez sem mondható majd el 
róla. A tervek szerint egy A4-es lap 
lesz, az orvos több gyógyszert is felso-
rolhat rajta, a páciens pedig a patikában 
eldöntheti, hogy azok közül mely ké-
szítményeket váltja ki.  

A felírási igazolás csupán egy emlé-
keztető a páciens számára, arra nem 
adható ki gyógyszer! Viszont mi tör-
ténik akkor, ha a patikában, ahová a 
gyógyszereiért megy, nem működik 
az internet, és az expediáló nem lát-
ja, hogy az orvos milyen elektronikus 
recepteket töltött fel a Térbe? Át kell 
mennie egy másik patikába? Holott a 
gyógyszer ott van, elvileg kiadható, 
gyakorlatilag viszont nem. 

Gy.: Nemcsak a páciensnek okozhat 
fejfájást, ha nem működik az EESZT 
rendszere, hanem a gyógyszerésznek is. 

L. G.: A gyógyszerész akkor kerülhet 
bajba, ha nem tudja felküldeni a kiadott 
státuszú rekordot a Térbe, ha az EESZT 
szervere valami miatt nem tudja tárolni 
ezt az   adatot. Ekkor ugyanis nem 
jár számára tb-támogatás az adott ké-
szítmény után. A patikai rendszerünk 
gondoskodik arról, hogy ügyfeleink ki-
listázhassák azokat a rekordokat, ame-
lyek ilyen vagy olyan hiba miatt nem 
kerültek fel a Térbe (azaz, melyek azok 
az általuk kiadott gyógyszerek, ame-
lyekhez nem tartozik kiadott státuszú 
rekord a Térben). 

Az EESZT működtetőivel megállapod-
tunk, hogy a gyógyszertáraink jelentik 
ezeket a hibás rekordokat, amivel a jó-
hiszeműségüket is bizonyítják: megtet-
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Gy.: Én is felteszem a kérdést, amit 
ön is az előadásában: van-e visszaút 
az étrend-kiegészítőktől a gyógysze-
rek felé?

M. F.: Az említett, étrend-kiegészítők-
ben is alkalmazható hatóanyagcsopor-
tokban (vitaminok, ásványi anyagok, 
egyes táplálkozás-élettani hatással 
rendelkező növényi és állati összete-
vők) nehezen tudom ezt elképzelni, 
ugyanis ehhez az uniós gyógyszer-en-
gedélyezési hatóságoknak fel kellene 
adniuk azt a szigorú gyógyszer-szabá-
lyozási rendszert, amelyet a közösségi 
jog megkövetel. Az öngyógyszerezés 
szélesebb körű elterjedésének egyik 
módja a vényköteles kategóriából a 
recept nélkül is kapható gyógyszerré 
történő átminősítés (Rx–OTC switch). 
Például ma már a 800 mg ibupro-
fen-tartalmú tabletta is hozzáférhető 
vény nélkül, ami pár évvel ezelőtt még 
elképzelhetetlen volt. 

Az étrend-kiegészítőkben is alkalmaz-
ható hatóanyagok gyógyszerré történő 
minősítése egy sokkal rögösebb, je-
lentős költségekkel és időráfordítással 
járó út, ezért ezeknél a hatóanyagoknál 
az innováció továbbra is az étrend-ki-
egészítő kategóriában kivitelezhető a 
legkönnyebben, leggyorsabban és leg-
olcsóbban.

A gyógyszer-törzskönyvezés, -gyártás 
és minőségbiztosítás terén nem várható 
a szigorú szabályok enyhítése. Hang-
súlyozom, arra látok inkább esélyt, 
hogy olyan gyógyszerek kerüljenek át 
az öngyógyszerezés során alkalmazha-

Gyógyszertár: Hogyan javíthat az 
ön által vázolt, némiképp kaotikus 
helyzeten a piac önszabályozá-
sa, amelynek egyik legfrissebb és 
legjelentősebb lépése a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara, a Gyógy-
szer-nagykereskedők Szövetsége, a 
Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetsége, a Magyaror-
szági Étrend-kiegészítő Gyártók és 
Forgalmazók Egyesülete, valamint 
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
által 2016 őszén aláírt megállapo-
dás, amelyet Biztonságos Étrend-
kiegészítő Programként ismerhe-
tünk?

Major Ferenc: Az említett együtt-
működés létrehozóinak az a szándé-
ka, hogy a résztvevők vállalják az 
együttműködés minőségtanúsítási sza-
bályainak a betartását és elfogadják a 
külső kontrollt. Az egymásra épülő 
minőségtanúsítási szabályzat alapján 
garantált, hogy a rendszerhez csatla-

kozott gyógyszertárakba csak hamisí-
tás-mentes, minőségi garanciával ren-
delkező étrend-kiegészítőt szállítanak, 
a gyógyszertárak pedig azt vállalják, 
hogy csak az együttműködésben részt 
vevő forgalmazótól és nagykereskedő-
kön keresztül szereznek be étrend-kie-
gészítőket. 

A megbízhatóság egy másik kritériu-
ma, hogy az élelmiszer-előállító hely 
rendelkezzen megfelelő minőségbiz-
tosítási rendszerrel (például HACCP). 
Amíg azonban a gyógyszer-GMP vi-
lágszerte ugyanazt jelenti, azaz az au-
ditor ugyanannak a feltételrendszernek 
való megfelelőséget vizsgálja, addig 
az élelmiszereknél ez nem így van, a 
feltételrendszer nem ennyire egységes, 
standardizált. Mint látható, az említett 
„ötszövetségi” megállapodás a minő-
ségi garanciára fókuszál, és nem arra, 
hogy mit állít a termékeiről a gyártó. 

Gy.: Vajon javított-e érezhető 
mértékben a helyzeten a csaknem 
másfél évvel ezelőtt aláírt megálla-
podás?

M. F.: A hatás még nem megítélhető, 
hiszen a Biztonságos Étrend-kiegészítő 
Program a patikákban még csak ez év 
februárjától indult. A fogyasztó csak 
ezt követően, a program védjegyével 
ellátott gyógyszertárakban megvásá-
rolt termékekről tudhatja, hogy azok 
megfelelőek és biztonságosak. Ennek 
kapcsán a programban részt vevő pa-
tikák száma lesz a mérvadó, hiszen a 
csatlakozást a gyógyszertárak önkéntes 
alapon tehetik meg. 

„Aminek a forgalmazása jó üzlet,  
az nem biztos, hogy etikus is”
Interjú Major Ferenccel, a Béres Gyógyszergyár Rt. vezérigazgatójával – 3. 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 ré-
szében (Gyógyszertár, 2018. január, 12–13. oldal) az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos dilemmák kerültek szóba, a második 
részben (Gyógyszertár, 2018. február, 12–15. oldal) pedig az egyéb termékkategóriák szabályozásával kapcsolatos anomáliá-
kat vettük górcső alá. Sorozatunk befejező részében a piac önszabályozásáról és az egyes szereplők felelősségéről beszélünk.    



GYÓGYSZERTÁR  11

AKTUÁLIS

XVII. évfolyam 3. szám  l  2018. március

tenni a gyógyszerész, aki jóhiszeműen 
végzi a dolgát? Honnan tudná például, 
hogy egy adott omega-3 terméknek 
mekkora a nehézfém-tartalma? Hol-
ott ez kulcskérdés, és akkor még csak 
nem is a készítmény hatásáról, hanem 
a minőségéről és közegészségügyi 
kockázatáról beszélünk. 

Ráadásul ennél a terméknél nem is a 
halolaj-tartalom számít, hanem két 
meghatározó összetevőnek, az EPA 
és DHA többszörösen telítetlen zsír-
savaknak a mennyisége a halolajban. 
A gyógyszerész ezt tudhatja, ameny-
nyiben a rendelkezésére állnak azok a 
dokumentumok, amelyekből kiderül, 
hogy a készítmény kapcsán elvégez-
ték-e a megfelelő minőséget igazoló 
vizsgálatokat. Ha nem, akkor azt a 
terméket ajánlja, amelyikkel kapcso-
latban van ilyen adat. Világosan kell 
látni, hogy az átlag-fogyasztó legtöbb-
ször nincs ilyen ismeretek birtokában, 
ő alapvetően megbízik a gyógyszer-
tárban és az ott forgalmazott készít-
ményekben.

Az öngyógyszerezés kapcsán vala-
mennyi piaci szereplőnek megvan a 
maga felelőssége, hiszen ebben az 
esetben nem feltétlenül van orvosi 
kontroll. A gyártók, a forgalmazók a 
minőségért és a megfelelő tájékoz-
tatásért felelnek. A piacfelügyeleti 
szerveknek egyrészt a közegészség-
ügyi kockázatot jelentő termékeket, 
másrészt a jogsértő, etikátlan piaci vi-
selkedést kell kiszűrniük, visszatartó 
mértékű szankcionálást kell alkalmaz-
niuk és a lehető legszélesebb körben 
kell közzétenni a határozataikat. 

A gyógyszerészeknek pedig a koc-
kázatmentes és megfelelő minőségű 
étrend-kiegészítők ajánlásának és 
forgalmazásának kell időt és figyel-
met szentelniük. Nem utolsó sorban 
pedig a fogyasztó is felelős, hiszen 
a saját egészsége érdekében gyógy-
szerek esetében a betegtájékoztatót, 
étrend-kiegészítők esetében pedig 
legalább a dobozfeliratot el kellene 
olvasnia.    

Tóth Tamás

tó készítmények közé, amelyek meg-
felelnek annak a kritériumnak, hogy 
a szedésükhöz nem szükséges orvosi 
felügyelet.   

Gy.: Ennek kapcsán egy komoly el-
lentmondásra hívta fel a figyelmet: 
miközben az Európa Tanács a nem 
vényköteles piacok fejlesztését szor-
galmazza, a gyógyszer-engedélyezés, 
-gyártás és -forgalmazás szabályozá-
sa folyamatosan szigorodik.

M. F.: Az ET állásfoglalása szerint a 
tagállamok számára – közegészségügyi 
céljaik elérése érdekében – folyamato-
san biztosítani kell a nem vényköteles 
piacok fejlesztését az EU-ban. Ez per-
sze nem jelenti a gyógyszerekre vonat-
kozó szabályrendszer lazítását. 

Ugyanakkor az alapcél érdekében az ET 
úgy foglalt állást, hogy egyrészt felül 
kell vizsgálni és szükség esetén módo-
sítani kell a vényköteles státuszból nem 
vényköteles státuszba történő átsorolá-
sok mechanizmusait, másrészt engedé-
lyezni kell a nem vényköteles körbe át-
sorolt gyógyszerek esetén ugyanannak a 
márkanévnek a használatát. 

Miért fontos ez utóbbiról említést 
tenni? Azért, mert ha van egy vény-
köteles, támogatott készítményem és 
ugyanezzel a márkanévvel egy nem 
receptköteles gyógyszerem is, akkor 
az OTC-gyógyszer reklámozásával 
az esetlegesen ártámogatásban ré-
szesülő készítményem használatát is 
népszerűsítem, és így az a vád érhet, 
hogy áttételesen az adófizetők által 
befizetett járulékokból reklámozom a 
vényköteles gyógyszert. Ennek ellené-
re az Európa Tanács azt mondja, hogy 
engedélyezni kell a közös márkanév 
használatát, ami meg is valósult, gon-
doljunk csak például a Voltaren-re és a 
Voltaren Dolo-ra. 

Ne feledjük, hogy az öngyógyszerezés 
serkentésének fő gazdasági célja – az 
állami finanszírozású egészségügyi 
ellátórendszer terheinek csökkenté-
sén keresztül – a költségmegtakarítás 
elérése. A felelős öngyógyszerezés 
azzal szolgálja ennek megvalósulását, 

hogy így elmaradhat az indokolatlan 
orvos-beteg találkozás, a felesleges 
várakozás, munkaidő-kiesés. 

Gy.: Az öngyógyszerezés nyilván-
valóan az orvosi kontroll csökkené-
sét jelenti, amivel párhuzamosan vi-
szont felértékelődik a gyógyszerész 
szerepe… 

M. F.: A felelős öngyógyszerezésben 
minden piaci szereplőnek megvan a 
saját feladata, de talán a legnagyobb a 
gyógyszerészé. Hiszen az officinában 
zajlik le az „üzlet”, a termék kiválasz-
tása és megvásárlása. Ennek a kime-
netelét jelentős mértékben befolyá-
solhatja a gyógyszerész, azáltal, hogy 
rendelkezik azzal a csak az orvosok és 
gyógyszerészek által megszerezhető 
szaktudással, amely például a mel-
lékhatás-profilokra, gyógyszerköl-
csönhatásokra vonatkozik. A gyógy-
szerészi gondozás keretében például 
figyelmeztetheti a pácienst arra, hogy 
az általa kért OTC-gyógyszer szedése 
egy másik készítmény alkalmazásával 
együtt kontraindikált. 

