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11.00–11.45 Az E-recept a gyakorlatban
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 Fórum, szakgyógyszerész
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 Dr. Horváth Ákos Márk elnökségi tag 
 MOSZ, szakgyógyszerész
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 Dr. Csóka Ildikó Ph.D., Dr. habil. 
 egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
  Gyógyszerfelügyeleti Intézet

14.45–15.30  Gyógyszertári praktikum
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15.30–16.30 Betegközpontú kommunikáció
 Dr. Kovács Zsolt vezető tréner,  
 PharmaTrainer Kft., szakgyógyszerész

16.30–17.30 Workshop
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09.00–09.45 Gyógyszer-élelmiszer interakciók
  a gyakorlatban
 Dr. Birinyi Péter elnök MGYT Budapesti 
 Szervezete, szakgyógyszerész

09.45–10.30  Egyénre szabott farmakoterápia
 Dr. Samu Antal elnök GYGSZB, 
 szakgyógyszerész
  
10.30–10.45 Szünet

10.45–11.30 Elhízás csecsemő- és gyermekkorban
 Dr. Juhász Éva osztályvezető, Debreceni 
 Egyetem Gyermekgyógyászati Intézet

11.30–12.15 Célzott terápiás lehetőségek a
 rosszindulatú daganatos betegségekben
 Prof. Dr. Halmos Gábor intézetvezető,
 Debreceni Egyetem Biofarmácia Tanszék
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 BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház

14.30–15.15 Egészségpolitika – Gyógyszerpolitika
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15.15–15.45  Tesztírás
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Ifjúsági Fórum felhívás 2018
Kedves Fiatal Kollégám!
Szeretettel meghívlak a MOSZ által rendezett Gyógyszerészek Országos Kongresz-
szusa Ifjúsági Fórumának egy napjára.

Annak érdekében, hogy segítsek az 
Ifjúsági Fórum céljainak még bő-
vebb megismerésében, bemutatom 
Missziós Nyilatkozatunkat:

„A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 2002-ben azzal a céllal 
alapította meg Ifjúsági Fórumát, hogy 
felkarolja a pályakezdő fiatal gyógy-
szerészeket, és segítse őket jövőjük 
alakításában. Az Ifjúsági Fórum

• minden tudásával, fiatalos lendüle-
tével támogatja a MOSZ törekvéseit 
a gyógyszerészet stratégiai érdekei-
nek szem előtt tartásával;

• kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot 
alakít ki és tart fent az egyetemek 
vezetésével, a gyógyszerészeti és 
hallgatói szervezetekkel az utánpót-
lás biztosítása érdekében;

• megismerteti a fiatalokkal célki-
tűzéseit, lehetőséget biztosít szá-
mukra a szakmai továbbképzésekre 
a magyar és külföldi egyetemeken 
egyaránt;

• biztosítja a fiatal gyógyszerészek 
számára, hogy tanulmányaikról, ta-
pasztalataikról a MOSZ rendezvé-
nyein beszámoljanak, illetve aktívan 
részt vehessenek az októberi kong-
resszus Ifjúsági Fórumán;

• fontosnak tartja, hogy megismer-
tesse a fiatalokkal a gyógyszer-
piac működését, hangsúlyozva a 
gyógyszerpiaci szereplők érdeka-
zonosságát;

• törekszik arra, hogy a fiatalokat fel-
készítse a szakmai, gazdasági, jogi 
érdekérvényesítésre, támogassa 
őket az ilyen típusú szakmai tovább-
képzéseken való részvételeken is.

• A jól felkészített fiatal gyógyszeré-
szek méltán növelik a gyógyszerészet 
társadalmi tekintélyét, a szakmai szol-
gáltatás színvonalát, segítve a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységét.

• Mi, gyógyszerészek fontosnak tart-
juk a betegek életminőségének javí-

Miért jó, ha Te is részt veszel ezen az 
Ifjúsági Fórumon?

MERT:

• Továbbra is érdekel bennünket, 
hogy mi foglalkoztatja ma 35 év 
alatt a közvetlen lakossági gyógy-
szerellátásban dolgozókat, vagy az 
éppen frissen diplomázókat, akik 
szintén megoszthatják velünk szak-
dolgozatuk témáját, ötleteiket, első-
sorban a betegellátás mindennapi, 
gyakorlati vonatkozásában.

• Ezúton szeretnénk megismerkedni 
a jövő generáció gyógyszerészei-
vel, és egyúttal bemutatni a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységét. Úgy 
gondolom, most is találunk majd 

közös gondolkodási pontokat az 
eszmecsere során!

• Eddig több mint 100 előadást hall-
gattunk meg, és szereztünk belőlük 
új ismeretanyagot, továbbgondolás-
ra alkalmas témaköröket, kutatási 
eredményeket. Nem egy nyújtott 
már a tára mellett régebb óta dolgozó 
gyógyszerész számára is segítséget. 

• Az évek során sikerült akkreditáltat-
ni az Ifjúsági Fórumot, a részvétel 
tehát pontokat ér!

• Fiataljainknak kutatási anyaguk tá-
gabb szakmai körökben való megis-
mertetésére is lehetőséget adunk, hi-
szen – az arra érdemesnek ítélteket 
– publikáljuk Gyógyszertár című 
szaklapunkban, illetve előadásuk 
megtartására más szakmai rendez-
vényekre is meghívjuk őket.

• Ha azonosulni tudtok a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységével, 
várunk Benneteket a MOSZ aktív 
tagjának is, hiszen ezeken az Ifjúsá-
gi Fórum találkozásokon keressük 
azokat, akikben bízhatunk, akikkel 
úgy gondoljuk, hogy tudunk együtt 
dolgozni, és közösen gondolkozni a 
szakmánk jövőjéről.

• Nagyon sok barátot szerezhetsz ma-
gadnak körünkből.
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A „Gyógyszerészetért” Életműdíj 
kuratóriumának felhívása

becsületéért és az önálló (s egyben ön-
fenntartó) magángyógyszerészi státusz 
eléréséért és megszilárdításáért tevé-
kenykedjen.

Ilyen példaértékű helytállást nem csak 
a táraasztal mellett lehet kifejteni.  
A magángyógyszerészetet körülvevő 
társadalmi környezetben sok olyan 
szakmai terület található, ahol a gyógy-
szerészek jelentős ráhatással lehetnek 
életünkre.

A díj átadására minden évben a MOSZ 
októberi kongresszusán kerül sor.

Az Életműdíj kuratóriumának nevé-
ben kérem, hogy 2018. augusztus 
31-ig tegyenek javaslatot, és jelölje-
nek arra alkalmas gyógyszerészeket a 
díjra. Jelölésüket néhány soros indok-
lás kíséretében küldjék be a MOSZ 
irodájába (1135 Budapest, Kerekes 
u. 9. V/6). A borítékon tüntessék fel:  
„GYÓGYSZERÉSZETÉRT”.

Dr. Simon Kis Gábor, 
a „Gyógyszerészetért” Életműdíj 

kuratóriumának elnöke

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 1996-ban határozott úgy, 
hogy elismerésben részesíti azokat a 
kollégákat, akik kimagaslóan sokat tet-
tek a gyógyszerellátás szervezése, a ma-
gángyógyszerészet térhódításának elő-
segítése terén. A „Gyógyszerészetért” 
Életműdíj azon kollégák kitüntetése, 
akik hosszú éveken keresztül, tevékeny-
ségük során elsősorban a tára mögötti 
munkásságukkal, példamutatásukkal, a 
szakmai utánpótlás nevelésével tettek 
nagyon sokat a magyar gyógyszeré-
szet célkitűzéseinek megvalósításáért 
és a nemzetközi elismerés kivívásáért. 
Szakmai feladataik magas színvonalú 
teljesítése mellett mindenkor törekedtek 
a magángyógyszerészet presztízsének 
növelésére, illetve a magángyógysze-
részi tevékenység szakmai és gazdasági 
feltételeinek javítására.

A gyógyszerészet ezen kiváló egyéni-
ségei tevőlegesen is részt vettek a ma-
gángyógyszerészet önszerveződésének 

fejlesztésében és a Szövetség tevé-
kenységének támogatásában.

A díj odaítélésével a Szövetség ezúton 
is felhívja a figyelmet azokra a kollé-
gákra, akik a makrokörnyezet változá-
sától függetlenül mutatnak példát éle-
tükkel, szakmai tudásukkal.

Mint az a díj átadásakor is elhangzik, „a 
Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége a gyógyszerellátás szervezése, a 
gyógyszerészeti tudományok művelése 
során elért kimagasló eredményeinek 
elismeréseként a „Gyógyszerészetért” 
elismerést és kitüntető címet adomá-
nyozza. A kitüntetett gyógyszerészi te-
vékenysége, szakmai életműve jelentős 
mértékben hozzájárult a magyar gyógy-
szerészet célkitűzéseinek megvalósítá-
sához és nemzetközi elismeréséhez.”

A jelölteket elbíráló kuratórium külö-
nösen fontosnak tartja, hogy az elis-
merésben részesülő személy szakmánk 

tását a gyógyszerészi gondozás ke-
retein belül is, ennek érdekében se-
gítjük a fiatal kollégák ilyen jellegű 
tudásának megszerzését, tanácsadó 
szerepének növelését a betegorien-
tált szolgáltatás területén.”

Amennyiben felkeltettem érdeklődése-
det, kérlek, jelentkezz az októberi Ifjúsá-

gi Fórumra valamilyen érdekes előadás-
sal. Ha pedig kérdésed van, fordulj hoz-
zám bizalommal (rixer33@gmail.com)!

Jelentkezési határidő:  
2018. augusztus 1.

A versenyelőadás anyagának leadási 
határideje: 2018. szeptember 15.

Az érdeklődők a MOSZ Iroda titkársá-
gának e-mail címén is jelentkezhetnek, 
illetve feltehetik kérdéseiket (info@
magangyogyszereszek.hu).

Szeretettel várok minden kedves ér-
deklődő kollégát!

Dr. Rixer Mária
MOSZ IF elnök

XVII. évfolyam 5. szám  l  2018. május
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A pályázatokat a MOSZ vezetősége ál-
tal felkért Kuratórium bírálja el.

Az eredményhirdetésre októberben, a 
Gyógyszerészek Országos Kongresz-
szusán kerül sor.

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ „Év Patikája”

Kuratóriumának elnöke

A pályázat kiírásának célja olyan 
szolgáltatások, módszertani ajánlások 
bemutatása, amelyekkel sikerül meg-
felelő megoldásokat találni a megvál-
tozott egészséggazdasági folyamatok 
között, a betegek biztonságos ellátása 
érdekében.
 
Missziós nyilatkozatunkhoz igazod-
va, a beteg-centrikus gyógyszerészet 
érvényesítésére és a gyógyszertári 
szolgáltatások magas szinten tartására 
törekszünk, a betegek életminőségének 
javításában növelve a gyógyszerész ta-
nácsadó szerepét.

Mindezekre való figyelemmel a „2018. 
Év Patikája” pályázatot az alábbi téma-
körökben hirdetjük meg:

• A gyógyszerészi gondozás lehető-
ségei az étrend-kiegészítők okozta 
interakciók megoldásában

• Az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térhez kapcsolódó 

beteg-edukációs feladatok a gyógy-
szertárban

• A gyógyszertár gazdasági mutatói-
nak elemzése a mindennapok ered-
ményessége érdekében

Pályázati feltételek:

A cím elnyerésére valamennyi közfor-
galmú gyógyszertár pályázhat.

A pályázati anyag beadásának  
határideje: 2018. augusztus 31.

Benyújtásának módja: 
levélben, e-mailben vagy elektro-
nikus adathordozón (Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége,  
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6. vagy   
info@magangyogyszereszek.hu).

Konzultációs lehetőség: 
az info@fodorgyogyszertar.hu e-mail 
címen vagy a 06-1-270-0800-as tele-
fonszámon.