Gy.: Milyen szerepe van a gyógysze-
résznek a patikában forgalmazható 
egyéb termék kiszolgálása során?

M. F.: Ha a gyógyszerész meg tud 
győződni arról (a specifikáció, a mi-
nőségi bizonylat, a gyártmánylap és/
vagy a gyártási engedély alapján), 
hogy melyek a megbízható minőségű 
termékek, akkor elsősorban ezeket a 
készítményeket ajánlja, és próbálja le-
beszélni a fogyasztót a kétes eredetű 
vagy hatású szerekről. 

Az előadásomban arra a dilemmára 
is próbáltam ráirányítani a figyelmet, 
hogy ami a forgalmazónak jó üzlet, az 
nem biztos, hogy etikus is, és nem fel-
tétlenül a beteg javát szolgálja.  

Az étrend-kiegészítő piac liberális 
uniós szabályozásával „bedobták a 
gyeplőt a lovak közé”, és ebből na-
gyon nehéz visszajönni. Ha a csupán 
papíralapú hatósági notifikáció tör-
ténik meg, és nem kerül sor előzetes 
kötelező bevizsgálásra, akkor mit tud 
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A Magyarországon érvényben lévő 
rendelet szerint az orvosoknak, fog-
orvosoknak, gyógyszerészeknek és 
a felsőfokú szakirányú egészségügyi 
szakképesítéssel rendelkezőknek fo-
lyamatos továbbképzéseken kell részt 
venniük. Egy továbbképzési időszak öt 
évig tart, amely idő alatt 250 kreditpont 
megszerzése szükséges. 

Melyek az általános elvárások a 
gyógyszerészekkel szemben? Évente 
maximum 100 elméleti kreditpont írha-
tó jóvá. A továbbképzési ciklus utolsó 
évéből 50 kreditpont vihető át a követ-
kező évre.

Az öt év alatt egyszer részt kell ven-
ni  egy kötelező szinten tartó  tanfo-
lyamon, ilyen módon legalább 50 kre-
ditpontot kell megszerezni (ingyenes). 
Szabadon választható tanfolyami rész-
vétellel is lehet kreditpontokat gyűjte-
ni, illetve a továbbképzésre kötelezett 
gyógyszerésznek szakképesítésenként 
legalább 25 pontot olyan szabadon vá-
lasztható tanfolyam teljesítésével kell 
megszereznie, amelynek a célcsoport-
jában a továbbképzésre kötelezett szak-
képesítése szerepel.

Az öt évből minimum három évet az 
adott szakterülethez kapcsolódó mun-
kakörben kell eltölteni, ahol a mun-
kában töltött idő után évente 20 kre-
ditpont jár. Részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás esetén a pontszámot a 
teljes munkaidőhöz mérten, időarányo-
san számítják be.

A folyamatban lévő továbbképzési 
időszakban megszerzett új szakképe-
sítés vonatkozásában a továbbképzési 
időszak – az új szakképesítés meg-
szerzésére figyelemmel – teljesítettnek 
minősül. Távoktatási formában évente 
maximum 20 kreditpont gyűjthető.

Lehetőségek itthon és külföldön

Dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia szak-
gyógyszerészt kérdeztük meg arról, 
mi a véleménye a magyar és a külföldi 
továbbképzési lehetőségekről és azok 
színvonaláról. 

„Logikus, hogy a továbbképzéseket öt-
éves ciklusokban kell elvégezni, hiszen 
a működési engedélyünk is öt évre szól. 
A pontszámok több részből tevődnek 

össze. Össze kell gyűjteni bizonyos 
mennyiségű gyakorlati pontszámot, 
amelyet közforgalmú patikában dol-
gozva gyakorlatilag a ledolgozott idő 
igazolásával meg lehet szerezni, így 
ehhez a napi munkán kívül nem szük-
séges különösebb erőfeszítés. Az elmé-
leti pontszámok megszerzésére számos 
továbbképzés áll a rendelkezésünkre. 
Kötelező és szabadon választható to-
vábbképzések is vannak, viszont meg 
van határozva, hogy melyikből hány 
pontot szükséges szerezni. A tovább-
képzések lehetnek helyszínen meg-
tartottak (1-2-3 naposak is akár), de 
léteznek e-learning továbbképzések 
is (például videó anyagokkal) és mű-
ködik papíralapú távoktatás is. A táv-
oktatásban azonban évente maximum 
csupán 20 pont szerezhető.

Nem kivitelezhetetlen a pontok meg-
szerzése, és bár a legtöbb fizetős, van 
ingyenes kötelező szinten tartó kép-
zésünk, és ki lehet fogni színvonalas, 
ingyen elvégezhető online képzése-
ket is.”

Hogyan látja, mennyire népszerűek a 
külföldi képzések?

„Véleményem szerint az itthon dolgo-
zó gyógyszerészek  Magyarországon 
végzik el a továbbképzéseket – mond-
ja a gyógyszerésznő. – Úgy gondo-
lom, hogy akiknek a munkájukból 
fakadóan külföldi érdekeltségeik is 
vannak (külföldi munkakapcsolatok, 
konferenciák), azoknak van lehetősé-
gük és igényük a külföldi továbbkép-
zésekre.”

Mi a helyzet a szakképzési időszak 
alatt járó pontokkal?

„Személy szerint ezen a téren még 
nincs túl sok tapasztalatom, mivel 
pont öt éve dolgozom, amelyből há-
rom évem szakképzéssel telt. Akik az 
egyetem után elvégzik a hároméves 

Miért fontos a folyamatos továbbképzés?
A szakmai fejlődés záloga a különböző – kötelező, illetve szabadon választható – kurzusokon való részvétel, ráadásul 
ezek elvégzését jogszabály írja elő. Milyen szempontok alapján választhatunk ezek közül?
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„A megalapozott szakmai tudás  
elérése érdekében elengedhetetlen  

a folyamatos továbbképzés.”

szakképzést, azoknak ez biztosítja az 
adott továbbképzési ciklus pontjait, 
így nekem nem kellett továbbképzésre 
járnom. Önszorgalomból végeztem el 
egy-két szabadon választható e-lear-
ning kurzust; azokkal nem 
volt különösebb problé-
mám, mivel nem igé-
nyeltek sok időt, és iga-
zán hasznosnak találtam 
őket. A tesztkérdések 
korrektek voltak, és a 
pontok elszámolása is 
zökkenőmentesen tör-
tént” – számol be ezzel kap-
csolatos élményeiről dr. Mélypatakiné 
dr. Áfra Júlia.

Továbbképzés: a folyamatos  
fejlődés záloga

Az egészségügyi szektorban dolgozók 
esetében rendkívül fontos, hogy a lehe-
tő legfrissebb tudással rendelkezzenek, 
és a legmodernebb technológiákkal 
ismerkedjenek meg. A megalapozott 
szakmai tudás elérése érdekében el-
engedhetetlen a folyamatos tovább-
képzés. Digitális oktatási eszközök és 
modern pedagógiai szemlélet szüksé-
ges ahhoz, hogy az ismeretátadási fo-
lyamat eredményes lehessen. A folya-
matos szakmai fejlődés mellett az új 
kutatások, hatóanyagok, gyógyszerek 
megismerése, továbbá a már kivont 
gyógyszerekkel kapcsolatos infor-
mációk feldolgozása is fontos része a 
törvény által megfogalmazott elvárá-
soknak.

Milyen típusú továbbképzések  
léteznek?

Ahogyan az egészségügyi szektor 
minden részén, úgy a gyógyszerészet 
területén is több képzéstípust talál-
hatunk: általános, illetve kötelező 
szinten tartó továbbképzés, távok-
tatás (e-learning), de ide sorolhatók 
a belföldi és külföldi konferenciák, 
kongresszusok is.  Egy-egy tovább-
képzési időszakban a gyógyszerész 
maga döntheti el, hogy ezek közül 
mely lehetőségekkel él.

Belföld vagy külföld?

Sok szakmabeli szereti a kongresszu-
sokat, továbbképzéseket. Az ezeken 
részt vevők kiváló szakmai kapcso-

latokat, barátságokat alakíthatnak ki, 
megismerkedhetnek a legújabb kuta-
tási eredményekkel, testközelből kö-
vethetik hivatásuk történéseit. Egyesek 
számára külön öröm, ha eközben utaz-
hatnak és világot láthatnak. Ezért érde-
mes külföldi lehetőségek után is nézni, 
ugyanis ezek a kongresszusok a szak-
mai fejődés elengedhetetlen részét ké-
pezik. Az utazni vágyók pedig még jól 
is érzik magukat közben. Az Európai 
Unióban a gyógyszerészek számára is 
számos képzés és oktatási program ér-
hető el. 

Azok pedig, akik 
nem szívesen 
szállnak repü-
lőre, vagy akik-
nek nincs idejük 
elutazni, részt 
vehetnek az úgy-
nevezett e-lear-
ning képzéseken. 
Ezek keretében 
távokta tásban , 
vagy akár a mo-
dern technológi-
ának köszönhe-
tően Skype-on is 
követhetik a to-
vábbképzéseket. 
Így semmiről 
nem maradnak 
le, ugyanakkor 
k é n y e l m e s e n , 
otthonról „le-
hetnek jelen” az 
e s e m é n y e k e n . 
Belföldön vi-
dékről sem kell 

elutazniuk, mondjuk, a fővárosba 
azoknak, akik ezzel a lehetőséggel 
élnek, és a külföldi képzésekről sem 
kell lemondaniuk. A tudásfelmérő 
tesztek és az online kérdőívek rend-
kívüli mértékben megkönnyítik a 

kötelező továbbképzések elvég-
zését, és lehetővé teszik, hogy 
a szakmabeliek szabadon vá-
laszthassanak a kongresszusok 
kínálatából.

A magyar gyógyszerészek jel-
lemzően nem járnak annyit külföl-

di képzésekre, mint az Európai Unió 
más tagállamaiban élő kollégáik. Fő-
ként otthonukhoz közeli vagy online 
tanfolyamokon vesznek részt. Ezzel 
szemben például a Németországban 
élő gyógyszerészek szívesen utaznak 
az Egyesült Királyságba, Svájcba, Bel-
giumba, de akár az Amerikai Egyesült 
Államokba is. 

Gorzsás Anita, WEBBeteg

Forrás: http://www.kreditzona.hu/
mod/resource/view.php?id=128
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helyezhetőség átgondolásának szüksé-
gességével. Olyan rugalmas rendszert 
kell kialakítani, amely ráadásul azt is 
tolerálja, hogy ugyanabból a készít-
ményből – az ötéves átmeneti időszak 
alatt – ilyen doboz és olyan doboz is 
lesz a tára mögött, hiszen a szabályo-
zás hatályba lépését megelőzően pi-
acon lévő dobozok a lejárati idejükig 
forgalmazhatók. 

A dobozméret-változások az egyes 
készítményeknél különbözőek lesz-
nek, ami tovább növeli a gyógyszeré-
szek előtt álló kihívást, és akkor még 
nem is beszéltünk arról, hogy lesz-
nek olyan dobozok, ahol a gyógyszer 
neve nem ott fog szerepelni, ahol ed-
dig, ami szintén kellő rugalmasságot 
kíván majd meg a gyógyszerek elhe-
lyezésében….

A megnövekedett dobozok szállításá-
hoz a gyűjtődobozok méretét is mó-
dosítani kell majd, ami különösen a 
hűtött termékek esetén jelentősen meg-

emelheti a logisztikai költségeket, 
nem kis fejtörést okozva a 

gyártóknak és a nagykeres-
kedőknek.

Ahogy haladunk előre a 
rendszer kiépítésében, egy-

re több kihívást azonosítunk, 
a megoldások kulcsa pedig az 

előrelátás és a kellő rugalmasság, nem-
csak a gyártók és forgalmazók, hanem 
a gyógyszerészek részéről is!