Mikor többet, mikor kevesebbet?
A B-vitaminok jelentősége
Hiánybetegségek akkor alakulhatnak ki, ha a szer-
vezet kevesebb vitaminhoz, nyomelemhez jut, mint 
amennyire szüksége van. Egészséges életmód mel-
lett csekély ennek a veszélye, ám mai rohanó és 
stresszes világunkban bárkivel előfordulhat, hogy 
túlhajszolja magát, kimerül, ezáltal szervezete tarta-
lékai nem lesznek elegendők az egyéni vitaminigény 
fedezésére. A vitaminok közül is kiemelten fontos a 
B-vitamin, hiszen elengedhetetlen a bőr, az ideg-
rendszer és az izomzat egészséges működéséhez. 
A gyógyszerészeknek is fontos szerepük van abban, 
hogy a páciensek megfelelően tájékozódjanak a vita-
minok pótlásával kapcsolatosan.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
meghirdeti a „2018. Év Patikája” pályázatot

PHARMA PRAXIS
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B1-vitamin (tiamin)

A B1-vitamin hiányában alvászavar, 
fáradtság, nyugtalanság, levertség, 
memóriaromlás, súlyos esetben ideg-
rendszeri tünetek és izomsorvadás, 
emésztőrendszeri tünetek, szív- és ér-
rendszeri panaszok jelentkezhetnek, 
tartósan alacsony szintje akár halált 
is okozhat. Hiányában az úgynevezett 
beriberi betegség alakul ki.

A B1-vitamin vízoldékony, a szervezet 
nem tudja nagy mennyiségben elrak-
tározni, emiatt pótlására folyamatosan 
szükség van. Szintetikus származéka, a 
benfotiamin is forgalomban van, amely 
zsíroldékony, ezért több tud belőle fel-
szívódni, hasznosulni és raktározódni. 
A vízhajtók és antiepileptikumok sze-
dése növeli a B1-vitamin szükségletet. 

B2-vitamin (riboflavin)
A B2-vitamin nélkülözhetetlen a zsír-
savak és a szénhidrátok lebontása, a 
fehérjeszintézis, a szöveti légzés, a mé-
regtelenítés, a pajzsmirigyműködés és 
a nyálkahártyák számára. Bevitelét leg-
inkább az energiabevitel függvényében 
szükséges meghatározni, ami azt 
jelenti, hogy életkortól függetlenül 

0,15 mg/1000 kJ vitaminfogyasztást 
javasolhatunk a patikába térő pácien-
seknek. Mivel időskorban a vitamin 
hasznosulása is romlik, ezért az ő ese-
tükben érdemes növelni a napi bevitelt. 
A fogamzásgátló tablettát, antibiotiku-
mot vagy pszichiátriai gyógyszert sze-
dők szervezete többet igényel ebből a 
vitaminból.

B3-vitamin (niacin)

A B3-vitamin (niacin, nikotinsav, ni-
kotinsavamid) két vegyületet foglal 
magába: a nikotinsavat és annak bio-
lógiailag hatékony formáját, a nikotin-
savamidot. A gyomor-bélrendszerből 
jól felszívódik, a felesleges mennyiség 
pedig a veséken keresztül ürül ki. B1-, 
B2- és B6-vitamin jelenlétében a máj 
képes előállítani ezt a molekulát egy 
triptofán nevű aminosavból. 

Az egészséges felnőttek niacin-szükség-
lete minimum 8 mg naponta, nőknek 13 
mg, férfiaknak kortól függően csökkenő 
mennyiség, 17-13 mg, kismamák szá-
mára 15 mg, szoptató anyukáknak 16 
mg ajánlott. A leghatékonyabb a többi 
B-vitaminnal, C-vitaminnal és fosz-
forral együtt történő szedése. Jó tudni 
azonban, hogy egyes altatószerekkel, 
ösztrogéntartalmú készítményekkel, an-
tibiotikumokkal, továbbá alkohollal és 
cukorral együtt fogyasztva hasznosulása 
csökkenhet. 

A tartós B3-vitamin-fogyasztás kedve-
zően befolyásolja a normálistól eltérő li-
pidértékeket, ám a glükóz-anyagcserére 
ellentétesen hat, ezért a cukorbetegeket 
kellő óvatosságra kell inteni. Kolesz-
terinszint-csökkentő gyógyszer szedé-
se esetén csak kezelőorvosi javaslat-
ra történhet a niacin pótlása, és a két 
készítmény együttes alkalmazása. 

B5-vitamin (pantoténsav)

Ez a vízoldékony, hővel szemben ér-
zékeny vitamin szervezetünk minden 
sejtjében megtalálható. Felszívódása 
a bélből történik, lebomlását követően 
pedig a vizelettel távozik. A bélbakté-
riumok is termelik ezt a vitamint, de 
ennek a formának a hasznosulására 
még nincsenek egyértelmű eredmé-
nyek. Az ajánlott napi bevitel mennyi-
sége nem egyértelmű, mivel a fizikai 
megterhelés és a stressz is befolyásolja 
a szükségletet, azonban napi 5-10 mg 
bevitele biztonsággal javasolható a pá-
cienseknek. Felszívódását a különböző 
ételtartósítási eljárások, a konzerválás, 
az antibiotikumok, az altatószerek, az 
alkohol és a koffein is befolyásolhatja. 

B6-vitamin (piridoxin)

A B6-vitamin elnevezés alatt tulajdon-
képpen három, egymáshoz hasonló 
vegyületet értünk: a piridoxint, a piri-

Javasolt napi bevitel (mg):

0-6 hónap:  0,3
7-12 hónap:  0,5
1-3 év:  0,7
4-6 év:  0,9
7-10 év  1,2
11-14 év:  1,3 (nők)  1,4 (férfiak)
15-18 év:  1,3 (n)  1,4 (f)
19-30 év:  1,3 (n)  1,4 (f)
31-60 év:  1,2 (n)  1,3 (f)
60 év felett:  1,1 (n)  1,3 (f)

Terhesség:  1,5
Szoptatás:  1,6
Nehéz fizikai munka:  2
Stressz:  1,4
Dohányzás:  1,4
Alkoholfogyasztás:  1,8
Menopauza:  1,2



GYÓGYSZERTÁR8

PHARMA PRAXIS

doxált és a piridoxamint. Ez a vitamin 
olyan fontos együttműködő enzimek 
(koenzimek) kiindulási anyaga, ame-
lyek kulcsszerepet játszanak a fehér-
je-, zsír- és szénhidrát-anyagcserében.

Az enzimek és koenzimek számos 
idegrendszeri ingerület-átvivő anyag 
termelődéséhez szükségesek. A B6-vi-
taminnak szerepe van a terhességi 
hányinger csillapításában, görcsoldó 
hatású, továbbá az emésztőrendszer, 
az ideg- és immunrendszer megfelelő 
működéséhez, valamint a hemoglo-
bin-szintézishez szükséges. Az egy-
oldalú táplálkozás, a cöliákia, egyes 
bélbetegségek, veseelégtelenség, bizo-
nyos gyógyszerek (például fogamzás-
gátlók) alkalmazása is B6-vitamin-hi-
ány kialakulásához vezethetnek. 

A B6-vitamin javasolt napi adagja fel-
nőtteknek napi 1,3 mg. Időskorban meg-
nő a szükséglet, ezért 50 év felett nőknek 
1,5 mg, férfiaknak 1,7 mg ajánlott. Még 
magasabb a szervezet vitaminigénye a 
terhesség és szoptatás során. Ilyenkor 
érdemes naponta 1,9-2 mg B6-vitamin 
fogyasztását ajánlani a páciensnek.

A B6-vitamint az elfogyasztott élelmi-
szerekkel nem lehetséges túladagolni, 
ezt csak a pluszban bevitt vitaminkészít-
ményekkel tudjuk megtenni. Felnőttek-
nél túladagolás napi 100 mg vagy afölöt-
ti mennyiség rendszeres bevitele esetén 
fordulhat elő. Ez a forgalomban lévő ké-
szítményeket figyelembe véve 
körülbelül napi egy doboz 
elfogyasztásának felel 
meg. Ugyanakkor fontos 
figyelmeztetni a pácienst, 
hogy a nagy mennyi-
ségű B6-vitamin bevitele 
idegrendszeri panaszokat 
okozhat. 

B7-vitamin (biotin)

Egy egészséges felnőtt ember napi bi-
otin-igénye 30-60 mikrogramm. Aki 
változatosan, ugyanakkor kiegyensú-
lyozottan táplálkozik, minden gond 
nélkül hozzájut ehhez a fontos vita-
minhoz az elfogyasztott élelmiszerek-

ből. Hiányállapot nagyon ritkán fordul 
elő. A nyers tojásfehérjét fogyasztók 
viszont számolhatnak ekcémával, ki-
merültséggel, ugyanis a tojásfehérjé-
ben található avidin a biotinnal felszí-
vódásra képtelen komplexet képez.  

B10-vitamin (PABS, PABA)

A B10-vitamin a vérképzésben játszik 
szerepet, fontos a vas felszívódásához, 
elősegíti a folsav termelődését, illetve 
a gyomor- és bélrendszer működését, 
ezen felül megőrzi a bőr és a haj egész-
ségét. Nagy mennyiségben sem káros 
a fogyasztása, az arra érzékenyek-
nél, külsőleg alkalmazva (kozmetikai 
szerekben) viszont allergiás tüneteket, 
bőrkiütéseket okozhat. A B10-vita-
min napi szükséglete 1-3 mg, azonban 
rendszeres alkoholfogyasztás, dohány-
zás, erős stressz és egyes gyógyszerek 
(altatók, antibiotikumok) fogyasztá-
sa esetén ennél nagyobb adagra van 
szükség. Felszívódásához az A-, C- és 
B12-vitaminok jelenléte is szükséges.

B12-vitamin (ciankobolamin)

Ez a vitamin a fehérjék, a szénhidrátok 
és a nitrogéntartalmú molekulák anyag-
cseréjének folyamatához fontos, illetve 
elengedhetetlen a vörösvértestek képzé-
séhez és a hemoglobin-szintézishez. A 
vashiányos vérszegénység kezeléséhez 

is szükség van rá. B12-vitamin hiányá-
ban szinte teljesen leállhat a vörösvér-
testek képzése, így a páciensnél vészes 
vérszegénység lép fel. Az anyagcse-
re-folyamatok zavarának következmé-
nyeként pedig gyomor-bélrendszeri és 
idegrendszeri panaszok (étvágytalanság, 
növekedési zavarok) jelentkezhetnek. 

A B12-vitamin felszívódási aránya 
alacsony, illetve a megfelelő vita-
minbevitel mellett a felszívódáshoz 
szükség van az úgynevezett intrinzik 
faktorra is. Előfordulhat, hogy a szer-
vezetbe bevitt vitaminmennyiségnek 
mindössze a 25 százaléka hasznosul. 
A vegetáriánusok (vegánok) B12-vi-
tamin-pótlásra szorulnak, ugyanis ezt 
a vitamint kizárólag az állati eredetű 
élelmiszerek tartalmazzák.

Mikor van szükségük a páciensek-
nek vitaminkészítményekre?

A zsírban oldódó vitaminokat az em-
beri szervezet hosszabb időn át képes 
tárolni. Ide tartozik az A-, D-, E- és 
K-vitamin. Ezek a vitaminok felhal-
mozódhatnak a szervezetben, ezért 
a túladagolás elkerülése érdekében a 
pácienst fontos emlékeztetni, hogy ne 
fogyasszon belőlük többet a kelleté-
nél! Előfordulhatnak azonban olyan 
betegségek, amelyek megzavarják a 
vitamin-anyagcserét, és így szükség 
lehet e vitaminok pótlására.

A vízben oldódó vitaminokat a szerve-
zet nem tárolja, a felesleges mennyiség 
a vizelettel távozik a szervezetből. Hi-
ányuk gyakrabban fordulhat elő, mint 
a zsírban oldódóké.

Egészséges táplálkozás, az alkohol-
fogyasztás és a dohányzás kerülése, 

elegendő mozgás és alvás mel-
lett sokkal kisebb az esélye 
a vitaminhiány kialakulá-
sának, ezért fontos, hogy 
ezeket az életmódbeli lehe-
tőségeket is vázoljuk fel a 
pácienseknek, hogy meg-
előzhessék a probléma ki-
alakulását. Csak abban az 
esetben van szükség vita-

minkészítmények szedésére, 
ha a szervezet tartalékai kimerülnek, 
és vitaminhiány alakul ki.