Dr. Ilku Lívia, 
a HENT Gyógyszerhamisítás 

Elleni Munkacsoportjának vezetője

* A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógy-
szerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsá-
gi elemekre vonatkozó részletes szabályok megha-
tározása tekintetében történő kiegészítéséről

Az Európai Bizottság 2016/161. szá-
mú, felhatalmazáson alapuló rende-
letének* (a továbbiakban: Rendelet) 
célja a hamisított gyógyszerek jogsze-
rű ellátási láncba való bekerülésének 
megakadályozása. A Rendelet nagyon 
komplex feladatokat és komoly terhet 
ró az ellátási lánc szereplőire: a gyógy-
szerészek feladata lesz, hogy az expe-
diálás előtt ellenőrizzék a gyógyszer 
biztonsági elemeit, a dézsma-biz-
tos zár épségét és az egyedi 
azonosítót kijelentkeztes-
sék a rendszerből. 

Azt tudjuk, hogy min-
den gyógyszercsomagon 
numerikus vagy alfanu-
merikus karaktersorozatból 
álló egyedi azonosítónak kell lennie, 
amely számsor majd a következő  
adatelemekből áll:

•	 termékkód (egy, legalább az egye-
di azonosítóval ellátott gyógyszer 
nevének, közönséges nevének, a 
gyógyszerformának, a gyógyszer 
hatóanyag-tartalmának, a csoma-
golás méretének és a csomagolás tí-
pusának azonosítását lehetővé tevő 
kód);

•	 sorozatszám (egy maximum 20 ka-
rakterből álló, determinisztikus ran-
domizált algoritmussal vagy nem 
determinisztikus randomizált algo-
ritmussal generált numerikus vagy 
alfanumerikus sorozat);

•	 a gyártási tétel száma;
•	 a lejárati idő.

A gyógyszerészek életét azonban nem-
csak a dézsmazár ellenőrzése és az 
egyedi azonosító „lecsippantása” vál-
toztatja majd meg, hanem az is, hogy 
a szabályozás miatt a gyógyszerek egy 
részének a dobozmérete is megválto-
zik. Ennek az az oka, hogy amennyi-
ben a csomagolás mérete lehetővé te-
szi, a termékkódot és a sorozatszámot 
ember által olvasható formátumban is 
el kell helyezni a dobozon a kétdimen-
ziós vonalkód mellett. Azaz csak akkor 
nem kell olvasható formátumban fel-
tüntetni a termékkódot és a sorozatszá-
mot, ha a csomagolás két leghosszabb 
oldalának összege 10 cm vagy annál 
rövidebb. Azt látjuk, hogy nagyon sok 

olyan doboz van forgalomban, amelyik 
valamivel nagyobb, mint a fenti krité-
rium által megadott méret, ám jóval 
kisebb annál, semhogy elférjen rajta a 
DataMatrix és az olvasható formátum-
ban feltüntetett elemek, mivel a hagyo-
mányos műszaki megoldásokkal csak 
a doboz rövidebb oldala nyomtatható.

Ezeknél a termékeknél elkerülhetetlen 
a doboz méretének megnövelése, ami 
együtt jár a gyógyszertárban való el-

Azok a bizonyos biztonsági elemek…
Patikai kihívások az egyedi gyógyszer-azonosító bevezetése kapcsán 

2019. február 9. után a vényköteles készítmények csak biztonsági elemekkel ellátva kerülhetnek forgalomba, azaz egy 
évünk maradt a felkészülésre.

„A szabályozás miatt a gyógyszerek egy 
részének a dobozmérete is megváltozik.”
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A generációváltás nem csak a 
gyógyszerészek problémája 
A gazdaságot szélesebb kontextusban 
szemlélve, a magyar családi vállalko-
zások többsége a rendszerváltást kö-
vetően jött létre, azóta pedig a hazai 
kkv-szektor meghatározó részei lettek. 
Az elmúlt több mint húsz évet köve-
tően egyre többüknél vált aktuálissá, 
illetve szükségessé a tulajdonosváltás. 
A gyógyszerellátás működtetése tipi-
kusan ilyen családi vállalkozásként 
indult. Magyarországon a kkv-szek-
tor a GDP 70-72 százalékát, illetve a 
foglalkoztatottság felét biztosítja, ezért 
a családi vállalkozások megmentésé-
nek, működésük fenntartása segítésé-
nek – mind gazdasági, mind politikai 
értelemben – kiemelt feladatnak kell 
lennie. 

Gazdasági elemzések szerint, nem-
zetközi viszonylatban a családi vál-
lalkozások csaknem kétharmada nem 
képes átvészelni a generációváltást. A 
probléma az Európai Unió teljes terü-
letén fontos kérdésnek számít, ezért 
már számos tagállamban megkezdték 
a gördülékeny cégátadási folyamatot 
segítő jogi és pénzügyi feltételek ki-

alakítását, például azáltal, hogy a 
családi vállalkozások számára 
az egyéb vállalkozási formák-
hoz képest eltérő feltételeket, 
lehetőségeket szabnak.

Általános értelemben is jelen-
tős tényező az alapító személyi-

sége, a potenciális utódok választéka 
és elkötelezettsége, valamint a vállal-
kozás célja és tervei. Magyarországon 
csupán negyed évszázada beszélhe-
tünk újra magántulajdonról, ezért az 
elsőgenerációs vállalkozók, a családi 
cégek alapítói gyakran képtelenek el-
engedni nehezen összehozott, fárad-
ságos munkával felépített vállalkozá-
sukat, és átadni a stafétát a következő 
generációnak. 

A generációváltás akár hosszú évekig 
is eltarthat. Egyes felmérések szerint 
előfordul, hogy akár 6-7 évig is egy-
más mellett dolgozik az egykori és 
a leendő vezető, mire előbbi kivonja 

Évek óta beszélünk a generációvál-
tásról. Nem is kapott más hangsúlyt 
az egész kérdés, mint a meghatározó 
tulajdonosi szerepvállalás lehetőségé-
nek a rehabilitációját. Egyfelől érthető 
az egyoldalú megközelítés, hiszen az 
1989/90-es politikai rendszerváltást 
követő, a gyógyszerellátás hely-
zetét 40 évre visszamenően 
rehabilitáló személyes gyógy-
szertár-működtetési és a több-
ségi tulajdonlást lehetővé tévő 
jogkörnyezet igen fontos volt 
a szakma számára. 

A személyi joggal a döntéshozó ki-
nyilvánította, hogy a gyógyszerészekre 
bízza az ellátást annak teljes felelőssé-
ge mellett, és hogy mindehhez megad-
ja a működtetéshez szükséges gazdasá-
gi feltételeket és döntési kompetenciát. 
A jogalkotó és a szakma számára egy-
aránt biztonsági evidencia volt, hogy 
egyik feltétel sem működik a másik 
nélkül.

Tízéves lemaradásból  
emberöltőnyi hátrány

A kölcsönös előnyöket hordozó garan-
ciális elemek egyik oldala veszett el a 

liberalizációs időszakban, a befektetői 
tőkének a gyógyszertárat működte-
tő vállalkozásokban való részvétele 
megjelenésével. Kicsúszott a talaj a 
szakma alól. Másfél évtizedes, európai 
színvonalat eredményező, kerekre zárt 
építkezés torpant meg, veszett el a po-
litikai alkuk oltárán. Reméltük, hogy 
nem örökre. 

Jóllehet, a szakmai programok fejlesz-
tése nem állt le, de kellő tulajdonosi 
súly nélkül nem hozott átütő ered-
ményt. Sokat veszítettünk. Tény, hogy 
az ezredfordulóra kiépült, jól működő 
stabil helyzet sohasem jön vissza.

Két lépcsőben, egy morzsányit sike-
rült ugyan visszaszerezni a tulajdonosi 
pozícióból, de csak veszítettünk egy 
évtizedet. Az a korosztály, amelyik a 
rendszerváltáskor a gyógyszerészet 
derékhadát képviselte, meghatározó 

arányban (korabeli felméréseim szerint 
78 százalékban) a baby boom generáció 
tagjaiból állt. Hősiesen kitartva várták 
az újabb nemzedéket, akik nem jöttek. 
Most már talán jönnének, de közben 
a gazdasági környezet oly’ mértékben 
lett kedvezőtlen a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás területén, hogy kellő 
tőke nélkül, még kedvező hitelforrások 
mellett is, stabil és kiszámítható gaz-
dasági környezetet feltételezve, csak-
nem két évtizedbe telhet a többségi 
tulajdont célzó befektetés megtérülése. 
Így sikerült a tízéves veszteségből több 
mint egy emberöltőnyi hátrányt szerez-
ni. A nagy kérdés, hogy hogyan lehet 
ezen változtatni.

Az érem két oldala
Nem elég, ha a generációváltás gondolatköre kizárólag a többségi tulajdon körül 
forog. Meg is kell értenünk azokat a fiatalokat, akiket elvárunk utódjainknak. 
Rajtuk múlik a hivatásunk jövője.

„A családi cégek alapítói  
gyakran képtelenek átadni a stafétát  

a következő generációnak.” 
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számára, de ez csak a következmény. 
A lényeg, hogy ma nincs gyógyító te-
vékenység gyógyszeres terápia nélkül, 
aminek ráadásul hihetetlen mértékben 
bővültek a lehetőségei. Olyan hozzá-
értő, felelős személyek kellenek, akik 
működésük gazdasági eredményét – 
szigorú szabályok mentén – a gyógy-
szerellátás szakmai színvonalának fej-
lesztésére, a biztonság megteremtésére 
és tartós garanciájára, a hozzáférhető-
ség felépítésére és fenntartására fordít-
ják. Ők a gyógyszerészek. Ebben rejlik 
a hivatás, a szakma és a kereskedelem 
triádjának kényszerű közössége, az 
egyensúly megteremtésének igénye.

A gyógyszerellátás terén a váltás során 
szóba jöhető generációk az X (1965-
79), az Y (1980-94) és a Z (1995-) 
nemzedék. A probléma súlyát úgy ítél-
tük meg, hogy a 2018. évi, sorrendben 
XXIII. Gyógyszertár-működtetés Kon-
ferenciánkon, Hajdúszoboszlón egy 
teljes programot szánunk az említett 

magát a vállalkozás működéséből. Az 
a cégtulajdonos, aki felelősen tekint a 
vállalkozására, időben elkezdi lehetsé-
ges utódának kijelölését és kinevelését. 
A vagyonátadás és a tudástranszfer 
stratégiai megközelítést igénylő tulaj-
donosi feladat, amelyet csak kellő kö-
rültekintéssel szabad elvégezni, ellen-
kező esetben az évtizedek munkájával 
felépített vállalkozás léte is veszélybe 
kerülhet. 

Nagyon nehéz átadni a stafétát, visz-
szavenni az egóból, hogy az alapító ne 
álljon folyton az új cégvezetés mögött, 
mint valami csalhatatlan entitás. Ezzel 
ugyanis meggátolja, hogy az új gene-
rációban kialakuljanak azok a képes-
ségek, amelyek ahhoz kellenek, hogy 
a vállalkozást magabiztosan tudják 
vezetni.  Különösen nehéz ez annak 
az elsőgenerációs magyar vállalkozói 
rétegnek (még ha gyógyszerész is), 
amelyiknek most kellene visszavo-
nulni, mert ők az egykori „eufórikus” 

környezetben még sokkal könnyebben 
tudtak sikert elérni. 

A gyógyszerészet helyzete tehát csak 
részben specifikus, és a jelenség álta-
lános gazdasági tartalmán túlmenően 
súlyos, a hivatás fejlesztését veszélyez-
tető következményeket hordoz. Nem 
volt véletlen, hogy a szakma építését 
csak úgy láttuk biztonságban, ha azt tu-
lajdonosként működtethetjük. És itt jön 
az érem másik oldala, a tíz év veszteség 
után több mint egygenerációnyi lema-
radás következményei. 

Szakmai és gazdasági irányítás 
egysége

Valójában miért is kell nekünk a tu-
lajdonosi pozíció? Be akarjuk fektetni 
a vagyonunkat? Profitot akarunk ter-
melni? Szó sincs erről. Természetesen 
szeretnénk biztonságos anyagi, polgá-
ri környezetet a magunk és családunk 

Dublin, Írország

Tenerife, Spanyolország Havanna, Kuba

Delhi, India
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sikereit és kudarcait. Ezzel veszé-
lyeztetjük a jövőt. Ne állítsunk olyan 
„tényeket”, amelyek nem valósak. 
Ne prejudikáljunk olyan, valótlan 
tényekre alapozott jövőt, amelyről 
az új generációnak jóval reálisabb 
az ismerete a miénknél. Keressük a 
megoldást a stabilitás irányában. 

Építsük tovább az ellátórendszerben 
való szerepvállalásunkat. Szerezzünk 
ehhez társadalmi, döntéshozói és po-
litikai megbecsülést. Tegyünk azért, 
hogy a gyógyszertár-működtetés gaz-
dasági eredményessége közelítse meg 
az európai szintet, az legyen garantált, 

stabil és kiszámítható. Ke-
ressünk megoldást a ge-
nerációk közötti vagyon- 
és működtetés-átadás új 
lehetőségeire. Erősítsük 
a graduális képzés curri-
culum-alakításának azon 
törekvéseit, amelyek 
bővítik a friss diplomá-

soknak mind a szakma, 
mind a gazdaság, mind a vezetés 

területén szerzett életszerű ismereteit. 
Hozzuk közös nevezőre az érdekérvé-
nyesítés hazai gyakorlatát!

Mikola Bálint

generációk habitusának tanulmányozá-
sára. Keressük azokat a pontokat, ahol 
meg tudjuk érteni és segíteni vagyunk 
képesek a váltás „kontinuitását”. 

A meghatározó többségi tulajdonosi 
szerepkör a családi vállalkozásokon 
belül gyógyszerész és gyógyszerész 
között fenntartható, ezen kívüli körben 
viszont egyszer és mindenkorra elszállt. 
A reáljoggal összefüggő törekvéseink 
sem találtak (még a szakmán belül sem) 
elfogadásra, és az Európában jól műkö-
dő vagyonkezelői jogviszony sem nyert 
nálunk teret. Mai, a hivatás iránt elkö-
telezett, innovatív, szakmailag „profi-
tábilis” fiatal kollégákkal beszélgetve 
hasonlóképpen látjuk a helyzetet. Egy 
közepes forgalmú gyógyszertár átvéte-
léhez – minden támogatás és kedvez-
ményes hitelkonstrukció igénybevétele 
mellett a költségeket is figyelembe véve 
– 15-20 esztendő működésének az ered-
ménye szükséges. Ez egy emberöltő. 
Ráadásul mindez csak akkor érvénye-
síthető, ha stabil és kiszámítható a gaz-
dasági környezet. Ma egy üzleti befek-
tetés akkor eredményes, ha a befektetett 
tőke megtérülési ideje 6-8 év – vallják a 
gazdasági szakértők. 

Mi várható el a fiataloktól?

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
mai egészségügyi ellátó struktúrában 
minden hozzáértő szürkeállományra 
és kézre szükség van. Az alapellátás, 
az egyik legszélesebb társadalmi ré-
tegeket érintő terület van a leginkább 
veszélyben. Unalomig 
hangoztatott tény, 
hogy az egészségüket 
fenntartani, a betegsé-
get megelőzni és gyó-
gyulni kívánó polgá-
rokkal a legmagasabb 
kontaktust a gyógy-
szertárak tartják. Hogy 
a gyógyszerkincs két év-
tized alatt megtízszereződött. 
Hogy a társadalom egészség-értése, 
a páciensek együttműködő magatar-
tása a terápiák során elégtelen. Hogy 
a patika elsősorban nem gazdasági 
befektetés, hanem főként egészség-

nyereséget felmutatni képes intéz-
mény. Hogy az egészségi állapot és 
a gazdasági teljesítmény szorosan 
korrelál. Hogy az ellátás magasabb 
szintjei nem viselik el a rájuk zúduló 
terhet, ha az alapellátás nem teljesíti 
a feladatát. Hogy mi gyógyszerészek 
az alapellátás részei vagyunk. És még 
sorolhatnám…

Hol hatják meg mindezek a generáci-
ónkat potenciálisan váltani képes (X és 
Y) utódokat? Sehol.  

Vajon reálisan elvárható a XXI. szá-
zad első ötödében, magasan képzett, 
IT-emlőkön nevelkedő utódainktól, 
hogy a társadalom iránti elkötelezett-
ség, a szakma megbecsülése felülírja 
náluk az egyéni érvényesülés lehető-
ségeit? Hogy a hivatásszeretet előbbre 
való legyen a magánéleti és gazdasági 
ambícióknál? Hogy az értelmiségi fe-
lelősségvállalás, a gyógyszerészi dip-
loma iránti elkötelezettség megelőz-
ze a minél magasabb színvonalú élet 
és családi környezet megteremtését? 
Mindezt elvárni nem lenne életszerű.

Létezik megoldás?
Igen, létezik.

Mit tehetünk a folyamatosság 
megteremtése érdekében?

Minél távolabbra néz vissza az em-
ber, annál messzebbre lát előre. So-
kat láttunk és tanultunk elődeinktől, 
és magunk is sokat tapasztaltunk. 

Van felelősségünk, és feladatunk is 
akad jócskán. Legelőször is, ne fes-
sük „rózsaszínűre” a képet! Nagyobb 
hibát nem követhetünk el, mint hogy 
a fiatalokat hamis reményekkel ke-
csegtetve elhallgatjuk a közelmúlt 

„Vajon reálisan elvárható utódainktól, 
hogy a társadalom iránti elkötelezettség, 
a hivatásszeretet felülírja náluk az egyéni 

érvényesülés lehetőségeit?”

La Valetta, Málta
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A magyar és több európai munkaerőpi-
ac jellemző kihívása a jól képzett mun-
kaerő hiánya. Az egyik jellegzetes pél-
da az informatikai szektor, ahol több 
ezer szakembert keresnek (1). Hasonló 
hiány mutatkozik más területeken is 
(2).  Az egészségügyben, a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
információi alapján több szegmensben 
is jelentős hiány mutatkozik (3). 
A megoldások megtalálásához 
természetesen nélkülözhetetlen 
a helyes diagnózis felállítása, 
azonban tapasztalatunk szerint 
ezek olyan társadalmi szintű je-
lenségek, amelyek kívül esnek 
az egyes szervezetek befolyási 
körén. 

Van viszont lehetőség arra, hogy 
ezek a szervezetek önmaguk találja-
nak olyan innovatív megoldásokat, 
amelyek már rövidebb távon is eny-
hülést jelentenek erre a kihívásra. Az 
enyhítésre két út kínálkozik. Egyfelől 
a legjobb munkaerő bevonzása, másfe-
lől annak megtartása. Mostani írásunk 
elsősorban az utóbbi megoldásra össz-
pontosít, bár kétségtelen, hogy az olyan 
munkahelyek, ahol a legjobb munka-

erő szívesen dolgozik, már önmagában 
is jelentős vonzerőt jelentenek.

Elkötelezettség

A legjobb munkaerő megtartása kap-
csán gyakran használt fogalom az el-
kötelezettség, amely a hétköznapi, sőt 
a vezetési gyakorlatban is keveredik 
az elégedettség fogalmával (4). A kü-
lönbség megértéséhez a sokféle defi-
níció közül kettőt vizsgáljunk meg:  

•	 elkötelezettség: hűséges hozzáál-
lás, amely egy személy, közösség, 
vagy cél elérése érdekében kifejtett 
kemény munkában, rendszeres, el-
szánt tevékenységben, kiállásban 
nyilvánul meg;

•	 elégedettség: az az állapot, amikor a 
személy magát lelkileg és testileg is 
jól érzi, az adott helyzetét elfogadja, 
annál nem kíván többet.

A két meghatározás összevetéséből vi-
lágossá válik, hogy a különbség a jövő-
re irányuló pozitív cselekvés. 

Az elkötelezettség szintjei 

A vezetési irodalom a munkavállalók 
elkötelezettsége kapcsán többféle el-
méleti megközelítést alkalmaz. Jelen 

cikkünkben egy olyan megközelítésre 
alapozunk (5), amelynek továbbfejlesz-
téseként alakult ki a 4D elkötelezett-
ségmérési módszer. E szerint a mun-
kahelyhez való viszonyt két dimenzió,  
a bevonódás mértéke, illetve a szerve-
zetnél eltöltött idő írja le. Ennek alapján 
négy kategória körvonalazódik. 

Az elégedetlen munkavállaló frissen 
vagy pár hónapja lépett a szervezetbe, 
bevonódásának mértéke alacsony. Ő 
az, aki mindig azt kérdezi, hogy „Miért 
nem...?” (a mondat tetszés szerint foly-
tatható: „...magasabb a bérem?”, „...
adnak cégautót?”, „...figyel rám jobban 
a vezetőm?”). 

A törekvő munkavállaló ugyancsak fris-
sen lépett a szervezetbe, bevonódásának 
mértéke magas. Tele van tervekkel, javas-
latokkal, részt vesz a szervezeti kezdemé-
nyezésekben, több időt tölt a munkahe-
lyén, mint az elvárt. Ő az, aki kevesebbet 
kérdez, inkább sürget: „Alakítsák át...!”, 

„Növeljük, legyünk hatékonyab-
bak...”, „Vezessük be... most!”. 

Az elkötelezett munkaválla-
ló hosszabb ideje dolgozik a 
szervezetnél, bevonódásának 
mértéke magas. Ő az, aki javas-
latokat tesz: „Csináljuk jobban 
így...!”, „Kezdjük el ezt a tevé-

kenységet...!”, „Ezen a módon le-
gyünk versenyképesebbek…!”. 

A kiégett munkavállaló hosszabb ide-
je dolgozik a szervezetnél, bevonódá-
sának mértéke alacsony. Ő az, akinek 
a jellemző kérdései: „Miért nem...?” 
(ami tetszés szerint folytatható a „...
becsülnek meg engem is úgy, mint má-
sokat?”, ...emelnek bért?”, ...szervezik 
jobban a munkát?” tagmondatokkal).
Az egyes munkavállalók természetesen 

A szervezeti elkötelezettség feltérképezése
A munkaerőpiacon egyre égetőbbé válik a képzett munkavállalók hiánya. Jelen cikkünkben egy olyan mérési eszközt 
mutatunk be, amely alkalmas a munkatársi elkötelezettség mérésére, valamint arra, hogy a szervezetek vezetői a 
felmérés eredményeire építve hatékony cselekvési tervet dolgozzanak ki. A cselekvési terv megvalósítása után – a 
mérés megismétlésével – arra is lehetőség nyílik, hogy nyomon követhessük a megtett intézkedések hatásosságát 
és a fejlődés eredményét.

„Az elkötelezettebb 
munkatársak (…) az új kollégák 

számára is vonzóbbá teszik az adott 
munkahelyet.”
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ritkán esnek „tisztán” az egyik vagy a 
másik kategóriába, valamint a katego-
rizálás, a leegyszerűsítés veszélyével 
sem árt tisztában lennünk. Ennek tu-
datában, egy hatékony cselekvési terv 
kidolgozásának szándékával térjünk rá 
a mérés lehetőségére!

A mérés

A módszer egy kérdőív kitöltésére ala-
poz, amelyből felrajzolható az adott 
szervezet elkötelezettség-térképe. A 
kérdőív internetes felületen, illetve 
papíron is kitölthető. A kitöltés után a 
válaszok térképszerűen jelennek meg, 
ahol az „x” tengely mutatja a cégnél 
eltöltött időt, az „y” tengely pedig a be-
vonódás mértékét. A 4D térkép – egy-
fajta pillanatfelvételként – alkalmas a 
jelenlegi helyzet megállapítására, vala-
mint a kívánatos állapot elérési útvona-
lának kijelölésére is. 

E két paraméteren túl további két dimen-
zió is megjeleníthető. Így például – eltérő 
színekkel – a munkakör típusa (irodai 
dolgozó, logisztikai munkatárs) vagy a 
különböző gyógyszertárakban dolgozó 
munkatársak eredményei is feltüntethe-
tők eltérő színekkel. A negyedik dimen-
zió jellemzően a vezetési szinteknek felel 
meg (eltérő nagyságú körök), ugyanak-
kor más, fontos paraméterek megjele-
nítésére is lehetőség nyílik. A mellékelt 
ábrán egy kisebb szervezet eredményei 
láthatók, amelyből a felső vezetés szá-
mára levonható következtetések egyike 
lehet például, hogy a kék körökkel jelzett 
szervezeti egységet jellemzően elkötele-
zett munkatársak alkotják.

Gyakorlati alkalmazás

A térkép nem csupán a jelenlegi hely-
zet felmérésére, hanem a kívánt irány 
kijelölésére is használható. A felmérés 
kérdései között számos olyan található, 
amely konkrét, az elkötelezettséget nö-
velő gyakorlati teendőkre keres választ.

Cselekvési terv kidolgozása: A vála-
szok segítségével nagyon gyakorlati-
as irányok kijelölésére van lehetőség. 