Gorzsás Anita, 
WEBBeteg, 

Lektorálta: Irinyi-Barta Tünde, 
okleveles táplálkozástudományi 

szakértő

„Egészséges táplálkozás, az 
alkoholfogyasztás és a dohányzás 

kerülése, elegendő mozgás és alvás mellett 
sokkal kisebb az esélye a vitaminhiány 

kialakulásának.”
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Wörwag Pharma - a neuropathiák szakértője

Milgamma®

Lipofil benfotiamint és neurotrop 
hatóanyagokat tartalmazó gyógyszer

Javasolt:
• neuropathiák1,2,
• cervicobrachiális szindróma1,
• izomfájdalmak2 és
• reumás panaszok2 esetén.

woerwagpharma.hu
info@woerwagpharma.hu
milgamma.hu, facebook.com/Milgamma

Wörwag Pharma Kft. 
1021 Bp., Hűvösvölgyi út 54. 

Telefon: (1) 345-7350, Fax: (1) 345-7353

A Magyar Diabetes Társaság 
aranyfokozatú támogatója

aranyfokozatú főtámogatója

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020
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1Milgamma® N lágy kapszula alkalmazási előírás.
2Milgamma® bevont tabletta alkalmazási előírás.

A Milgamma® N lágy kapszula és bevont tabletta 
vény nélkül kapható gyógyszerek a patikákban.

Milgamma® N lágy kapszula (20x, 50x, 100x), 40 mg benfotiamin, 90 mg piridoxin-hidroklorid, 0,25 mg cianokobalamin, ATC: A11DB03, rövidített alkalmazási előírás 
Terápiás javallatok: Gyulladásos eredetű és idegbetegségek, mint diabetes mellitus és alkohol okozta polyneuropathia, migrén, fájdalmas izomfeszülések, a gerincvelő radiculáris irritációs szindrómái, nyaki gerincoszlop-szindróma, cervicobrachi-
ális szindróma, herpes zoster, faciális paresis. Elhúzódó reconvalescentia, és geriátriai esetekben. Adagolás és alkalmazás: Szokásos adagja naponta 3-4-szer 1 kapszula. Enyhébb esetekben és amennyiben a gyógyszerre adott válasz különösen 
jó, 1-2 kapszulát ajánlott naponta bevenni. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagaival, vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Ritka: Túlérzékenységi reakciók 
(urtcaria, exanthema, shock). A forgalomba hozatali engedély első kiadásának/megújításának dátuma: 2004. 04. 30. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2014. 01. 21.
 

Milgamma® bevont tabletta (20x, 50x, 100x), 50 mg benfotiamin, 0,25 mg cianokobalamin, ATC: A11DB, rövidített alkalmazási előírás
Terápiás javallatok: Különböző eredetű idegrendszeri bántalmak neuropathiák és polyneuropathiák (diabéteszes, alkoholos, stb.) neuralgiák, neuritisek; övsömör, facialis paresis, B1-vitaminhiány következtében kialakult szívizomkárosodások, 
reumás panaszok, izomfájdalmak, kimerültség és rekonvaleszcencia. Adagolás és alkalmazás: Naponta 4-szer 1 bevont tabletta, melyet egészben (szétrágás nélkül) kell bevenni. Kevésbé súlyos esetekben és roboránsként pl. rekonvaleszcen-
ciában napi 1-2 bevont tabletta sok esetben elegendő. Ellenjavallatok: Benfotiaminnal, tiaminnal és/vagy cianokobalaminnal vagy a készítmény 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, ileus. Nemkívánatos 
hatások, mellékhatások: Nagyon ritka: Egyes esetekben túlérzékenységi reakciók (csalánkiütés, bőrkiütés, asthma) léphetnek fel. Acetilszalicilsavra túlérzékeny betegeknél a rizikó megnövekedett. Acne-szerű és hólyagos kiütések. A forgalom-
bahozatali engedély első kiadásának/megújításának dátuma: 1991. 01. 01./2004. 04. 30. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2013. 09. 10.

Kiadhatóságuk: Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). A forgalomba hozatali engedélyek jogosultja: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7. 71034 Böblingen, Németország.
A termékek szabadárasak, ezért patikai áraik eltérőek lehetnek. Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu

 
.
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séggel szembeni közöny is. A páciens 
bagatellizálja a tüneteit, nem hagyja el 
magát, nem panaszkodik. A szorongás 
elhárításával is találkozhatunk. Az ille-
tő úgy él, mintha mi sem történt volna, 
mindeközben pedig magára marad a 
szorongásával, ami károsan hat rá, mi-
vel nem tudja megélni ezt az érzést.  

Szélsőségesen egyéni az, hogy ki ho-
gyan tudja feldolgozni a betegség té-
nyét. Mindez függ a páciens alapsze-
mélyiségétől, a betegség típusától, a 
tünetek súlyosságától és számos külső 
körülménytől, adott esetben a család 
és a szakemberek támogatásától is. 
Megjegyzem, az egyes hozzátartozók 
magatartása is teljesen eltérő lehet a 
beteggel, a betegséggel szemben. 

Következmények

Melyek az akut és a krónikus betegség 
következményei? Mindkettőnél bekö-
vetkezhet egy testi jellegű tünet, amely 
fájdalommal, lázzal, érzékelési zavarok-
kal járhat, és fogyásban vagy hízásban 
nyilvánulhat meg. A daganatos beteg-
ségben szenvedőknél is bekövetkezhet-
nek mentális jellegű problémák, gon-
dolkodás-, beszéd- vagy írászavar, erős 
fáradságérzet, amellyel a pácienseknek 
meg kell küzdeniük. Különböző érzelmi 
tünetek jelentkezhetnek: lehangoltság, 
félelem, dühroham, amelyek nagyon 
sok esetben magatartás- és viselkedés- 
zavarokban nyilvánulhatnak meg. 

A krónikus betegnek beszűkül az élet-
tere, nagyon sok esetben elszigetelő-
dik a környezetétől, megváltoznak az 
emberi kapcsolatai, sok esetben még a 
hozzátartozói is magára hagyják. Dep- 
resszió, szorongás alakulhat ki nála, 
amely a mindennapi érintkezés során is 
megnyilvánulhat. 

A beteget az első sokk akkor éri, amikor 
közlik vele a diagnózist. Ez általában 
különböző helyzetekben történik. Van, 
amikor olyan környezetben, amely 
talán nem olyan félelmetes számára, 
az viszont biztos, hogy a páciensnek, 
amikor informálják a betegsége ter-
mészetéről, rövid idő alatt nagyon sok 
minden lezajlik a fejében. Első lépés-
ben öntudatlanul is hárítani kezd: „ve-
lem ilyen nem történhet meg”, „ez nem 
létezik”, „ilyen nincs”. Utána viszont 
nagyon sok mindenkinek az a második 
gondolata, hogy „meg fogok halni”, 
mert a köztudatban a rák még ma is 
sokszor egyenlő a halállal. 

Javuló esélyek

Holott mindig van remény, a korai 
diagnózisnak és a mind hatékonyabb 
terápiáknak köszönhetően egyre job-
bak a daganatos betegek életkilátásai. 
Ennek kapcsán két mérőszámot kell 
megemlítenünk. Az egyik a progresz-
sziómentes túlélés, amivel a gyógyu-
lást minősítjük, és ami azt mutatja meg, 
hogy a vizsgálat kiindulási pontjához 
képest mennyi idő múlva következik 
be romlás. A teljes túlélés pedig arra 

ad választ, hogy egy adott stádiumban 
lévő daganatos betegeknek hány száza-
léka él 3, 5, 10 év múlva, függetlenül 
attól, hogy van-e metasztázis a szerve-
zetükben. 

A fejlődő országokban 8 millió új da-
ganatos betegből 5 millió meghal. A 
fejlett országokban azonban egy igen 
jó, 50 százalékos túlélési arány prog-
nosztizálható. A túlélés nagyon sok 
mindentől függ: a szűrővizsgálatoktól, 
a korai kezeléstől, a beteg fizikai, illet-
ve lelki állapotától.

Svédországban a diagnosztizált be-
tegek 86 százaléka túléli a melldaga-
natot. Észak-Írországban a megbe-
tegedettek 90 százaléka a bőrrákot. 
Németországban a páciensek 60 száza-
léka a béldaganatot. Ahogy keletebbre 
megyünk, az említett kórképek esetén 
romló adatokat látunk. 

Öröm az ürömben, hogy a dagana-
tos betegek számának 70 százalékkal 
történő emelkedése nem feltétlenül a 
tényleges megbetegedések számának 
drasztikus növekedését jelenti, sokkal 
inkább azt, hogy a nagyon korszerű 
diagnosztikus eszközöknek és módsze-
reknek köszönhetően mind több beteg 
kerül – akár már korai szakaszban is – 
az orvosok látóterébe. 

Eltérő reakciók

Milyen attitűdök alakulhatnak ki a pá-
ciensekben a betegségükkel szemben? 
Elöljáróban fontos megjegyezni, hogy 
a betegek teljesen máshogy élik meg 
a tüneteiket a kórkép diagnosztizálása 
előtt, illetve után. Nagyon sok esetben 
a betegség tagadása következik be. Elő-
fordulhat a betegségtől való fokozott fé-
lelem, de ennek az ellenkezője, a beteg-

Ha csak egyetlen emberen is tudunk segíteni…
Kommunikációs lehetőségek az onkológiai betegekkel
Milyen stresszhatások érik a daganatos személyeket, és ezek hatására hogyan változik meg a viselkedésük, életmódjuk? Hogyan 
kommunikáljunk az onkológiai betegekkel? Hogyan vehet részt a gyógyszerész abban a támogató munkában, amely a páciensek 
minél jobb közérzete, illetve gyógyulása érdekében történik? Az alábbi cikk ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni.  
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támogató szakemberek és a hozzátarto-
zók hogyan tudjuk menedzselni a páci-
enseket, és a betegségükben kivezetni 
őket a fénybe. 

Kinek a felelőssége, hogy a betegeket 
informáljuk és támogassuk? Mind-
nyájan, akik az egészségügyben dol-
gozunk, felelősséggel tartozunk e 
pácienseink iránt, és mindenképpen 
feladatunk, hogy ahol csak tudjuk, se-
gítsük őket. Hozzáteszem, ez nem csak 
és kizárólag az onkológiai betegekre 
vonatkozik, de talán nekik van erre a 
legnagyobb szükségük. 

Ki lehet segítő szakember? Azt min-
denképpen leszögezhetjük, hogy egy 
onkológiai team-re van szükség, ame-
lyet a gyógyítás, gondozás különböző 
területein dolgozó szakemberek alkot-
nak. Ennek mindenképpen tagja egy 
onkopszichológus, aki a daganatos 
betegek lelki támogatását végzi. Rend-
kívül sok feladat hárul az ápolósze-
mélyzetre is, amely a kórházban való 
tartózkodás időszakában gondozza a 
beteget. A hozzátartozók felelőssége is 
igen nagy. A gyógyszerész itt még nem 
vesz részt közvetlenül a támogatásban. 

Viszont az otthoni ápolásban és gyógy-
szerszedésben, együttműködve a házi-
orvossal és sok esetben a szociális há-
lózattal, a gyógyszerész szerepe és akár 
a felelőssége is megkérdőjelezhetetlen. 

Ennek az állapotnak a kapcsán beszél-
nünk kell a betegszerep kialakulásáról. 
Valószínűleg mindannyian voltunk már 
influenzásak, de ez a szituáció nyilván 
nem mérhető össze egy onkológiai be-
teg helyzetével. A betegség befolyásolja 
a páciens presztízsét, esélyeit a munka-
erőpiacon, a családban betöltött státuszát.  
A krónikus betegség felmenti az egyént 
addigi szerepkötelezettségei alól, az ille-
tő másoktól függő helyzetbe kerül. 

A betegség nagyon sok esetben stig-
maként jelenik meg. Különösen, ha 
alacsony presztízsű vagy pszichiátriai 
betegségben szenved a páciens. Ide 
tartoznak a gyógyíthatatlan, a dagana-
tos, a fertőző és nagyon sok esetben az 
olyan torzító megbetegedések, ame-
lyeknek külső jelei vannak. 

Kihívások

Természetes, hogy a daganatos meg-
betegedés hatalmas stresszt jelent az 
egyén számára. Az embereket kü-
lönböző sokkhatások érik, és ezeket 
a helyzeteket mindenki különböző-
képpen tudja feldolgozni. Ezt a ma-
gatartástudományban kiválóan tudják 
már mérni, pontozni, és mindenkinél 
egyénre szabott terápiát tudnak kidol-
gozni és alkalmazni. Minden embernek 
van egy úgynevezett krízismegoldó ké-
pessége, ám az onkopszichológiában 
úgy tartják, hogy az ebben a helyzetben 
nem fog működni. Nagyon kevesek ki-
váltsága, hogy egy ilyen helyzetet tá-
mogatás, segítség nélkül fel tudjanak 
dolgozni. 

Ezzel kapcsolatban (is) az egyik leg-
nagyobb probléma az időhiány. A be-
tegnek nincs ideje saját maga számára 
megtalálni a pszichés megoldást, egyik 
esemény követi a másikat, a páciens 
élete gyökeresen megváltozik, és na-
gyon sok esetben az idővel fut versenyt. 

A beteg ebben az állapotában sokszor 
meg sem hallja, fel sem fogja azokat az 
információkat, amelyeket hall. A kom-
munikáció egyik alaptétele, hogy ha az 
információ több csatornán halad végig, 
a tartalmának csupán az egy-nyolcada 

marad meg, és az sem feltétlenül ponto-
san. Ráadásul, ha a beteget sokk éri, az 
információnak csak néhány százalékát 
tudja feldolgozni. Nagyon sok esetben 
az sem fog kiderülni számára, hogy iga-
zából mi a baja, legalábbis az első köz-
lés alapján. 

A beteg értelemszerűen egy új életsza-
kaszba jut, hiszen bekerül az egész-
ségügyi ellátórendszer körforgásába. 
Ez nem feltétlenül tudatosan történik 
meg, viszont egészen biztos, hogy en-
nek eredményeként az életkörülményei, 
az addigi szokásai, a magatartása, a vi-
selkedése is módosul, nagyon sokszor 
évekre.

Kevés az olyan páciens, aki pontosan 
tisztában van azzal, hogy a terápia folya-
mán mi fog vele történni. Olyan eljáráso-
kat végeznek rajta (kemoterápiát, sugár-
kezelést), amelyekről már nagyon sok 
rosszat hallott. Valószínűleg több tév- 
információval rendelkezik, mint tény-
nyel, hiszen ezekben neki magának még 
nem volt része. Rendkívül fontos, hogy 
a gyógyító team elmagyarázza neki, 
hogy pontosan mi és miért történik vele.

Támogatás

Az eddig leírtak kapcsán nemcsak az a 
kérdés merül fel, hogy vajon van-e fény 
az alagút végén, hanem az is, hogy mi, 
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történik, mert csak akkor fog együttmű-
ködni és megfelelően gyógyulni. 

A beteg reakcióit is figyelembe kell 
venni és tiszteletben kell tartani. Saj-
nos nagyon kevés az olyan szakember, 
aki azt mondja, hogy „Nyugodtan tes-
sék leülni, és sírni!” Ebben az esetben 
nem kell szégyellni a heves érzelmi 
reakciókat. 

A beteg ne csak elszenvedője legyen 
a terápiának, hanem aktívan vegyen 
részt benne, ebben az esetben ugyanis 
az orvos-beteg viszony átalakul; ha a 
páciens megérti a terápia jelentőségét, 
együttműködésének mértéke is jelen-
tősen növelhető. Hozzáteszem, hogy 
a beteg aktív szereplővé tétele komoly 
döntés, ugyanis ebben az esetben rá 
is hárul felelősség. Hogyan tartja be a 
terápiát? Milyen protokollt követ ott-
hon? Be fogja-e tartani a kapott gyógy-
szerelési utasításokat? Nagyon fontos, 
hogy a felelősségnek ez a részleges 
átruházása egy közös konzultáció ke-
retében történjen.    

Az aktív magatartás megőrzése érde-
kében a segítő szakembernek tá-

mogatnia kell a beteget 

• a pontos gyógyszerszedésben,
• az életmódváltásban, 
• az étkezési utasítások betartá-

sában.

A beteg hozhat egyéni döntéseket, de 
amint ezt megteszi, az ő felelőssége is, 
hogy hogyan folytatja a terápiát, hi-
szen a döntései következményeit neki 
kell vállalnia. Éppen ezért jelent az or-
vos részéről bizalmat és egyben fele-

Nagyon sok esetben a hozzátartozókat 
kell támogatni, nem pedig a betegeket, 
hiszen a patikában elsősorban az előb-
biek jelennek meg. 

Tevékenységünk célja, hogy megerősí-
tést adjunk a betegnek a cselekedeteiben. 
Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a 
páciensnek a terápiára vonatkozó szemé-
lyes felelősségét ne vállaljuk magunkra. 
Nem érezhetünk felelősséget a beteg éle-
tével, életmódjával, gyógyszerelésével 
kapcsolatban, tehát egy kívülálló, hiva-
tásos támogató, tanácsadó szerepbe kell 
belehelyezkednünk. 

Nyilvánvaló, hogy időnként kikerülhe-
tetlen a személyes érzelmi érintettség; 
megrázó, amikor például a hozzátar-
tozó hozza vissza az onkológiai beteg 
kábító fájdalomcsillapítóját. A korábbi 
traumatikus tapasztalatainkból táplál-
kozva meg kell próbálnunk a helyén 
kezelni az érzelmi kompetenciát; ez 
nem játszhat szerepet a segítségnyújtá-
si szándékban, a saját magunk érdeké-
ben mindenképpen egy bizonyos távol-
ságot kell tudnunk tartani a betegtől.         

Erre vonatkozóan egyébként külön 
magatartástudományi ág alakult ki, 
amely a gyógyító-támogató szakembe-
reknek segít a feldolgozásban, hiszen 
ha ez nem történik meg, akkor nagyon 
gyorsan kiégetté válnak a saját hivatá-
sukban. 

Gyógyszerész-beteg kommuni-
káció

Milyen beavatkozási lehetőségek 
lehetnek ebben a kapcsolat-
ban? A részünkről tanúsí-
tott támogatás egy olyan 
szolgáltatás része, amelyet 
a betegnek vagy a hozzátar-
tozónak nyújtunk, és amely 
– kommunikációs szempont-
ból – jól beazonosítható verbális 
és nonverbális részekből áll. Nagyon 
fontos, hogy amit mondunk, és ahogy 
viselkedünk, az harmonizáljon egy-
mással. A rendelkezésre állásunkat 
kell mutatni, ezt nevezzük nyílt kom-
munikációnak. 

Támogató, segítő szerepben vagyunk, 
ami azt jelenti, hogy törődünk a má-
sikkal, megpróbálunk nyitottak lenni 
és ráhangolódni az adott helyzetre. 
Igyekezzünk megtudni, hogy a velünk 
szemben álló személynek mire van 
szüksége, hogyan tudjuk őt a szükség-
leteiben a megfelelő módon, rendkívül 
hitelesen, segítő szándékkal támogatni. 

Mire kell ügyelni a kommunikáció so-
rán?

• A beszélgetéshez meg kell teremte-
ni a megfelelő körülményeket. 

• A tájékoztatásban rendkívül fontos 
a fokozatosság.

• Nagyon fontos az ismétlés.  
• Több mindent mondjunk el a beteg-

nek.
• Pozitív részigazságokat ismétel-

jünk, amelyek reményt kelthetnek 
a páciensben, hiszen nagyon sok 
esetben a pozitív ráhangolódás adja 
meg azt a lelki erőt, amely a fizi-
kális tünetek elviselésében is segít, 
és a szervezet gyógyító erőit tudja 
mozgósítani. 

A tájékoztatás alapja az igazmondás. 
Rendkívül fontos, hogy nem szabad ha-
mis reményt keltenünk; a betegnek tö-
kéletesen tisztában kell lennie a saját ál-
lapotával. Viszont magával a terápiával 
is, hogy milyen beavatkozás és miért 

„A betegnek tökéletesen tisztában 
kell lennie a saját állapotával. Viszont 

magával a terápiával is.”
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lősséget is, hogy vajon aktívvá teszi-e 
a beteget vagy sem. 

A holisztikus szemléletű gyógyászat 
egyaránt fókuszál a testi és a lelki 
egészségre. A modern onkológiai kom-
munikáció, az onkopszichológia is ma-
gáévá teszi ezt a filozófiát, hiszen itt is 
fontos mind a testi, mind a lelki egész-
ség megvalósítása. 

Akkor tudjuk összehangolni a hagyo-
mányos, evidenciákon alapuló terápiát 
a holisztikus filozófiával, és tesszük 
segítővé, támogatóvá a gyógykezelést, 
ha az interakciónk szolgáltatás-jellege 
erősödik, ha szimmetrikus szakértői 
viszony alakul ki a beteg, az orvos és a 
gyógyszerész között, amelyben elsőd-

2013-ban megjelent egy szakmai 
irányelv az „alapszintű gyógyszerészi 
gondozás keretében végzett gyógy-
szerbiztonsági ellenőrzés”-ről. Az 
ebben foglalt, az OTC-termékek ex-
pediálásánál kötelezően felteendő öt 
kérdést kiemelten fontosnak tartom 

legesen a beteg érdekeit vesszük figye-
lembe, és amelynek során az ő kompe-
tenciája növekszik.

A poszttraumás stressz kezelésé-
nek igénye

Egy életveszélyes betegséget köve-
tően is rendkívül fontos a megfelelő 
lelki gondozás, ugyanis  nincs olyan 
diagnosztizáltan gyógyult beteg, aki 
ne gondolna nap mint nap a megbete-
gedésére. Változó, hogy kinél mennyi 
időnek kell eltelnie, amikor már nem 
szorong, nem álmodik a betegségével, 
attól félve, hogy az megint bekövetkez-
het. Depressziós lehet, de az a mini-
mum, hogy kialakul egy poszttraumás 

ahhoz, hogy megfelelő döntést hoz-
zunk akkor, amikor kiadjuk a gyógy-
szert. Ezek a következők:

• Kinek van szüksége a gyógyszerre? 
(Kinek?)

• Milyen tünetek kezelésére szüksé-
ges a gyógyszer? (Mire?)

• Mióta állnak fenn a tünetek? Milyen 
jellegűek, mennyire erősek? Tett-e 
már valamit a beteg az enyhítésük 
érdekében? (Mióta és mi után?)

• Szed-e még valamilyen egyéb 
gyógyszert is? Van-e valamilyen 
alapbetegsége? (Mi mellé?)

• Tud-e valamilyen gyógyszer- vagy 
egyéb érzékenységéről? (Allergia?)

A részletes kikérdezés természetesen 
megnyújtja az expediálási időt, ami 
mind a szakember, mind a várako-
zók számára terhes lehet. A kérdések 
„standardizálása” azt a célt is szolgál-
ja, hogy a lehető leggördülékenyebb 

stresszbetegsége, amelyben támogat-
nunk kell őt. Ezek a traumák külön-kü-
lön is csökkentik az életminőséget. 

Összegzés

A megfelelő kommunikáció révén, asz-
szertív magatartásunknak köszönhetően 
megértjük a beteget, és részt veszünk a 
kezelésében, a hozzátartozók diszkrét 
támogatásában, hiszen ez mindnyájunk 
alapvető kötelessége. Ha csak egyetlen 
emberen is tudunk segíteni, akkor a 
munkánkat rendkívül jól végeztük.

Dr. Bácskay Ildikó docens,
Debreceni Egyetem,

Gyógyszerésztudományi Kar

legyen a folyamat, illetve segít abban, 
hogy egyetlen lényeges pont se ma-
radjon ki.

Kinek?

Nagyon gyakori, hogy a vásárló való-
jában nem is saját maga számára keres 
gyógyírt, hanem a szomszédjának, is-
merősének, hozzátartozójának viszi a 
készítményt. 

Mit tehetünk abban az esetben, ha nincs 
jelen az, aki használni fogja a gyógy-
szert vagy egyéb készítményt? Olyan-
kor legyünk még körültekintőbbek, 
igyekezzünk minden olyan körülményt 
megtudni, amelyeket a személyes ta-
lálkozó alkalmával is megismernénk! 
Szükség esetén támaszkodjunk a tech-
nikára: (mobil)telefonon ma már majd-
nem mindenki elérhető, fontos kérdés-
sel hívjuk, hívassuk fel a beteget!