Ezek között fontossági sorrend állítha-
tó fel, ami a vezetés számára segítséget 
nyújt a szervezet fejlesztésében.  
 
A gyógyszertárak esetében ilyen lehet 
például a munkakörülmények javítá-
sának lehetősége; az egyes munka-
körök betöltésének támogatását célzó 
szakmai vagy kompetencia-fejlesztő 
képzések tartása; a vezetők egy igen 
gyakori gyengéjének, a visszajelzések 
adásának fejlesztése; vagy a belső in-
formációk megosztásának fejlesztése. 
Számos olyan beavatkozási pont lehet-
séges, ahol a vezetés – akár komolyabb 
anyagi ráfordítások nélkül is – jelentős 
és gyors javulást érhet el. A felmérés 
során gyakran olyan javaslatok is fel-
merülnek, amelyekre a vezetés nem is 
gondolt korábban. 

A fejlődés mérése: a kijelölt feladatok 
elvégzését követően, egy előre megha-
tározott idő elteltével, a felmérés meg-
ismétlésével mérhető az elmozdulás 
iránya és mértéke. 

Összegzés

Az elkötelezettség-felmérés egy ha-
tékony szervezetfejlesztési eszköz, 
amely áttekintő térkép felvázolása 

mellett konkrét cselekvési terv kidol-
gozását teszi lehetővé, és a végrehajtott 
változtatások eredményességét is ké-
pes mérni, amivel hozzájárul a szerve-
zet versenyképességének javításához, 
a legjobb munkaerő megtartásához. Az 
elkötelezettebb munkatársak növelik a 
szervezet/a kollektíva jó hírnevét, és 
ezáltal az új kollégák számára is von-
zóbbá teszik az adott munkahelyet.

Dr. Bencz Zoltán, Tóth Ilona 
ConnectConsult csoport, 2018 

info@connectconsult.hu
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Gyógyszertárvezetőként bent kell len-
nünk a patikában ahhoz, hogy lássuk, 
a munkatársaink mivel és milyen mér-
tékben vannak elfoglalva. Egy-egy 
napon belül vannak időszakok, ami-
kor sok a munka, máskor kevesebb 
feladattal kell megbirkózniuk. Az sem 
mindegy, hogy a hónap vagy a hét me-
lyik időszakáról beszélünk, hiszen más 
a dolgozóink leterheltsége egy átlagos 
hétköznap, mint egy szombati vagy ün-
nepi nyitva tartás alkalmával, piacna-
pon, vagy amikor az idősek otthonának 
kell összekészíteni a gyógyszereket.  

Tulajdonosi szemmel érdemes meg-
néznünk, hogy a kollégáink mit csi-
nálnak egy-egy ilyen helyzetben. Ha 
szellősebb a nap, találnak-e maguknak 
elfoglaltságot, vagy téblábolnak a pati-
kában? Ha pedig sok munka van, akkor 
egységesen vannak-e leterhelve, vagy 
néhány beosztottunk a többiekhez ké-
pest aránytalanul sokat dolgozik?  

Az egységes munkarend kialakítása so-
rán tekintettel kell lennünk arra, hogy 
a kollégáink milyen készségekkel és 
képességekkel rendelkeznek. Amihez 

a legjobban értenek, amilyen munkát a 
legszívesebben végeznek, nyilván azon 
a területen lesznek a leghatékonyab-
bak. Ezen belül fontos azt az arany 
középutat megtalálni, hogy a munka-
társainkat hogyan tudjuk pont olyan 
mértékben leterhelni, hogy attól még 
motiváltak legyenek. Ha túlterheljük 
őket, az a gond, ha alul, akkor pedig az 
lesz a probléma, hiszen a semmittevés-
be is bele lehet unni és fáradni. 

Figyeljünk oda arra, hogy a beosztot-
taink ne folyamatosan ugyanazt a mo-
noton munkát végezzék, mert az is ki-
égéshez vezet. Érdemes őket bizonyos 
időközönként forgatni az egyes mun-
kakörök között, új, változatos, kihívást 
jelentő feladatokat adni nekik.  

Áruátvétel

Nézzünk meg néhány feladatkört! Az 
egyik ilyen a nagykereskedőtől érkező 
áru átvétele. Van olyan gyógyszertár, 
ahol ezt az a beosztott végzi, aki ép-
pen hátul van, nagyon sok patikában 
viszont ennek a munkának van egy 
felelőse. Miért fontos, hogy ezt a fela-
datot hatékonyan végezzük el? Nagyon 
sok esetben előfordul, hogy a termék 
elfogyott a gyógyszertárunk polcairól, 
és bár az utánpótlás már megérkezett 
a nagykereskedőtől, de olyan nagy 
mennyiségű áru részeként, hogy a ki-
pakolás és a készletre emelés egy hosz-
szadalmasabb folyamat, így a gyógy-
szert jobb híján a rakodódobozból kell 
kiexpediálni. Márpedig az nem vásár-
lói élmény, ha a dobozból a vevő szeme 
láttára keressük elő a terméket. 

Van olyan patika, ahol az áruátvétel 
nagyon szervezetten történik: a fele-

lős tudja, hogy ha megérkezik az áru, 
a termékeket 15-20 percen belül ki 
kell pakolni, és készletre kell emelni, 
annak érdekében, hogy a polcról tör-
ténő kiexpediálásuk minél hamarabb 
megkezdődhessen, megtörténhessen. 
Ha nagyobb mennyiségű áru érkezik, 
lehet, hogy két embert is rá kell állítani 
az átvételére és elrendezésére. Az ezzel 
megbízott munkatársnak nemcsak az 
áru átvétele a feladata, hanem a hiány-
termékek megnevezése és a felesleges, 
többletként érkezett gyógyszerek visz-
szaküldése is.

Labormunka

A laborban is több részfeladatot talá-
lunk: az alapanyagok kimérése, össze-
készítése a gyógyszerész, míg a termék 
elkészítése egy asszisztens feladata is 
lehet. Nagyon sok gyógyszertár előre, 
nagyobb mennyiségben állítja elő azo-
kat a magikat, amelyekből általában 
sok fogy, mert a páciensek szeretik, 
vagy az orvosok gyakrabban írják eze-
ket a készítményeket. Hatékony lehet, 
ha a héten kitűzünk egy vagy két olyan 
napot vagy napszakot, amikor egyéb-
ként is kevesebb a beteg a patikában, 
és a munkatársainkat megkérjük, hogy 
akkor készítsék el az elkövetkező idő-
szakra esedékes magikat.  

A tára mellett

Egy következő patikai részfeladat az 
expediálás. Vallom, hogy számunkra, 
gyógyszerészek számára a beteg a leg-
fontosabb. Amikor betér a patikába, a 
munkatársaink közül mindig lennie kell 
valakinek, aki fogadja őt, szabadpolcos 
rendszer esetében az officinában, más 
esetben a táránál. Egy expediálónak 
minden esetben, még szellősebb idő-
szakban is ott kell állnia a tára mellett. 
Viszont itt is fontos figyelni az offici-
nában tartózkodó páciensek számát; 
nem biztos, hogy a készlet kipörgetése 
a lényeg, sőt…

Egy korábbi cikkben már beszéltünk 
arról, hogyan motiváljuk a kollégáin-
kat abban, hogy sikeresen és hatéko-

Felelősök és szakértők
Mivel javítható egy patika eredményessége? – 5. rész

Az egységes munkarend kialakítása, a feladatkörök optimális elosztása a be-
osztottak magasabb motivációját, az pedig a patika hatékonyabb működését 
eredményezi. Bár minden gyógyszertár, minden kollektíva más és más, van 
néhány szabály, amelyet mindenkinek érdemes követnie.
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nyan kommunikáljanak a betegekkel. 
Hogy ebben sikerélményük lehessen, 
egységesen minden – arra jogosult – 
beosztottunknak lehetőséget kell biz-
tosítanunk az expediálásra, hiszen az 
őket jutalmazó bónuszrendszer akár 
ilyen alapú is lehet. 

Jó esetben nem történhet meg az, hogy 
két munkatársunk mindig csak expedi-
ál, a másik kettő pedig kizárólag hátul 
dolgozik. Ha forgó rendszert alakítunk 
ki, ha az embereink időszakonként más 
és más feladatot végeznek, nem úgy 
fogunk működni, mint egy manufaktú-
ra, hanem változatosabbá tesszük dol-
gozóink számára a patikai jelenlétet, 
ezáltal növeljük a motivációjukat, az 
esetleges kiégésüket pedig megelőz-
zük, legalábbis lassítjuk.

Polcfelelős vagy marketingszak-
ember?

Annak is lehet egy felelőse, hogy hó-
napról hónapra vagy szezonról szezon-
ra a kinti polcok át legyenek rendezve, 
mind a tára mögött, mind az officinai 
részben. Hiszen ez nem ad hoc módon 
történik: hónapokkal előre meg kell 
tervezni, hogy melyik időszakban mi-
lyen termékek legyenek a páciensek 
szeme előtt. Ha ennek van egy felelő-
se, akkor ő ezt a tervet leteszi az asz-
talra, mi átnézhetjük, és kijelölhetjük 
számára azokat az időpontokat, amikor 
elkezdheti a polcok átrendezését. Ez a 
feladat egyetlen ember számára való-
színűleg egy kétnapos munkát jelent, 
egy nagyobb officinában viszont lehet, 
hogy két emberünket kell erre ráállíta-
ni, olyan időszakban, amikor nincs sok 
beteg a patikában. 

De ugyanez érvényes a lejárat- és 
készletfigyelésre, vagy a patika üzle-
ti partnereinek kezelésére is: ha nem 
mi fogadjuk a nagykereskedők és a 
gyógyszercégek képviselőit, kiképez-
hetünk egy munkatársunkat arra, hogy 
velük tárgyaljon. Összefoglalóan, min-
den részfeladatnak legyen felelőse, akit 
megbízhatunk annak a munkának az 
elvégzésével, koordinálásával, és akit 
számon tudunk kérni.

Felelősökből specialisták

A munkatársainkat érdemes fejleszte-
nünk azokon a területeken, amelyeknek 
a szakembereivé szeretnénk tenni őket. 
Aki az officinában kihelyezett termé-
kekért felelős, azt ösztönözzük, hogy 
ismerje meg, milyen szabályai vannak 
a polcrendezésnek, mi az a planogram 
stb.. Vagy, a nagykereskedőtől érkezett 
áru átvétele, kipakolása is egyfajta lo-
gisztika; léteznek továbbképzések az-
zal kapcsolatban, hogy mik az aktuális 
trendek, illetve hogyan lehetünk haté-
konyabbak ezen a területen. 

Ezek nem feltétlenül fizetős tanfo-
lyamok; rengeteg képzés létezik az 
interneten, amelyek közül nagyon sok 
ingyenes. De ha el is küldjük a beosz-
tottakat egy pontszerző továbbkép-
zésre, ne az legyen a szempont, hogy 
helyileg melyik van a legközelebb. 
Olyan kurzusokat próbáljunk találni, 
amelyekből a munkatársak, és rajtuk 
keresztül a gyógyszertár is profitál. És 
ez persze fordítva is igaz: ha valame-
lyik kollégánk képezte magát valami-
ben, azt próbáljuk meg a patika javára 
fordítani. 

Például, hirdessük meg a gyógyszer-
tárunkban és annak vonzáskörzetében, 
hogy milyen szolgáltatásokat kínálunk, 
milyen speciális prevenciós és terápiás 
területekkel foglalkozunk, és hogy vár-
juk az ez iránt érdeklődő vagy ebben 
érintett pácienseinket. Vagy, ha a többi 
expediáló kolléga ilyen problémával 
találkozik, irányítsa az erre specializá-
lódott szakemberhez a pácienseket, an-
nak érdekében, hogy azok minél haté-
konyabb kiszolgálásban részesüljenek.

Ugyanez vonatkozik a patikamarke-
tingre is. Ha van egy Facebook-felü-
letünk, nem elég, hogy oda felposz-
toljuk, hogy most éppen ez vagy az a 
termék akciós nálunk. Az egyik dol-
gozónknak érdemes tovább képeznie 
magát ezen a területen, hogy tudja, 
hogyan néz ki egy jó weblap, miként 
érdemes a közösségi médiában posz-
tokat közzétenni, milyen a jó reklám 
– amihez rengeteg ingyenes tartalmat 
talál a neten.  