Mire (legyen) kíváncsi a gyógyszerész?
A páciensek egy része számára gondot okoz, ha a gyógyszerész „vásárláskor” túl sokat kérdez tőlük, egy másik betegkör számára 
pedig az, ha nem teszünk fel kérdéseket (utóbbi csoport várna szakmai tanácsot, előbbi inkább csak eladóként tekint az expedi-
álóra). A biztonságos és hatékony expediáláshoz fontos, hogy megfelelő információk birtokában legyünk, főleg, ha a gyógyszer 
kiadása a mi felelősségi körünkben, vagyis az OTC-készítmények területén történik. De tegyünk-e fel kérdéseket a betegeknek, és 
ha igen, mire legyünk kíváncsiak?
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nak utána kell néznünk. Természetesen 
vannak mindenki által ismert kölcsön-
hatások, például a grépfrútmag-kivonat 
polifenoljainak CYP 450 enzimgátlása, 
vagy a fahéj, a kurkuma, az omega-3 és 
a ginkgo biloba vérhígító hatása. 

Allergia?

Lehetetlen minden allergiás reakciót elő-
re látni, de legalább a már ismert aller-
giákat fel kell deríteni. Itt fontos megje-
gyezni, hogy allergia bármikor, bármire 
kialakulhat, ám vannak olyan szerek, 
hatóanyagok, amelyek a szervezet egy 
reaktívabb időszakában tudnak allergiás 
tünetet provokálni. Ilyenkor szerencsés 
ezek kerülése. Persze nem mindegyik, 
a páciens által felsorolt allergia és érzé-
kenység releváns minden esetben. Az 
OGYÉI honlapján van egy olyan táblá-
zat, amely a gyógyszerek glutén-, laktóz- 
és benzoát-tartalmáról ad felvilágosítást.

Ez az az ominózus öt kérdés, amit a pá-
ciensnek minden OTC-szer megvásár-
lása előtt célszerű lenne megválaszol-
nia. Ezek, mint fentebb rámutattam, 
hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy

• megvalósuljon a biztonságos expediálás,
• a beteg bennünk valóban szakembert 

lásson,
• lehetőséget kapjunk a szakmai alapon 

történő termékajánlásra.

Aktívan tennünk kell azért, hogy 
ezeket az elveket a gyakorlatba át-
ültessük. Kiemelném, hogy bár a 
szakmai irányelv a gyógyszerészek 
expediálási gyakorlatára vonatko-
zik, úgy gondolom, hogy a fenti 
gondolatoknak valamennyi expe-
diáló ugyanúgy hasznát veszi. Re-
mélhetőleg sikerült megmutatnom 

a várható előnyöket, amelyek közül a 
legnagyobb egy betegközpontú patika, 
ahol a betérő páciens tud és mer kér-
dezni, s így a termékportfóliónkat nem 
a reklámokhoz, trendekhez kell igazíta-
nunk, hanem szakmai szempontok alap-
ján tudjuk azt kialakítani.

Dr. Dér Péter gyógyszerész,
Kígyó Gyógyszertár, Mogyoród

Mire?

Az expediálók számára bizonyára isme-
rős a helyzet, amikor bejön a páciens, 
és egy konkrét terméket keres, ahhoz ra-
gaszkodik. Sajnos nagyon sokszor nem 
is a tapasztalat vagy valós igény fogal-
mazódik meg benne, hanem a különféle 
reklámok hatására gondolja, hogy az 
adott termék számára is gyógyírt jelent. 
A tünetek kikérdezése lehetőséget ad a 
hatékony terápia megválasztására és to-
vábbi termékek ajánlására. Általában ez 
az a kérdés, amelynél a türelmetlenebb 
páciensek is végleg elvesztik az indít-
tatást a kommunikációra, de ha sikerül 
ezen túllendülni, akkor van lehetőség a 
beteggel szakmai szempontok alapján 
beszélgetést folytatni. 

Ehhez persze elengedhetetlen a részünk-
ről az alapos, differenciálásra képes 
szakmai tudás, hogy mi is felismerjük a 
különbséget köhögés és köhögés, nátha 
és nátha között. A páciensekben sokszor 
élnek téves elképzelések, például hogy az 
ACC jó a lázas megfázásra, vagy, hogy a  
NeoCitran köhögéscsillapító. Ha itt  
át tudjuk venni az irányítást, akkor lesz 
a gyógyszerész több mint egy egyszerű 
eladó.

Mióta és miután?

Miután megismertük a beteg tünete-
it, azt is meg kell tudnunk, hogy 
azok mióta állnak fenn, milyen 
készítményeket próbált már 
rájuk használni, és milyen si-
kerrel. Ez abban segít, hogy 
meg tudjuk ítélni, mi lenne a 
legjobb terápia, illetve meg-
mutatja a betegség súlyossá-
gát. Ennek a kérdésnek a nagy 
buktatója a válaszokban rejlik, 
ugyanis sokszor csak annyi infor-
mációhoz jutunk, hogy „már mindent 
megpróbáltam”, vagy „hát, szedtem 
köptetőt”. 

Ilyenkor mindenképpen fontos pon-
tosítani azt, hogy mire is gondol a 
páciens. Ezzel a kérdéssel zárul az a 
szakasz, amely a kórelőzményeket hi-
vatott feltárni. A továbbiakban felme-

rülő kérdések már inkább a pontos és 
biztonságos szerválasztást segítik elő.

Mi mellé?

A gyógyszerek, étrend-kiegészítők és 
élelmiszerek együttes fogyasztása so-
rán számos kölcsönhatás jelentkezhet. 
Ezért fontos, hogy az általunk választott 
szer interakciói mentén megállapítsuk, 
hogy a páciens szedheti-e az adott ter-
méket. Kommunikációs szempontból itt 
nagyokat tudunk hibázni, főleg, amikor 
egy sok gyógyszert szedő betegnél azt 
szeretnénk megtudni, hogy pontosan 
milyen vérnyomáscsökkentőt szed. 

Itt mindenféleképpen kiemelném, hogy 
gyógyszerészként lehetőségünk van 
TAJ szám alapján betekinteni a NEAK 
adatbázisába, ahol – ha két-három hó-
napos csúszással is, de – hozzáférhe-
tünk a páciens vénytörténetéhez. Sajnos 
ez több termékcsoportról – például a 
központi idegrendszerre ható szerekről, 
vagy a vény nélkül vásárolt és beszedett 

gyógyszerekről, étrend-kiegészítőkről – 
nem szolgál információval. 

Utóbbi csoport már csak azért is fontos, 
mert a betegek a természetességbe vetett 
hit miatt egyre több étrend-kiegészítőt 
szednek, amelyek közül sajnos többnek 
a kölcsönhatásaival, mellékhatásaival 
nem vagyunk alapból tisztában, azok-

„A kérdések standardizálása 
azt a célt is szolgálja, hogy a lehető 

leggördülékenyebb legyen a folyamat, 
illetve segít abban, hogy egyetlen 
lényeges pont se maradjon ki.”

„Nekem a legemlékezetesebb ese-
tem az volt, amikor egy páciens 
izomgyulladásra paprika-kivonatos 
krémet kért. Már fizetett, amikor ki-
derült, hogy valaki másnak viszi: egy 
szoptatós kismamának, a mellére…”
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35 évnél fiatalabbak (az 1983 után 
születettek) Ez a legnehezebb helyzet-
ben lévő korosztály. Túlnyomó többsé-
gük számára elérhetetlennek tűnik a va-
lódi gyógyszertár-tulajdonosi státusz, 
bár voltak, akik a liberalizáció idején 
elég fiatalon alkalmazott személyi jo-
gosok lehettek. A gyógyszeripar arany-
kora 2005 után leáldozott, részben a 
nagy terápiás területeket megmozgató, 
hatalmas forgalmú, úgynevezett block-
buster gyógyszerek (például Copaxone,  
Viagra, Lipitor, Plavix, Nexium,  
Abilify, Seroquel, Diovan, Crestor) 
utánpótlásának elapadása, részben a 
nemzetközi és hazai állami-biztosítási 
takarékossági intézkedések miatt, mint 
amilyen nálunk a 2006. évi gyógy-
szer-gazdaságossági törvény volt. 

Sok gyógyszercég eltűnt, összeolvadt, 
aminek eredményeként ma jóval keve-
sebb a patika- és orvoslátogatói pozíció, 
ráadásul már nemcsak gyógyszerészek 
és orvosok végezhetik ezt a tevékenysé-
get. Mindezek mellett az elérhető fizeté-
sek is relatíve alacsonyabbak lettek (bár 
a gyógyszeripar még most is jobban fi-
zet, mint egy gyógyszertár).

Kialakultak és megmerevedtek a struk-
túrák, a régebbihez hasonló, gyors kar-
riert ma már jóval kisebb eséllyel lehet 
csinálni. 

Én már 51 éves vagyok, és mint két 
egyetemista fiú édesapja, – a napi po-
litikától függetlenül – meg kell mon-
danom, hogy nemzedékem nagy álta-
lánosságban nem tudott olyan országot 
létrehozni, amelyben a mai fiatalok 
széles tömegei jobb helyzetből indul-
hatnának az életnek, mint amilyen ne-
künk adatott a rendszerváltáskor (én 
éppen 1990-ben végeztem). 

A dologhoz az is hozzátartozik, hogy 
a világ gyorsan változik. A fejlett or-
szágokban a mai fiatalok jelentős része 
nagy eséllyel már nem fog olyan jól 
élni, mint a szülei és a nagyszülei, és 
ha ez így lesz, annak komoly társadal-
mi-politikai következményei lehetnek. 
A mai magyar gyógyszerészetben – és 
általában a gazdaságban – pedig mos-
tanában jött el a tömeges generáció-
váltás ideje, és ez a patikák jó részét 
is érinti. Ennek kapcsán érdemes meg-
nézni, hogy milyen típusú csalódások 
tapasztalhatók a pályán, és mit lehet 
velük kezdeni. Mennyiben újszerűek 
ezek, vagy milyen mértékben rendel-
keznek mély történelmi gyökerekkel? 
Lehet-e változtatni rajtuk vagy sem?

Nemzedékek a rendszerváltozás 
után

A rendszerváltozást követően az alábbi 
széles, és éles határral nem rendelkező 
generációkat lehet elkülöníteni egy-
mástól:

60 év felettiek (főként az 1950-es 
évek első felében születettek) Ez a 
generáció vett részt az 1990-es évek 
első felében a patikaprivatizációban. 
Ők alapították a legtöbb új gyógy-
szertárat, és relatíve ez a generáció 
járt a legjobban a többihez képest, 
de ez egyéni szinten nem feltétlenül 
igaz, másrészt őket is megtépázta a 
2006-os liberalizáció.

35–60 év közöttiek (főként az 1960–
1983 között születettek) Ez a gene-
ráció az 1990-es évek elején túl fiatal 
volt ahhoz, hogy részt vegyen a pati-
kaprivatizációban. Számukra azonban 
nagy lehetőségeket nyújtott a gyorsan 
kibontakozó gyógyszeripar, az újonnan 
megjelenő gyógyszercégek (patika- és 
orvoslátogatók, sales és marketing me-
nedzserek, törzskönyvezők, minőség-
biztosítók). 40 éves koruk felett aztán 
sokan kihullottak a gyógyszeripari 
munkahelyekről, és vagy patikába 
mentek dolgozni, zömében beosztott 
gyógyszerésznek, vagy saját vállalko-
zást indítottak.

Meg kell jegyezni azt is, hogy akik 
ebből és az előző generációból egye-
temeken dolgoztak, sokan otthagyták 
a munkahelyüket és máshol helyez-
kedtek el. Ennek késői következmé-
nyeként most látható, hogy nincsenek 
országos elismertségnek örvendő, 
egyetemi-közéleti kollégák, kimagas-
ló szervezők, szellemi vezetők. 

Nemzedékek és csalódások  
a gyógyszerészi pályán
A XXIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencián, Hajdúszo-
boszlón, 2018. március 2-án elhangzott előadás alapján
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A közforgalmú gyógyszertári 
munka társadalmi megbecsült-
sége, presztízse, illetve ennek 
érzékelt hiánya

Idézet: 
“Úgy érzem, egyre kevesebb 
tiszteletet és megbecsülést ka-
punk. Bizonytalan a szakma jö-
vője abból a szempontból, hogy 
a patika kereskedelmi vagy 
közegészségügyi egységként 
fog működni.”

Történelem: 
Ez az érzés is épp olyan régi, 
mint az előző, ráadásul nemcsak 
a magántulajdon korszakaiban, 

hanem a szocialista időszakban is tet-
ten érhető. Csak példaképpen két idé-
zet egykori fiatal gyógyszerészektől:
1964: „A betegek részéről is a biza-
lom – főként falun – leginkább az 
idősebb kartársak felé nyilvánul meg. 
Sokan még azt sem tudják, hogy a 
gyógyszerészek egyetemet végeznek. 
Szintén sokan nem látják még tisztán 
a gyógyszertár közegészségügyi intéz-
mény jellegét.” (Kolossváry András:  
Fiatal gyógyszerészek problémái.  
Gyógyszerészet 175-177 (1964))

1989: „Egyre kevesebben vállalják ezt 
a szép, nagyfokú odaadást, precizitást, 
állandó készenlét állapotát feltétele-
ző szellemi foglalkozást. A laikusok 
szemében hovatovább bolti eladók 
vagyunk, akikkel kiabálni mernek, 
akiket megalázni, sértegetni lehet, 
hiszen mi csak ’az orvos utasításait’ 
hajtjuk végre, természetesen mindezt 
’állampolgári jogon’ igénylik tőlünk. 
A társadalom igénye felfokozott. A 
ma embere hamarabb nyúl a gyógy-
szerhez, látszólag nagyobb ismeretek-
kel rendelkezik a helytelen, elnagyolt 
propaganda és hiányos egészségügyi 
ismeretek folytán. A gyógyszertár 
napjainkban lassan egy kereskedel-
mi egységgé válik, ahol blokkra árut 
adnak el, hiánycikkek vannak, pa-
naszkönyvvel rendelkezünk, s üveget 
váltunk vissza egyetemi diplomával.” 
(Dalnokiné Jakab Judit: Hogyan let-
tem gyógyszerész? Gyógyszerészet, 
157-158 (1989))

ványt Fiatal gyógyszerészek címmel. 
Ebben egy megadott kérdéssor segítsé-
gével szabvány véleményeket kértünk 
a pályakezdőktől a hivatásukkal kap-
csolatos nézeteikkel és jövőképükkel 
kapcsolatban, anonim módon, cenzú-
rázatlanul. Nézzünk bele ezekbe, és a 
válaszokat vessük össze a történelmi 
tapasztalatokkal! 

A – főleg fiatal – gyógyszerészek csa-
lódása a gyógyszertári munka jellegé-
ben (profithajhász „bolt” vagy egész-
ségügyi intézmény?), kollégáikban, 
főnökeikben

Idézet: 
„A szakma jövőjét borúsnak látom. 
Idáig azt gondoltam, hogy a betegek 
érdekei a legfontosabbak. Ma már tu-
dom, hogy a bevétel a fő és a marke-
ting. Nem szeretnék a távoli jövőben 
gyógyszerészettel foglalkozni.”

Történelem: 
A betegérdekek (egészségügyi hivatás) 
és az üzleti szempontok szembeállítása 
mindig, az 1876-os XIV. törvénycikk 
előtt és után is foglalkoztatta a gyógy-
szerészeket, amely pedig kimondta, 
hogy a gyógyszerészet közegészség-
ügyi hivatás. Az ezzel kapcsolatos elvi 
és hétköznapi viták, problémák azóta 
sem jutottak, és vélhetően nem is fog-
nak teljesen nyugvópontra jutni. Ebben 
a tekintetben nem teszünk mást, mint 
elődeink sokgenerációs polémiáit foly-
tatjuk anélkül, hogy tudnánk erről.  

Ráadásul a családalapítás idősza-
ka is kitolódott, sokszor 30 éves 
kor fölé, ami azzal jár, hogy sokan 
majd csak 60 éves koruk körül, 
miután a gyerekek kirepültek, lé-
legezhetnek szabadabban anyagi-
lag és logisztikailag. Viszont már 
közben is számolniuk kell szüleik 
– alacsonyabb nyugdíjuk miatti 
– esetlegesen fokozottabb támo-
gatási szükségleteivel, amelyek 
tovább csapolják pénzügyi erőfor-
rásaikat. 

Másfelől ennek a generációnak a 
vidék elnéptelenedésével is szem-
be kell majd néznie, és jól át kell 
gondolnia, hogy belevág-e gyógy-
szertár-vásárlásba olyan települése-
ken, ahol két évtized múlva jelentősen 
megnő a tönkremenés esélye. Könnyen 
lehet, hogy az ilyen problémák, súlyos 
élethelyzetek be fognak következni, 
közben pedig a jó forgalmú patikákat 
már régen kimazsolázták maguknak a 
hozzájuk képest nagy befektetők.

Csalódások a közforgalomban

A csalódásokat az alábbi öt csoportba 
lehet sorolni:

• A – főleg fiatal – gyógyszerészek 
csalódása a gyógyszertári munka 
jellegében (profithajhász „bolt” 
vagy egészségügyi intézmény?), 
kollégáikban, főnökeikben;

• A közforgalmú gyógyszertári mun-
ka társadalmi megbecsültsége, 
presztízse, illetve ennek érzékelt hi-
ánya;

• A beosztott gyógyszerészek anyagi 
helyzete;

• A gyógyszerészek összefogásra való 
képtelensége, közönye;

• A karrier, a patikai tulajdonszerzés, 
a szakmai-gazdasági feljebbjutás 
problémái.

2014-ben, a Magyar Gyógysze-
résztörténeti Társaság, valamint a  
Gyógyszerészet, Múlt, Jelen, Jövő és 
a Patikablog Facebook-csoport közös 
munkájának eredményeként, e-köny-
vecskeként megjelentettünk egy kiad-
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A gyógyszerészek összefogásra való 
képtelensége, közönye

Idézetek: 
„Továbbra is közforgalmú gyógyszer-
tárban szeretnék dolgozni, ugyanakkor a 
szakma jövőjét pesszimistán látom. Amíg 
nincs összefogás a gyógyszerészek között, 
addig csak beszélni fogunk a problémák-
ról, a kormány pedig azt csinál velünk, 
amit akar. Hogy lesz-e összefogás? Soha.” 

„Hiányzik az összefogás, és a szemé-
lyes sérelmek háttérbe helyezése a kö-
zös cél elérése érdekében. Az pedig ki-
mondottan bosszant, ha valaki hangot 
ad a véleményének és szembefordul a 
trendekkel vagy a Kamarával, viszont 
nem vállalja a nevét, mert fél. Sokan 
pedig alattomosan áskálódnak.”

Történelem: 
A „kari közöny”, ahogy régen mond-
ták, mindig is jellemző volt, mind kul-

gyógyszertárát, és így életük minden 
erőfeszítése elúszott. 

Ami azonban akkor még nem volt Ma-
gyarországon, az a gyógyszertárak egy 
tulajdonos vagy tulajdonosi kör általi 
felvásárlása, ami nemcsak a liberalizá-
ció idején volt gyakorlat, hanem jelen-
leg is zajlik. Kérdés, van-e történelmi 
realitása annak, hogy pénztelen fiatal-
emberek versenyezzenek ezzel a kon-
szolidációs folyamattal (azaz a patikák 
egy kézben összpontosulásával), vagy 
kialakulóban van a valaha volt legme-
revebb hazai gyógyszerészeti struktúra, 
amelyben a mai fiatalemberek túlnyo-
mó része, hacsak nem gyógyszerész-
dinasztia sarja, legfeljebb alkalmazott 
személyi jogos lehet, aki csak papíron 
élvez jogi védelmet, de amúgy nem. 
Amennyiben olyan gyógyszerészet 
alakul ki, mint amilyet az előzőekben 
vázoltam, az nyilvánvalóan teljesen át-
formálja a közéletet.

A beosztott gyógyszerészek anyagi 
helyzete

A 2014-ben válaszoló gyógyszerészek 
csaknem 40 százaléka elégedett volt 
a fizetésével, ami nem rossz arány, de 
ezekből az összegekből még 10 év alatt 
sem lehet olyan önrészt felhalmozni (ha 
lehet egyáltalán), amely reális lehetősé-
get nyújt arra, hogy egy fiatal gyógysze-
rész – minden más problémától eltekint-
ve – emellé hitelt felvéve belevágjon a 
patikavásárlásba, miközben diákhitelt 
fizet vissza, családot alapít, lakáshitelt 
finanszíroz, gyermekeket nevel stb.

Ez a probléma sem újdonság, az 1930-
as években például sok, személyi jo-
gosítvánnyal rendelkező gyógyszerész 
úgynevezett csendestárs vagy üzemtárs 
segítségével vásárolt/alapított gyógy-
szertárat. Olyanok is voltak, akiknek, 
miután végre minden tartozásukat 
kifizették, 1950-ben államosították a 

Látogasson el 
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kaptam (szörnyű, hogy egyes régi bú-
tordarabok még családon belül sem 
engednek teret az új generációnak). 
Tervezem, hogy további, kiöregedő 
és eladó sorba kerülő patikákba is be-
szállok, és azokat elképzeléseim sze-
rint felfuttatom.”

„Hitelt erre a teljes bizonytalanság-
ra semmi szín alatt nem vennék 
fel.”
„Külföld a megoldás. Magyar-
országon a hálózatok és a ma-

gánvállalkozások kizsigerelik a 
gyógyszerészeket.”

„Remélem, bennünket is államosíta-
nak, mert nekem azt mondták a szü-
leim, hogy akkor minden jobb volt. 
SZOT-üdülő, állami lakás, és csak ki 
kellett adni a gyógyszert, semmin nem 
kellett aggódni…”

A lehetőségek és a tervek, gondolatok 
ezen a téren láthatóan megoszlanak, 
méghozzá a családi háttér és lehető-
ségek vagy azok hiányának függvé-
nyében. A karrierlehetőséget a köz-
forgalmú gyógyszertárakban nyilván 
alapvetően korlátozza a vállalkozá-
sok mérete. Reálisan látni kell, hogy 
a közforgalomban nem lehet nagy 
karriert csinálni, akinek ilyen vágyai 
vannak, annak nem ez a megfelelő 
irány. Alapvető kérdés, hogy a jövő-
ben mennyire lesz megvalósítható a 
tényleges gyógyszertár-tulajdonlás.

Végül

A mindenkori idősebb közéleti sze-
replőknek folyamatos önvizsgálatot 
kell tartaniuk, hogy vajon miért akar-
nak beleszólni a szakma jelenébe és 
jövőjébe, ha annak a következményeit 
elsősorban nem ők, hanem a mai fiata-
lok fogják viselni. Közéleti, érdekkép-
viseleti szerepvállalásuk motivációja 
a valós értékteremtés, vagy csupán 
az idősödő ember görcsös, önigazoló 
kapaszkodása ez a hatalomba addig, 
amíg lehet – és sokáig úgysem lehet. 
Ezt nagyon nehéz megmondani, szét-
választani. 

Dobson Szabolcs 
gyógyszerésztörténész

turális, mind szakmapolitikai vonatko-
zásban. Például egy idézet 1940-ből: 
„A Szemle (egy korabeli lap) hangja 
erősebb, messzebb hallatszik. Bizo-
nyára fel fogja rázni a közöny lethargi-
ájában szenvedő vidéki gyógyszerész 
tömeget; nem egyikünk vagy 
másikunk egyéni javáról, itt a 
magányosan dolgozó, a falu-
jába eltemetett, gyermekeit 
neveltetni nem tudó vidéki 
gyógyszerészek, – e tárához 
láncolt rabszolgák – egyete-
mes jólétéről, szociális bajaik 
orvoslásáról és a fokozatos előlépés 
törvénybeiktatásának kiköveteléséről 
van szó! Meg kell mozdulni minden 
vidéki gyógyszerésznek, ha a sorsun-
kon javítani akarunk!” (Jankó Gyula: 
Gyógyszerészek előléptetése. Kultura 
Nyomda, Szeghalom, 1940.)

A közönynek nem az az oka, hogy a 
pályán lévők zöme nő, mert ez az ér-
dektelenség már akkor is tapasztalható 
volt, amikor még a férfiak alkották a 
többséget. Inkább szociológiai okai 

lehetnek: egyfelől a gyógyszertár-tu-
lajdonosok/vezetők és az alkalmazott 
gyógyszerészek közötti választóvonal, 
az e csoportokon belüli további válasz-
tóvonalak, és az, hogy a gyógyszertá-
rak néhány fős munkahelyek, amelyek 

egymástól függetlenül működnek, mi-
közben ott lebeg felettük a hatóságok 
Damoklész-kardja. 

Az ilyen független, egymással sokszor 
amúgy is konkuráló, közéleti feltűnést 
legtöbbször kerülni kívánó vezetők 
között nehéz megteremteni az aktív, 
konstruktív, tartós együttműködést, az 
alkalmazottakról már nem is beszélve.