A fejlődés belső igénye

Ha megtaláljuk, hogy melyik munka-
társunkat mi érdekli, akkor ők ezt nem 
leterhelésnek fogják érezni, hanem a 
saját motivációjukból kifolyólag fog-
ják magukat képezni. Ezzel pedig azt 
érjük el, hogy a kollégáink nem azért 
járnak szakmai továbbképzésekre, 
hogy pontot szerezzenek, hanem azért, 
mert valamelyik szakterületen – a koz-
metikumok, a bőr-haj-köröm vagy a 
táplálék-kiegészítők szegmensében 
– tovább szeretnének fejlődni. Ami-
nek az lesz az eredménye, hogy ha a 
gyógyszertárba bejönnek a páciensek, 
azt fogják érezni, hogy ott minden te-
rületre van szakember. 

Egy ilyen „szakértő” gyógyszertárban 
pedig minden munkatárs úgy érezhe-
ti, hogy ő a felelős valamiért, ráadásul 
ahhoz a területhez ő ért a legjobban. 
Ráadásul minél inkább szakemberré 
képezi magát valaki egy területen, an-
nál hasznosabb, nélkülözhetetlenebb 
tagjává válik a csapatnak. Ez a sem-
mivel nem pótolható belső motivációt 
adja meg számára, a csapatként való 
létezés lehetőségét teremti meg és a 
gyógyszertár működését teszi sokkal 
hatékonyabbá. 

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.
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Úgy érzem, jelenleg is egy hatalmas 
sakkparti kellős közepén vagyunk, és 
nagyon fontos, hogy mit fogunk lépni, 
akár az internetes fejlesztésekkel kap-
csolatban, akár üzletileg, a patikánk 
sorsát szem előtt tartva.

Számítógép, szkenner

Nézzük először is az informatika vilá-
gát! Patikai szinten vegyük szemügy-
re azt a rendszert, amelyben dolgo-
zunk! Először is a számítógépünket: 
megfelel-e az adott célnak, kellően 
friss szoftverrel, a szükséges méretű 
memóriával rendelkezik-e? 
A megfelelő program fut-e 
rajta? És itt nem az ex-
pediáló, hanem a többi 
programra gondolok, pél-
dául amelyikhez illeszte-
nünk kell az e-személyi 
olvasót. Ezen a téren más 
lehetőség áll azoknak a ren-
delkezésére, akik az XP-, illetve az 
annál frissebb (például Windows 10-
es) operációs rendszerrel dolgoznak. 
Ezt is el kell döntenünk: frissítünk 
vagy nem frissítünk egy újabb rend-
szerre?

A következő kérdés, amely jelen pilla-
natban még nem annyira égető, hogy 
milyen szkennerünk van. Ma a leg-
többen 2D-s szisztémával olvassuk le 
a receptek vonalkódját, viszont a kö-
vetkező év elejétől bevezetik az egyedi 
dobozazonosítást, amihez 3D-s szken-
nerre lesz szükségünk. Ezen is el kell 
gondolkodnunk, hogy amikor cseré-
lünk, fejlesztünk, már egy újabb típusú 
szkennert szerezzünk-e be.      

Mindehhez szükség van egy nagyon 
szoros kapcsolatra a rendszergazdá-
inkkal, hiszen ők azok, akik a kellő 
iránymutatást meg tudják adni ezekben 
a kérdésekben. 

Lefedettség

Egy gyógyszertár ma már nem működ-
het internet nélkül. Erre alapvetően két 
lehetőségünk van, a mobil- vagy a ve-
zetékes hálózati kapcsolat, amelyeket 
Magyarországon számos szolgáltató 
kínál a leendő előfizetőknek. Jómagam 
11 partnercég nevét gyűjtöttem össze. 

Az ideális szolgáltató kiválasztásához 
mindenekelőtt azt érdemes figyelembe 

vennünk, hogy hol működik a gyógy-
szertárunk: teljesen mások a lehetősé-
gek Budapesten, mint az ország távo-
labbi pontjain. Ezzel kapcsolatban az 
első kérdés, hogy mekkora az egyes 
szolgáltatók hálózatának országos le-

fedettsége. Magyarország térképén e 
tekintetben még a legnagyobb szol-
gáltatóknál is vannak fehér foltok. 

Ezen belül a 2G, 3G, 4G-s jelzőszám 
mutatja, hogy egy adott területen mi-
lyen stabil az internet-szolgáltatás. 
Ettől is függ, hogy mire alkalmas az 
internetkapcsolat. A gyógyszertárban 
nagyon biztos, stabil kapcsolatra van 
szükség, amelynek folyamatosan mű-
ködnie kell. Egyes vidéki kistelepü-
léseken sajnos még ma is problémát 
jelent a folyamatos internetkapcsolat 
hiánya. 

A szolgáltatók ajánlatai kapcsán kü-
lönbséget kell tennünk kültéri és 
beltéri lefedettség között. Előbbi 
Magyarországon körülbelül 98 száza-
lékos, az épületeken belüli lefedettség 
viszont már Budapest területén és az 
egyik legnagyobb szolgáltatónál is 
csupán 84,5 százalékos. 

Internet-sebesség

Egy másik lényeges paraméter az in-
ternet sebessége, hogy milyen gyor-
san tudunk oda fel- és onnan letölteni 

adatokat. Az egyes program-
csomagokban kínált se-
bességek között lényeges 
különbségek vannak. Az 
internetes tartalmakat fo-
gyasztókat általában a le-
töltés sebessége érdekli, a 
gyógyszertáraknál viszont 

– mindenekelőtt az e-recept-
hez kapcsolódóan – a feltöltés gyorsa-
sága lesz a mérvadó. 

Ahhoz, hogy egy gyógyszertárban 
az informatikai rendszer megfelelő-
en tudjon működni, hogy jól tudjunk 

Internet nélkül nem megy
Hozzunk jó döntéseket! – 1. rész

Gyógyszertárvezetőként számos olyan kérdésben kell döntést hoznunk, amelyek hosszú távon meghatározzák a patika biz-
tonságos és gazdaságos működtetését. Az alábbiakban a szükséges informatikai háttér megteremtésének feltételei kerülnek 
terítékre, a következő alkalommal pedig a készletezés-gyógyszerrendelés témakörét veszem górcső alá.

„Érdemes azt is megtudni, hogy a 
szolgáltató milyen határidővel vállalja a hiba 
kijavítását. Sok szerződésben ez 72 óra…”
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Az apró betűs rész végén egyes szol-
gáltatóknál a garantált sebesség fogal-
ma is ott szerepel, és én arra jutottam, 
hogy ennek a mértéke bizony nulla. 

Garanciák

Szolgáltató-váltás vagy szerződéskötés 
előtt érdemes azt is megtudni, hogy ha 
elszakad egy kábel, ha valamilyen mű-
szaki hiba lép fel, a szolgáltató milyen 
határidővel vállalja a hiba kijavítását. 
Sok szerződésben ez 72 óra, vagyis 
három nap, márpedig ha ennyi ideig 
nem működik a patikában az internet, 
az bizony elég katasztrofális helyzetet 
eredményez. A rendszergazdák ezért is 
javasolják a mobilnetre való áttérést, 
amit ilyen szempontból valóban érde-
mes megfontolni.

Az egyik legfontosabb feladat tehát azt 
biztosítani, hogy a patikánkban meg-
felelő legyen az internet-kapcsolat, 
annak érdekében, hogy azok a rendsze-
rek, amelyeknél folyamatosan gyors 
adattovábbításra van szükség, tökélete-
sen tudjanak működni. 

Nem mellesleg, az ideális internet-
szolgáltató kiválasztásához hasonló 
körültekintést igényel, és ugyanúgy 
jelentős költségmegtakarítással jár-
hat, mint a megfelelő banki partner, 
biztosító, ügyvéd, könyvelő melletti 
elköteleződés. 

Lukácsné dr. Fodor Enikő
szakgyógyszerész, 
a MOSZ alelnöke

dolgozni, körülbelül 5 Mbit/s letöltési 
és feltöltési sebességre van szükség. 
Ha ilyen kapcsolatunk van, feltételez-
hetjük, hogy a patikai rendszerünk jól 
fog működni, nem lesz vele semmilyen 
probléma.

Ezt a sebességet azonban különféle 
tényezők befolyásolhatják. Fontos kér-
dés, a Budapesten élők erre talán nem 
is gondolnak, vidéken viszont lényeges 
lehet, hogy a patikától milyen messze 
található a legközelebbi adótorony. 
Ugyanis minél távolabb van, annál job-
ban csökken a jel erőssége. A patika 
környékén milyenek a terepviszonyok? 
Egy sűrű erdő, a hegyes-dombos vi-
dék is korlátozhatja az internethez való 
hozzáférést. Milyen anyagból készül-
tek, és milyen vastagok a patikának 
helyet adó épület falai? A beton- vagy 
a vastag téglafalak ugyancsak csök-
kenthetik a jeltovábbítás sebességét. 
Milyen az aktuális időjárás? Egy he-
vesebb eső vagy vihar is zavarhatja a 
hálózathoz való hozzáférést. Itt is kü-
lönbséget kell tennünk a vezetékes és 
a mobil, vagy WiFi-vel működő inter-
netkapcsolat között, az árnyékoló hatás 
ugyanis különösen az utóbbiak eseté-
ben lehet jelentős. 

Szolgáltatási csomagok

Mindezek ismeretében azt kell eldönte-
nünk, hogy melyik szolgáltató melyik 
üzleti ajánlatát választjuk. Rákeresve 
az interneten, egy budapesti gyógy-
szertárra 27 különböző csomagra kap-
tam választási lehetőséget, egy pécsi 

patika esetében viszont már csupán 
tízféle ajánlatot kaptam, egy, a fővá-
rostól távol fekvő kistelepülésen pedig 
mindössze egy ajánlat állt a rendelke-
zésemre. Vagyis a lehetőségeink min-
denekelőtt vidéken korlátozottak ezzel 
kapcsolatban. 

Ezek az ajánlatok igen sokfélék, és az 
árvonzatuk is nagyon eltérő: az 5800 
forintostól egészen a 172 ezer forintos 
havi előfizetésig igen széles a paletta. 
Éppen ezért érdemes végiggondolni, 
hogy a gyógyszertárunknak milyen 
internetkapcsolatra van szüksége ah-
hoz, hogy az informatikai rendszerünk 
megfelelő módon tudjon működni. Ne 
felejtsük, ez nem a rendszergazdák fel-
adata, hanem a miénk.     

Sávszélesség

A szolgáltatók üzleti ajánlatainak apró 
betűs bekezdéseiből az is kiderül, hogy 
ugyan a sávszélesség határozza meg az 
adatsebesség elméleti és felső határát, 
ám utóbbi attól is függ, hogy a háló-
zat éppen mennyire leterhelt. Márpe-
dig az nem tőlünk függ, hogy a terü-
letünkön éppen mennyien használják 
a hálózatot, hogy nekik milyen előfi-
zetésük van, ugyanis ettől ugyancsak 
lelassulhat az internetes adatáramlás 
sebessége. Valószínűleg mindannyian 
találkoztunk már azzal a problémával, 
hogy a patikai banki terminálok nem 
működnek olyan gyorsan, ahogy sze-
retnénk. Olyankor viccesen meg szok-
tuk állapítani, hogy „most biztos sokan 
vásárolnak”.

Magyarország internet-lefedettsége az egyik legnagyobb  
hazai szolgáltató hálózatában

Egy vidéki település lefedettsége ugyanezen szolgáltatónál
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Sajnos ez az egyszerű szín és ruha-
darab vált a betegek – különösen 
a gyerekek – orvoslástól (vagy ta-
lán a betegségtől?) való félelmének 
alapjává. A fehér köpeny szindróma 
számos betegünkön megfigyelhető, 
a páciens sok esetben az orvosi ren-
delőben, a gyógyszertárban is bizal-
matlan. Egy egyszerű 
vérnyomásmérésnél is, 
ami fájdalommentes 
aktus, a beteg olyan 
szorongást élhet át a 
vizsgálat miatt, hogy 
hamis eredményt jelez 
a készülék. Számos eset-
ben találkozunk olyan betegekkel, 
akik pont emiatt a félelem miatt nem 
mernek kérdezni. Az információ hiá-
nya sokszor vezethet a nem megfelelő 
beteg-együttműködéshez. 

Az orvosi rendelőt elhagyva, a gyógy-
szertárban a betegek már nagyobb 
bizalommal fordulnak a gyógysze-
részükhöz, így lehetőségünk nyílik a 
gyógyszer-expediálásához kapcsolódó 
betegbiztonsági ellenőrzésre és a be-
tegtájékoztatás elvégzésére. 