A karrier, a patikai tulajdonszerzés, a 
szakmai-gazdasági feljebbjutás prob-

lémái

Idézetek: 
„A továbbiakban 
is gyógyszer-
t á r v e z e t ő k é n t 
kívánok dol-
gozni. Haladó 
szemléletemmel 
a családi tulaj-
donú patikánkat 
is kifordítottam 
a négy sarká-
ból. Az ország 
bármely pont-
ján vállalhatót 
alkottunk és 
m ű k ö d t e t t ü n k 
kol légáimmal , 
az átalakítások 
előtti időkhöz 
képest nagy-
ságrendileg na-
gyobb árréssel 
és forgalommal. 
Köszönöm, hogy 
é d e s a n y á m t ó l 
szabad kezet és 
teljes bizalmat 

„Reálisan látni kell, hogy a 
közforgalomban nem lehet nagy 

karriert csinálni.”

Szakmai portál patikai dolgozóknak



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat célja
Az „Év Gyógyszerésze” díjat és kitüntető címet elnyert 
gyógyszerésznek országos nyilvánosságot és kiemelkedő 
szakmai rangot adni munkájához, elismerve annak 
követésre méltó minőségét. A kiírók olyan gyógyszerészt 
kívánnak elismerésben részesíteni, aki példát mutat 
kiemelkedő szakmai teljesítményével, hatékony megoldások 
alkalmazásával és betegközpontú szemléletével a 
gyógyszerészi gondozásban, a gyógyszerellátásban és a 
gyógyszerfejlesztésben egyaránt.

A pályázat menete
•  Ezúton szeretnénk felkérni, hogy a www.evgyogyszeresze.hu 

oldalon szavazatával jelölje meg azt a gyógyszerészt, 
vagy gyógyszerészeket, akik véleménye szerint méltóak 
lehetnek az Év Gyógyszerésze megtisztelő cím elnyerésére. 
Szavazatait postai úton a következő címen adhatja le:  
Nero Solution Kft. 2092. Budakeszi, Szőlőskert utca 5-7.

•  A szervező a szavazatok alapján rangsort állít fel. 
A 10 legtöbb szavazatot kapott gyógyszerész névre 
szóló felkérést kap a pályázaton való részvétel további 
részleteivel. További 10 gyógyszerészt a betegek szavazatai 
alapján rangsorol a szervező, akik szintén felkérést kapnak 
a pályázaton való részvételre.

•  A kiválasztott gyógyszerészeket ezután személyesen 
keresi fel a szervező, előre egyeztetett időpontban, ahol 
személyes beszélgetés keretében munkásságuk egészéről 
tudnak teljes képet adni.

•  A szavazáson megjelölt gyógyszerészektől a szervezők 
egy rövid publikációt várnak el, előre meghatározott 
témakörökben, mely alább olvasható. 

A szavazatok beérkezésének határideje: 2018. május 25.

A pályázat témakörei
•  Gyógyszerészi szerepvállalás a farmakoterápia 

menedzselésében.
•  Betegek adherenciájának elősegítése (gyakorlati 

tapasztalatok).
•  Együttműködés az orvosokkal és más egészségügyi 

szakemberekkel a gyógyszerészi gondozás során. 
•  Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozásának 

jelentősége, protokollja.
•  Önellenőrző gyors tesztek – a betegek edukációjának, 

önmenedzselésének elősegítése.
•  Kreatív és innovatív megoldások a népegészségügyi 

programok megvalósításában a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás területén.

•  Interakciók - a gyógyszer – gyógyszer / étrend kiegészítő 
és táplálék kölcsönhatás(ok) jelentősége  - az expedíció és 
a terápia menedzsment során.

•  Gyógyszerészi gondozási lehetőségek és/vagy 
tapasztalatok a jelentős betegpopulációt (diabetes, 
hypertonia, stb.) érintő területeken.

•  Gyógyszerészi gondozás az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatásban.

• Védőoltásokkal kapcsolatos edukáció és tapasztalatok.

A pályázat nyílt, részt vehet minden aktív gyógyszerész.  
A pályázatokat a szakmai zsűri tagjai anonim módon 
bírálják el.
Pályázati díjazás
A 2018-as év Év Gyógyszerészének választott jelentkező 
a páratlan szakmai elismerésen túl idén is értékes, 
szakmailag is hasznos ajándékban részesül. A díjátadásra 
a Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusán kerül sor.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyarország Kft. támogatásával - célkitűzéseiknek megfelelően immár nyolcadik 
alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az „Év Gyógyszerésze” cím elnyerésére.

"
Szavazatomat a szakma tagjaként magánemberként 
  (páciensként) adom le.

Gyógyszerész neve:

Intézmény neve:

Intézmény címe:

A következő adatok kitöltése nem kötelező! Amennyiben mégis megadja elérhetőségét, 
részt vesz egy sorsoláson, melyen értékes ajándékhoz juthat.

Az Ön neve:

E-mail címe:

Főtámogató Főszervező
Főtámogató Főszervező



GYÓGYSZERTÁR20

AKTUÁLIS

Kutatásunkból egyértelműen kiderül, 
hogy a magyar lakosságra egészség-
ügyi kérdésekben számos párhuzamos 
információszerzési csatorna használata 
jellemző: leggyakrabban az internetes 
keresőket (Google, Bing stb.), az inter-
netes egészségportálokat (Webbeteg.
hu, Házipatika.com stb.), továbbá a 
gyógyszertári újságokat, illetve isme-
rősöket, családtagokat említették. (A 
kérdésben felhívtuk a figyelmet, hogy 
az orvosokon kívüli egyéb információs 
csatornákat jelöljék meg.) 

A háziorvosoktól azt kérdeztük, hogy 
meglátásuk szerint betegeik milyen 
csatornákon keresztül tájékozódnak 
egészségügyi kérdésekről. Válasza-
ikból kitűnik, hogy tisztában vannak 
azzal, hogy pácienseik számos forrás-
ból igyekeznek információt szerezni, 
azonban a véleményük igencsak távol 
áll a valóságtól a legnépszerűbb csa-
tornákkal kapcsolatban. A háziorvosok 
többsége úgy gondolja, hogy betegeik 
ismerősöktől, családtagoktól, a tele-
vízióból, az internetes keresőkből és 
egyéb online felületekről (Facebook, 
Index stb.) tájékozódnak egészségügyi 
kérdésekben, miközben a patikai újsá-
gok az ötödik, az egészségportálok pe-
dig mindössze a hetedik leggyakrabban 
említett információs csatornák.

A valóságban a magyar lakosság mind-
össze egynegyede tájékozódik televízi-
ón keresztül egészségügyi kérdésekről, 
az ismerősök, családtagok pedig mind-
össze a harmadik-negyedik leggyak-
rabban említettek a sorban.

A reprezentatív lakossági mintában 
szereplők átlagosan négy különböző 
tájékozódási csatornát említettek, míg 
a háziorvosok átlagosan hét és felet – 
amiből arra következtethetünk, hogy 
a magyar lakosság jóval szelektívebb 

Az első kutatásban egy reprezentatív, 
100 háziorvosból álló mintát vizsgál-
tunk, akik egy 12 perces online kérdő-
ívet töltöttek ki. A második kutatásban 
800 fős reprezentatív mintát vettünk a 
18 évesnél idősebb magyar lakosság-
ból, vegyes, online és telefonos kérde-
zési módszertant alkalmazva. A lakos-
sági kutatásban szintén egy 12 perces 
kérdőívet töltöttek ki a válaszadók.

Kutatásunk célja az volt, hogy ösz-
szevessük a magyar lakosság egész-
ségügyi tájékozódási szokásait azzal 
a képpel és meggyőződéssel, amely a 
háziorvosok körében él ezzel kapcso-
latban, különös tekintettel a digitális 
térre. Vajon mennyire áll közel a kettő 
egymáshoz?

Mivel témánk a digitális világhoz kö-
tődik, fontos volt biztosítanunk, hogy 
az alkalmazott kutatási módszertan 
megfelelő a célcsoportok reprezentatív 
eléréséhez. A Szinapszis MedNetTrack 
2017/2018 kutatás alapján (N=105) ki-
jelenthető, hogy a magyar háziorvosok 

93 százaléka napi rendszerességgel 
használja az internetet, így online meg-
keresésük kutatási célból megalapozott. 
A Gemius DKT 2017/Q2 adatai szerint 
a 15 évesnél idősebb lakosság körében 
(N=8 418 278) 72 százalékos az inter-
net-penetráció, így vegyes, online és 
telefonos megkereséssel, kutatási célból 
jó eséllyel elérhető a magyar lakosság.

A televízió túlbecsültsége

Vizsgálatunk alapján elmondható, 
hogy 18 évesnél idősebb honfitársaink 
hetente átlagosan 13,9 órát töltenek 
szabadidős célú internetezéssel. A há-
ziorvosok körében a szabadidős célú 
internetezésre szánt idő lényegesen 
alacsonyabb, mindössze 6,3 óra, azon-
ban ezt az időt a lakosság többi részé-
hez igen hasonlóan töltik. Amikor az 
egészségügyi szakemberek betegeikről 
gondolkoznak, hasznos lehet felidézni-
ük, hogy internethasználatuk nagyjából 
hasonló lehet ahhoz, mint amit ők ma-
guk is gyakorolnak.

Honnan szereznek egészségügyi információt?
A lakosság és a háziorvosok digitális tájékozódási szokásai
A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft., mint ahogy 20 éves múltja során rendszeresen, idén is folytatott saját kutatásokat, 
amelyek célja a magyar lakosság és az egészségügyben dolgozók mélyebb megértése. Alábbi cikkünkben két, 2018 februárjában, 
egészségügyi tájékozódás témában lefolytatott kutatásunk eredményeiből osztunk meg néhány érdekességet.
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sok, mind a lakosság körében. A leghi-
telesebbnek a háziorvosok egyértelmű-
en a Videoklinika.hu-t és a Webbeteg.
hu-t tartják, bár előbbi ismertsége lé-
nyegesen elmarad mind a háziorvosok, 
mind a lakosság körében, ami nem 
meglepő, tekintve, hogy tartalmai 2015 
óta nem frissülnek. A lakosság körében 
hasonlóan magas a Házipatika.com el-
fogadottsága, a háziorvosok viszont jó-
val szkeptikusabbak e lappal szemben.

Tudjuk meg, honnan informálódik!

Ha egy beteg érdeklődik a gyógyszer-
tárban (a lakosság egyharmada jelezte, 
hogy az orvosokon kívül más egész-
ségügyi szakemberektől is szokott se-
gítséget, tanácsot kérni), hasznos lehet 
megkérdezni tőle, hogy egyébként 
honnan tájékozódik. Ha a tanácsot adó 
szakember tisztában van a beteg háttér-
tudásával, illetve azzal, hogy általában 
milyen információszerzési csatornákat 
használ, irányíthatja, segítheti betegét 
abban, hogy önállóan is hiteles és valós 
információkhoz jusson – az általa már 
ismert csatornákon.

Kun Eszter
Szinapszis Piackutató 

és Tanácsadó Kft.

az egészségügyi információk keresése 
közben, mint azt az orvosok feltételezik.

Internetes egészségügyi portálok 

Jó példa erre a betegek által igen nagy 
arányban preferált online tájékozódás, 
hiszen az internetes keresők segítségével 
igen eltérő minőségű információk tárul-

nak az érdeklődők elé. Szerencsére a la-
kosság jelentős része ismeri és használja 
az egészségügyi szakemberek által írt és 
lektorált egészségügyi portálokat – ame-
lyeket egyébként a háziorvosok is igen 
megbízható információforrásnak tartanak.

A legismertebb és egyben leglátogatot-
tabb egészségportálok a Webbeteg.hu 
és a Házipatika.com, mind a háziorvo-

Az egészségügyi információszerzés csatornái a lakosság körében

Egészségportálok ismertsége és hitelessége (1-től 5 pontig terjedő skálán)

Bázis: az összes válaszadó (háziorvosok: n=100 fő; lakosság: n=800 fő)

Bázis: Ismertség: az összes válaszadó (háziorvosok: n=100 fő; lakosság: n=800 fő).  
Hitelesség: akik ismerik az egyes egészségportálokat
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mértékben nyitottak és fogékonyak a 
patikai értékesítésre. Márkatudatos-
ságuk és attitűdjük alapján a fogyasz-
tóknak három szegmense határozható 
meg:

• „Márkatudatos” szegmens: ebben 
a szegmensben felülreprezentáltak 
az aktív, középkorú, gyermektelen, 
magasabb iskolai végzettséggel és 
nagyobb vásárlóerővel rendelkező 
személyek.