A Debreceni Egyetem Gyógysze-
résztudományi Karán 2015 óta vizs-

gáljuk a fiatalkorú betegek egészségi 
állapotát, gyógyszerszedési szokásait 
és a fiatalok gyógyszertárról alkotott 
véleményét. A Gyógyszertár című 
lap korábbi számában (Gyógyszertár, 
2016. november–december, 14–15. 
oldal) már beszámoltunk arról, hogy 
a fiatalok sajnos nincsenek tisztában 
az alapvető gyógyszerszedési szabá-
lyokkal, nincsenek a szakszerű infor-
mációk birtokában, illetve arról, hogy 
a legtöbben eladóként tekintenek 
ránk, szakemberekre. A gyógyszer-
tárba járást olyan indokokkal utasít-
ják el, minthogy ott „fura szag van” 
és „sok az idős beteg”. 

Ehhez a vizsgálathoz kapcsolódóan 
Kertész Éva egészségügyi újságíró, aki 
egyben a „21 Nő az Egészségügyért” 
Alapítvány ötletgazdája, a Gyógysze-
részek Világnapja alkalmából diáko-
kat kérdezett meg arról, hogy mikor 
mennek el a gyógyszertárba, illetve 

hogyan képzelik el azt a patikát, ahová 
szívesen lépnek be. A cikk a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság 
honlapján (www.mgyt.hu) olvasható. 

A fiatalok válaszai alapján egy mai, 
betegbarát gyógyszertárban halk zene 
szól, ami a sorban állókat jobb kedvre 
deríti, és ami egyben a sorra kerülő pá-
ciens bizalmas kérdéseit is elfedi a vá-
rakozók füle elől. A falakon, köpenye-
ken színeket szeretnének, az arcokon 
pedig mosolyt. A munkánkról alkotott 
benyomást tehát igen jelentősen befo-
lyásolja az a környezet, ahol a betegel-
látást végezzük. 

A pharmacytimes.com weboldalon 
számos szerző érvel amellett, hogy 
háttérzeneként klasszikus muzsikát 
vagy régi idők nagy slágereit érdemes 
játszani a közforgalmú gyógyszertá-
rakban. Jason Poquette, a Pharmacy 
Healthcare Solutions munkatársa 
szerint egy ismerős dal kellemes em-
lékeket idézhet fel, így egy hossza-
dalmasabb gyógyszertári sorban állás 
során is mosolyt csalhat az arcokra, 
bizalmat ébreszthet a környezet és a 
szakemberek iránt.

A háttérzenének egy gyógyszertárban 
nyilván lennének hátrányai is, hiszen 
előfordulhat, hogy a zene miatt a be-
teg nem hallja tökéletesen a gyógy-
szerész tanácsait a helyes és pontos 
gyógyszerszedést illetően. 

Ha pedig a betegek jó közérzetét elő-
segítő személyes megjelenést nézzük, 
ma már színes köpenyeket is vásá-

rolhatunk, az apró, színes kiegé-
szítőkkel pedig akár a hófehér 
ruházatnak is divatos, barát-
ságosabb külsőt kölcsönözhe-
tünk. 

Végezetül arra bíztatom a kol-
légákat, hogy játsszanak el a gon-

dolattal, hogyan tehetnék színesebbé 
és beteg-barátabbá az officinát, és ha 
szimpatikus ötlet vetődik fel, merje-
nek színt vinni fehér hétköznapjaink-
ba! A fiatalok hálásak lesznek érte.

Dr. Gyermán Anna 
gyógyszerész, PhD hallgató,

Dr. Bácskay Ildikó 
egyetemi docens, témavezető 

(DE Gyógyszerésztudományi Kar)

Irodalom:
http://www.pharmacytimes.com/news/how-
music-heard-in-the-pharmacy-affects-attitudes
http: / /www.mgyt.hu/hu/rendezveny-hi-
rek/350-gyogyszereszek-vilagnapja-2017-riport

A betegbarát gyógyszertár
Hazánkban az egészségügy jelképévé vált a fehér szín. Gyógyszerészként gondolatban fussunk végig a saját munkaruhánkon: 
a zoknitól a köpenyig minden ruhadarabunk a tisztaság és egyszerűség fehérségét mutatja. A falak is fehérek, sokszor a bútor-
zat is. Évek óta viseljük büszkén a köpenyünket, amely egyértelműen jelzi, hogy az egészségügyi dolgozók körébe tartozunk.

„A munkánkról alkotott benyomást 
jelentősen befolyásolja az a környezet,  

ahol a betegellátást végezzük.”
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Húszmilliárdba kerül az egyedi 
azonosító
Csaknem húszmilliárd forint ráfordítást 
igényel egy 2019 februárjától életbe 
lépő uniós szabályozás a hazai gyógy-
szerszektorban – mondta a Világgazda-
ságnak Greskovits Dávid, a Magyaror-
szági Gyógyszergyártók Országos Szö-
vetségének (Magyosz) elnöke.

Az egyediazonosító-rendszer be-
vezetésének és működtetésének 
kötelezettsége a Magyosz gyártó 
tagvállalatainak több tízmilliárdos 
ráfordítást, a hazai kis- és közepes 
vállalatok számára pedig mintegy 
3-3,5 milliárd forint terhet jelent. A 
jogszabály értelmében minden, az 
egyedi azonosításhoz kapcsolódó 
költség a gyártókat, valamint a for-
galmazókat terheli.

A bonyolult informatikai rendszer 
európai és tagállami szintű olajozott 
működtetéséhez minden tagországnak 
létre kellett hoznia egy nemzeti szer-
vezetet, ez Magyarországon a Humvo 
Magyarországi Gyógyszer-azonosítási 
Nonprofit Zrt., amelynek képviselői 
szerint Magyarországon hagyományo-
san magas a gyógyszerbiztonság, kö-
szönhetően az ellátási lánc zárt szerke-
zetének. Az új rendszer európai szin-
ten évi 17 milliárd doboz vényköteles 
gyógyszert fog ellenőrizni, amelyek 
4600 különböző gyártóhelyről szár-
maznak, és 177 ezer végponton kerül-
nek forgalomba.

Forrás: Világgazdaság

Egy közös projekt: receptolvasási felmérés

Január-február során zajlott le az a kézzel írt vények olvashatóságát vizsgáló 
gyógyszertári felmérés, amelynek keretében hét darab, valódi, a közelmúltban 
született vényt küldtek ki a Gyógyszerész Facebook-csoportba és a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége levelezőlistájára.

A 131 patikából beérkezett válaszok alapján kiderült, hogy a gyógyszerészek 78 
százaléka a hétből legalább két vényt nem tudott elolvasni vagy olvasott rosz-
szul, míg a 47 százalékuk 
legalább három recept kisila-
bizálásával nem boldogult. A 
legolvashatatlanabb vényről 
a válaszadóknak mindössze a 
hat százaléka tudta megmon-
dani, hogy milyen gyógyszer 
neve szerepel rajta.  

A felmérés készítői szerint az 
orvos kollégák olvashatatlan 
receptjei súlyos közegész-
ségügyi veszélyt jelentenek. Nagyon sok köszönhető a gyógyszerészek korrek-
ciós és grafológiai erőfeszítéseinek, amelyekkel komoly egészségkárosodásokat 
vagy akár tragédiákat előzhetnek meg. A megoldás a kézírásos receptek számá-
nak mielőbbi visszaszorítása, a fennmaradó esetekben pedig az olvashatóság 
biztosítása lenne. Az orvosok ezzel sokat tennének a biztonságos betegellátásért, 
és nem terhelnék a gyógyszerészeket megalázó és kockázatos nyomozói és gra-
fológiai feladatokkal.

Még halogatják a bárányhimlőoltás bevezetését

Bár már tavaly januárban elhangzott, hogy a kormány nyitott a bárányhimlő el-
leni oltás ingyenessé tételére, illetve megkezdik az ehhez szükséges tárgyaláso-
kat, a bevezetés dátumáról még mindig nem született döntés. Hazánkban a bá-

rányhimlő adja a bejelentett 
fertőző betegségek felét. Az 
éves megbetegedések száma 
hosszabb időtávon 28-52 
ezer fő között mozog, míg 
a kórházban ápoltak 0,7–1,7 
százaléka szenved ettől a be-
tegségtől. 

Egy 2017-es hazai elemzés 
rámutatott, hogy a kór egy 
átlagos évben is legalább 

1,8-1,9 milliárd forint veszteséget okozhat, amelynek harmadát közvetlenül az 
egészségügyi ellátás költségei, míg kétharmadát a munkából kiesett napok szá-
mából eredő bevételkiesés teszi ki.

A vakcinák beadása a jelenlegi védőoltási naptárba úgy illeszthető be a legjob-
ban, ha az oltási sorozat két részletének beadása 15 és 18 hónapos életkorban, 
egy másik kötelező oltással egy időben történik.

Forrás: Mno.hu
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Káros lehet a hagyományos- és a gyógynövény-tartalmú 
gyógyszerek együttes szedése

Egy friss kutatás szerint a hagyományos gyógy-
szerek gyógynövény-tartalmú készítményekkel 

(például ginzenggel és ginkgo bilobával) tör-
ténő együttes alkalmazása olyan interakciók-

kal járhat, amelyek súlyos mellékhatásokat 
vagy akár egészségkárosodást is okozhat-

nak. A British Journal of Clinical Pharmaco-
logy című folyóiratban megjelent tanulmány 
olyan eseteket vizsgált, amelyekben HIV-fer-
tőzött, epilepsziás, illetve szívelégtelenséggel 
küzdő betegek szedtek gyógynövény-tartalmú 

készítményeket elsődleges gyógyszereikkel pár-
huzamosan. A tanulmány 15 olyan esetet vett górcső alá, 

amelyben az előbbi kritériumoknak megfelelő betegek egész-
ségi állapota súlyosan romlott. A kutatás eredményei szerint az állapot-

romlás az esetek 60 százalékában a gyógyszer-interakciókkal állt összefüggésben.

A kutatás vezetője, Charles Awortwe a The Guardian-nek úgy fogalmazott: „Ha 
valaki gyógynövény-tartalmú gyógyszereket szed, azt közölnie kell az orvosá-
val. Egy lehetséges interakció és annak következményei rendkívül károsak le-
hetnek a beteg egészségére.”

Forrás: The Guardian

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!

www.hph.huÚj funkciókkal, kibővített, személyre szóló, naprakész 
tartalommal várjuk minden kedves régi és új partnerünket!

Új!

Februártól megújul a Hungaropharma Zrt. honlapja!

HPHWebGyogyszertarMagazin200x142.indd   1 2/9/18   9:31 AM

A Xanax is a leggyakoribb  
kábítószerek között

Nagy-Britanniában új ellenség buk-
kant fel a drogok elleni küzdelemben: 
a nálunk is közismert, sok háztartásban 
előforduló Xanax az utóbbi időben 
különösen a tinédzserek körében lett 
népszerű, amelyet alapvetően szoron-
gások ellen alkalmaznak, mint gyors, 
egyszerű megoldást, ugyanakkor a 
szer kábítószerként is használható. 

Mivel az interneten keresztül is köny-
nyen hozzá lehet jutni, nem véletlen, 
hogy a szigetországban ma már az 
öt legkedveltebb drog között tartják  
számon. A Xanax hússzor erősebb 
szer, mint a Valium, ráadásul addik-
ciót okoz; „zombivá” teszi a haszná-
lóját, akivel bármit meg lehet tenni, 
később pedig amnéziaszerű állapotot 
idéz elő. 

Forrás: Mno.hu
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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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SZÍNHÁZ
John Osborne: Dühöngő ifjúság

Helyszín: Belvárosi Színház     Időpont: március 16., 17.; 19.00     Jegyár: 2900–5500 Ft

Jimmy Porter jazztrombitás, aki cu-
korkás bódéjából tartja fenn magát 
és terhes feleségét, Alisont. Sokat 

vár az élettől, és képtelen elfogadni a 
társadalmi elvárásokat; nem hajlandó 
beletörődni, hogy rá is középosztály-

beli életmód várhat. A szerző saját há-
zasságának élményeit írta meg – alig 
több mint két hét alatt – ebben a for-
radalmi művében, amely egy csapás-
ra ismertté és népszerűvé tette őt az 
egész világon.

A műben dühös fiatalok jelentek meg, 
akik új elvárásokkal, új frusztráci-
ókkal és új hangon szóltak hozzá a 
világhoz. A színdarab hamar klasz-
szikussá vált, több filmes feldolgo-
zást és számtalan színpadi felújítást 
élt meg. A darab most először látható 
Budapesten, Nádasdy Ádám új fordí-
tásában.

Szereplők: Kovács Patrícia, Szabó 
Kimmel Tamás, Járó Zsuzsa, Ötvös 
András, Papp János

Időpont: március 24.; 20.00     Helyszín: Opus Jazz Club    Jegyár: 1800 Ft

JAZZ
A Wood duó és Rita Marcotulli koncertje

Közreműködik: Rita Marcotulli (zon-
gora), Matthieu Donarier (szaxofon), 
Sébastien Boisseau (nagybőgő)

A kortárs európai jazz egyik kiemel-
kedő duójává avanzsált francia Sébas-
tien Boisseau–Matthieu Donarier ket-

tős nemrégiben újabb kalandba vágott 
bele azzal, hogy legfrissebb műsorá-
hoz megnyerte a kitűnő olasz pianista, 
Rita Marcotulli közreműködését. Első 
találkozásuk, a római  Auditorium 
Parco Della Musica színpadán, 2016 
júniusában adott fantasztikus kon-

certjük sikere ösz-
tönözte arra a há-
rom művészt, hogy 
közös és teljesen  
új programot alkos-
sanak. 

Boisseau és Do-
narier, azaz a Wood 
duó tökéletesen ösz-
szeszokott színpadi 
együttesként, pilla-
natnyi ihletükre és 
ösztöneikre hagyat-

kozva, szakadatlanul képesek arra, 
hogy kompozícióikat a legkülön-
félébb módon szedjék ízekre, és ele-
meikből más-más módon építsék újjá. 
 
Rita Marcotulli az olasz jazz Nagyasz-
szonya: egyszerre törékenyen finom és 
lélegzetelállító, és valamennyi projekt-
jében rendkívül invenciózus. A Loi-
re-völgy két zenészével való találko-
zása kifinomult, líraisággal teli, igazi 
francia-olasz zenei randevút ígér. 
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KOMOLYZENE
Danyiil Trifonov zongorakoncertje
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Műsoron:
Mompou: Variációk egy  

Chopin-témára
Schumann: Karnevál, op. 9/12 – 

Chopin
Grieg: Hangulatok, op. 73/5 –  

Tanulmány (Hommage à Chopin)
Barber: Noktürn  

(John Field emlékére), op. 33
Csajkovszkij: Tizennyolc darab, op. 

72/15 – Un poco di Chopin
Rahmanyinov: Variációk egy 

Chopin-témára, op. 22
Chopin: 2. (b-moll) szonáta, op. 35

A fiatal zongoristanemzedék egyik 
legfényesebb csillaga, a 26 éves Da-
nyiil Trifonov immár nem csak ígéret. 
Egyik kritikusa szerint: „amit Trifonov 
a kezével művel, az egyenesen techni-

kai csoda! Az érintése egy-
szerre lágy és démoni. Soha 
nem hallottam ehhez fogha-
tót!”
 
Trifonov ötéves korától a 
moszkvai Gnyeszin Intézet-
ben tanult zongorázni. Tudá-
sát 2009-től Cleveland-ben 
tökéletesítette. A 2010–11-
es évadban három jelentős 
nemzetközi versenyen is díjat 
nyert, amelynek köszönhe-
tően pályája meredeken ívelt 
fel, a világ nagy koncertter-
meiben és élvonalbeli zene-
karok szólistájaként mutatko-
zott be. 2017-ben Trifonov a 
nagy presztízsű Karajan-díjat 
is elnyerte.

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: március 31.; 19.30     Jegyár: 3500–9900 Ft

ÚJCIRKUSZ
Familie Flöz: Hotel Paradiso

Rémálom egy patinás hegyi szállodá-
ban, fekete humor és egy cseppnyi me-
lankólia. Félelmetes és titokzatos világ 
tárul fel a négycsillagos elegancia mö-
gött, de az örök igazság most sem dől 
meg: ha egy hotelben túl sok a hulla, az 
előbb-utóbb megárt az üzletnek.
 
2016-ban a CAFe Budapest egyik 
szenzációja volt a Familie Flöz Infi-
nita című előadása. Akik látták, az-
óta várják az együttes visszatérését. 
2018-ban a Hotel Paradiso című dara-
bot láthatjuk; az „alpesi thrillerként” 
aposztrofált előadás a Familie Flöz 
egyik legnépszerűbb, legtöbbet utazó 
produkciója, amely 2015-ben elnyerte 
az Edinburgh-i Fringe Fesztivál Sol-
dout-díját.

Rendező: Michael Vogel

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: április 3., 4.; 19.00     Jegyár: 3500–5500 Ft
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:  
Páger Antal és Bulla Elma

A trendi szemöldök

Közelít a tavasz, de a szépségszalo-
nokban még javában folynak a bőrfia-
talító hámlasztó kúrák. Nagyon sokan 
ódzkodnak a hámlasztó kezelésektől, 
nekik ajánlanám a különböző hámoldó 
savakat tartalmazó, bőrmegújító éjsza-
kai krémeket. Ezekben a krémekben 
természetesen kisebb koncentrációban 
vannak jelen a savak, mint a professzi-
onális kozmetikumokban, leggyakrab-
ban a tej-, a mandula-, vagy a szalicil-
sav. Bőrmegújító hatásukat lassabban, 
általában három hónap használat után 
fejtik ki. 

A krém enyhe hámlasztással felgyor-
sítja a sejtek regenerálódását, ezáltal 
javítja a bőr tónusát és rugalmasságát, 
csökkenti a finom ráncokat, bőrünk 
friss és ragyogó lesz. A hámlasztó kú-
rákkal ellentétben, ezeket a krémeket 
egész évben alkalmazhatjuk, kizárólag 
éjszakára! Nappalra viszont, kora ta-
vasztól magas faktorszámú fényvédő-
vel ellátott krém használata kötelező!

A minap egy Badenben élő vendégem-
mel a svájci szépségszalonok szol-
gáltatásairól beszélgettem. Nagyon 
meglepett, amikor azt mesélte, hogy a 
szalonokban egy kozmetikus mellett öt 
szakember csak a hölgyek szemöldö-
kének formázásával foglalkozik.  Koz-
metikai tetoválással, tartós festéssel, 
gyantával, csipesszel, illetve ollóval 
alakítják ki a megfelelő ívű szemöldö-
köt, megtartva az eredeti, természetes 
formát. 

Nálunk is nagyon nagy divat lett a 
szemöldök hangsúlyozása. Szerintem 
is fontos az ápolt szemöldök, az arc 
karakteréhez, a hajszínhez igazít-
va és a kornak megfelelően. Sajnos 

sokszor látok az utcán 
arc nélküli szemöldö-
köket, amelyek túlhang-
súlyozottak, lehetetlen 
színűek és formájúak. A 
szemöldök színe legyen 
egy árnyalattal sötétebb, 
mint a hajunk színe. Az 
alábbi rajzzal pedig egy 
kis segítséget szeretnék 
adni ahhoz, hogy milyen 
a tökéletes szemöldök 
hossza és íve. 

Remélem, Önök is kedvet 
kaptak a tavaszi szemöl-
dökformázáshoz!

Minden kedves Olvasó-
nak napsütéses tavaszi 
napokat kívánok!

Barabás Éva

Páger Antal iparoscsaládban született 
Makón. Édesapja, Páger Sándor csiz-
madia volt, édesanyja Czimbrik Rozá-
lia, aki jegyszedőként dolgozott a makói 
Hollósy Kornélia színháznál, fiát gyak-
ran elvitte az előa-
dásokra. Págert 
gyermekkorában 
a zene és a fes-
tészet érdekelte, 
csak később for-
dult a színház felé.

Az érettségit kö-
vetően Pestre 
ment továbbtanulni. Az elhatározást 
finanszírozandó, lakatossegédként dol-
gozott, majd aratómunkásnak állt, hogy 
a tandíjára valót összeszedje. Az évnyi-
tóig visszautazott Makóra, ahol szóra-
kozásból részt vett néhány műkedvelő 
előadáson. Az egyik előadást követően 
felkereste a székesfehérvári színház tit-
kára, és felajánlotta neki, hogy menjen el 
Fehérvárra színésznek. Az 1925–1926-
os évben, majd 1926 és 1930 között a  
vízszintes 1. sorban található szín-
ház tagja volt. Szegedről Beöthy hívta 
1931-ben Budapestre, ahol kezdetben 
az Andrássy úti Színházban, majd a 
Magyar Színházban töltött el egy-egy 
munkával teli évadot. Hamarosan sztár-
nak számított: 1937–1939 között a  
függőleges 14. sorban szereplő szín-
házban akkoriban horribilisnak számító 
gázsit, fellépésenként 250 pengőt kapott. 

Élete során több mint kétszáz filmet, 
tévéjátékot forgatott. 1948. január 24-
én – kétévi ausztriai és héthónapos 
franciaországi tartózkodás után – Ar-
gentínában telepedett le. Buenos Aires-
ben festő-grafikusként dolgozott. Sike-
rei ellenére nem talált igazi otthonra 
az emigrációban, és sokszor gondolt a 
hazatérésre. 

Végül kormányengedéllyel, 1956 au-
gusztusában érkezett meg Budapestre. 
Klasszikus és modern darabokban, tra-

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA REJTVÉNY
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gédiában, komédiában, groteszkben egyaránt kiválóan alakított. 
Számtalan kisembert formált meg hitelesen, naturalizmusba 
hajló parasztábrázolása újdonságnak számított. Időskori sze-
repei mély humánumot sugároztak. 1986. december 14-én, 87 
éves korában halt meg.

Bulla Elma 1913. augusztus 26-án született Selmecbányán. Po-
zsonyban szülei beíratták a Bérczy-féle tánciskolába, édesanyja 
pedig a helyi szlovák színház prímabalerinájához, az orosz szár-
mazású Aubrichtovához járatta különórákra. 

Tehetségére hamar felfigyeltek: hatesztendős korában a  
tánciskola önálló matinét rendezett számára, Viscoussi olasz  
balettmester pedig külföldi turnéra vitte a csodagyereket. 
Amikor fellépett a bécsi Józsefvárosi Színházban (Josefstadt 
Színház), a vízszintes 65. sorban található világhírű, osztrák 
származású amerikai rendező látta őt, aki beszélt a szüleivel és 
átvette a tanítását. 

Tizenhárom évesen már Puckot játszott németül a Szentivánéji álom-
ban. Bárdos Artúr 1934-ben hazahívta, 1935 elején a Belvárosi Szín-
házban debütált, Meller Rózsi Vallomás című darabjában. George 
Bernard Shaw drámájában 1936-ban eljátszotta Johanna szerepét, és 
ezzel felnőtt színészként is berobbant a magyar színművészet élvo-
nalába. Ugyanebben az évben játszotta el a Vallomás filmváltozata 

(Én voltam) főszerepét, többek között Csor-
tos Gyulával együtt szerepelve.

Az 1940-es évek filmjeiben általában a 
megértő, jóságos feleség szerepét kapta, 
aki a férjéért a végzet asszonyaival küzd 
meg: Karády Katalinnal a Kísértés című 
filmben, Tolnay Klárival a Férfihűség-
ben, Muráti Lilivel a Késő című film-
ben, Nagykovácsi Ilonával pedig abban 

az alkotásban, amelynek címe a vízszintes 59. sorban található.  
A háború után a Belvárosi Színház tagja volt, de fellépett a Víg-
színházban és a Művész Színházban is. 

Amikor 1951 végén a Belvárosi Színház megszűnt, Bulla Elmát 
a Magyar Néphadsereg Színházához helyezték, és haláláig ott 
játszott. 1971-től csaknem 200 estén át alakította Örkény Ist-
ván Macskajáték című darabjában Giza szerepét, Sulyok Mária 
partnereként. A Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész Bulla 
Elma 1980. május 14-én, Budapesten halt meg.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére  
könyvjutalmat sorsolunk ki.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)  
Beküldési határidő: 2018. március 15.

FONTOS! Azért, hogy a márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencián a 
Gyógyszertár magazin márciusi száma már elérhető legyen, a lap korábban 

került nyomdába. Ennek következtében a lap e számában még nem közölhet-
jük a februári nyertes nevét, a sorsolást csak február végén ejtjük meg. Ezért 

a februári szám helyes megfejtői közül kisorsolt nyertesnek a megajánlott 
ingyenes regisztrációt utólagosan érvényesítjük.
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