• „Ingadozó” szegmens: körükben a 
fiatalabb, gyermekes, magasabb is-
kolai végzettséggel és nagyobb vá-
sárlóerővel rendelkező női vásárlók 
vannak többségben.

• „Márka iránt nem elkötelezett” 
szegmens: ide tartozik az alacso-
nyabb iskolai végzettséggel és ki-
sebb vásárlóerővel rendelkező, kö-
zépkorú, aktív vásárlók többsége. 

Az 1. ábrán azt láthatjuk, hogy a 
betegségtünet alapú vásárlások ará-
nya még a legkevésbé márkatudatos 
csoport esetében is csak 40 százalék 
körül alakul. A vásárlók kategória-
ismerete az elmúlt évek során szig-
nifikánsan nőtt, és a döntő többség 
esetében kategória-, valamint már-
kaszinten is kialakult preferenciákról 
beszélhetünk.

Ehhez kapcsolódóan elemeztük a vá-
sárlók költési szokásait (saját percep-
ciójuk alapján), ami a döntéshozatal 
fontos befolyásoló tényezője.

A költési szokások alakulását tekint-
ve valamelyest hullámzó módon, de 
emelkedést láthatunk a kor előreha-
ladtával. Ennél is fontosabb azonban 
a költési struktúra drasztikus meg-
változása. Míg fiatal korban nagyobb 
szerepet kap az OTC-kategória (és az 

A cikkben közölt eredmények cégünk 
Brand Profile multi-client kutatásá-
ból származnak, amely egy 4 ezer fős, 
országos, reprezentatív felmérés a 18 
évesnél idősebb lakosság körében. A 
kutatást háromszor bonyolítottuk le 
2017-ben, és többek között összesen 
16 OTC-kategóriát vizsgáltunk.

A Brand Profile kutatási eredményeket 
egy másik saját finanszírozású, 400 
fős, országos, reprezentatív lakossági 
kutatással egészítettük ki, amely kifeje-
zetten a patikai vásárlásokra, valamint 
a magán-egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére fókuszált.

2017-es kutatásaink fókuszában a pa-
tikai vásárlók viselkedése állt márka-

tudatosság, lojalitás és gyógyszertári 
költési struktúra szempontjából. Arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a fogyasztók 
milyen üzenetekre nyitottak, és milyen 
kommunikációs lehetőségei vannak a 
patikáknak és a gyógyszercégeknek, 
annak érdekében, hogy maximalizálni 
tudják saját piaci részesedésüket.

Az életkorral is változik

Korábbi felméréseinkből tudjuk, hogy 
az elmúlt években – felzárkózva a kis-
kereskedelmi láncokban megfigyelhe-
tő vásárlói viselkedéshez – a patikai 
vásárlások esetében is megnőtt a tuda-
tos fogyasztók aránya, ami az expedi-
álók és a gyógyszergyártók részéről is 
újfajta megközelítést igényel. Általá-
nosságban igaz volt a 75-25 százalékos 
ökölszabály, amely szerint – kategóri-
ánként természetesen valamekkora el-
téréssel – a fogyasztók döntő többsége 
márkatudatosnak tekinthető. Mindez 
azt jelentené, hogy a gyógyszertár 
mozgástere mindössze 25 százaléknyi 
vásárlóra szűkül, vagy a jelentős több-
ség patikai viselkedésének a befolyáso-
lására is van lehetőségünk?

A patikai viselkedés és márkákkal kap-
csolatos döntéshozatal szempontjából 
is heterogén csoportról beszélhetünk, 
a betegek/vásárlók ugyanis különböző 

Tudatosak és ingadozók
Fókuszban a patikai vásárlók
Az Inspirában fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan, saját finanszírozású projektek keretében is vizsgáljuk a patikai vásár-
lói szegmensek és szokások változását. Kutatásainkból tudjuk, hogy márkatudatosságuk, „befolyásolhatóságuk” alapján a 
fogyasztóknak három szegmense határozható meg. A megfelelő expediálói hozzáállással valamennyi csoport tagjai lojális 
vásárlókká tehetők. 

1. ábra: 10 patikai vásárlás megoszlása a márkatudatosság szerint
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A legegyszerűbben megszólítható, 
kommunikációra nyitott célcsoport az 
„Ingadozó” szegmens, amelybe első-
sorban a 30-40 éves, kisgyermekes, 
egészségtudatosabb nők tartoznak. Ez 
a csoport aktívan vadászik az infor-
mációkra, ezért esetükben érdemes 
integrált stratégiában gondolkodni, és 
a patikai kommunikációt, expediálói 
ajánlást inkább megerősítésként alkal-
mazni.

Ugyan a „Márkatudatos” szegmens 
kevésbé nyitott a patikai ajánlásra és 
kommunikációra, de e csoport tagja-
inak jelentős része is megszólítható 
lenne egy jó üzleti ajánlattal, amire 
jelenleg csekély törekvés mutatkozik. 
Holott ez a fogyasztói réteg is rejt ki-
aknázható patikai potenciált, és ese-
tükben is a proaktív expediálói ajánlás 

lehet a kulcs. 

Annak ellenére, hogy a konk-
rét expediálói ajánlásra eltérő 
mértékben nyitottak a vásár-
lók, közös pont, hogy elvárják 
a patikustól a kedvességet, az 
ügyfélbarát kommunikációt és 

a vásárló iránti érdeklődést. Ez-
zel nem csak a konkrét termékajánlás 
számára nyílik lehetőség, de a vásárló 
a patika és a gyógyszerész irányába is 
elkötelezetté tehető, ami a forgalma-
zott márkák iránti lojalitást is erősíti. 

Abonyi Zsolt
Inspira, 

Healthcare Research Director

étrend-kiegészítők), addig 50 éves 
korra szignifikáns változást látha-
tunk: egyértelműen a vényköteles 
költés dominanciája válik jellemző-
vé, ami az OTC költési szokásokra is 
visszahat.

Nem csak a költési arány csökken le,  
de ahogy a 2. ábrán is láthatjuk, egyre 
inkább nő a jó ajánlatokra való nyitott-
ság (akciós vásárlások, legjobb ár-ér-
ték arányú termékek keresése). Meg-
vizsgáltuk, hogyan viszonyulnak az 
egyes szegmensek az expediálók által 
ajánlott akciókhoz. 

„Szívesen veszem, ha a patikus tájé-
koztat az akciókról a kategórián belül, 
amelyet éppen venni akarok”: a márka-
tudatos vásárlók 61, az ingadozók 72, a 
nem elkötelezettek 69 százaléka értett 
egyet ezzel a kijelentéssel. 

Láthatjuk, hogy az akciókra 
vonatkozó információkat va-
lamennyi szegmens többsége 
szívesen fogadja, még akkor 
is, ha a vásárlást megelőző-
en konkrét márkaelképzelés-
sel lépett be a patikába. Egy jó 
ajánlat mindegyik szegmens esetében 
fogáspontot jelenthet a gyógyszertá-
rak számára a vásárlói lojalitás növe-
lésére.

A fogyasztói tudatosság a kor előre-
haladtával nő: gyűlik a saját terápiás 
tapasztalat, kialakul a bevált már-
ka-szett. Azonban ez a tudatosság az 

„üres fészek” időszaktól kezdve (az 
50-59 éveseknél, akiknek a gyermekei 
már önálló életet élnek, a vényköteles 
költés megnövekedésével párhuzamo-
san) egyre inkább az OTC-költés op-
timalizálásában, nem pedig a márkák 
iránti erőteljes érzelmi lojalitásban 
nyilvánul meg.

A beteg a jó vételt, az akciós terméket 
vagy a jobb ár-érték arányú ajánlatot 
keresi, és az ár-kommunikáció hatásfo-
ka is egyre nagyobbá válik.

Mit tehet az expediáló?

Milyen lehetőségeink vannak ezen 
eredmények alapján az egyes szeg-
mensek patikai viselkedésének befo-
lyásolására?

A patikai OTC-vásárlók 30 száza-
lékának a termékek kiválasztását 
megelőzően nincs márka-elkötele-
ződése – ők teljesen az expediálóra 
bízzák magukat. Ez a szegmens ke-
vésbé képzett, kevésbé tudatos és ki-
sebb vásárlóerővel bír, ám esetükben 
a legnagyobb az expediálói ajánlás 
szerepe.

„A beteg a jó vételt, az akciós  
terméket vagy a jobb ár-érték  

arányú ajánlatot keresi.” 

2. ábra: Az egyes korcsoportok patikai költéseinek megoszlása
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Készletgazdálkodás

A gyógyszertárban ez az egyik leginkább 
összetett tevékenységi kör: az árurende-
lést és –átvételt éppúgy magában foglal-
ja, mint a visszáruzást és a készletfigye-
lést. Nézzük meg ezeket sorjában! 

Árurendelés

Lehetőség szerint előre határozzuk meg 
azokat a napokat, amikor a hét folyamán 
leadjuk a rendeléseinket a nagykereske-
dőknek, esetleg a gyártóknak. 

A dolgozói létszámot és a munkaren-
det figyelembe véve azt is döntsük el, 
hogy számunkra a napi több, kisebb 
volumenű rendelés vagy a heti egy-két, 
nagyobb mennyiségű rendelés az opti-
málisabb.

A rendelkezésre álló munkatársak szá-
mát praktikus előre összehangolni az 
akciós rendelések beérkezésével. 

Több beszállító esetén érdemes a be-
osztottaink között szétosztani a cége-
ket, mert egy ember nem tud minden-
re odafigyelni, így bizonyos szállítók 
termékeiből előfordulhat készlethiány, 
ami viszont negatívan hat a patika 
megítélésére. 

A hibák, illetve a vevőkkel történő 
konfliktusok elkerülése végett lehető-
ség szerint külön irodai gépet használ-
junk a rendelések leadására.

Áruátvétel  

A megrendelt gyógyszerek átvétele az 
erre a célra külön kialakított, optimális 
helyen és időben történjen.

Az áru készletre vételéhez, polcokra, 
fiókokba való  kipakolásához is bizto-
sítsuk a megfelelő dolgozói létszámot 
és időt. Ezáltal nem szenved csorbát a 
zökkenőmentes expediálás, az esetle-
ges hibák száma pedig csökken.

A hatékonyság érdekében éljünk az 
elérhető, új technológiák adta lehetősé-
gekkel, például a vonalkódos áruátve-
vő állomás kialakításával.  

Expediálás
Az egyik legfontosabb feladatunk a 
betegek és vásárlók hatékony kiszol-
gálásának a megszervezése. Először is, 
minden időszakban biztosítanunk kell 
a megfelelő létszámot a tára mellett, hi-
szen a hosszadalmas sorban állás rontja 
patikánk kedveltségét, törzsvásárlóink 
akár másik gyógyszertár után is néz-
hetnek, ahol gördülékenyebb kiszolgá-
lásban lesz részük. 

Ennek érdekében meg kell néznünk, 
hogy a nap különböző időszakaiban 
mekkora az átlagos vevőszám, és eh-
hez igazodva mikor hány kasszának 
kell üzemelnie. Ha van a környéken 
orvosi rendelő, annak a munkarendje is 
befolyással bír a patikánkra, de ugyan-
így egy közeli buszmegálló is, hiszen 
ez esetben rengeteg siető vásárló fog 
hozzánk betérni. 

A munkarend kialakítása során azt is 
érdemes figyelembe vennünk, hogy 
minőségi expediálást körülbelül négy 
órán át lehet végezni (az ideális a két- 

órás váltás lenne), ezután a tájékoztatás 
minősége, az eladott termékek száma, 
a lelkesedés és a kedvesség is csökken, 
a hibák és konfliktushelyzetek száma 
pedig nő.

Beosztottaink számára biztosítsunk meg-
felelő hosszúságú pihenőidőket, megha-
tározva például, hogy melyik „turnus” 
mikor ebédel. Nem szerencsés, ha egy-
szerre több expediáló is elvonul az étke-
zőbe, az officinában pedig áll a sor.

Hasznos kijelölni olyan expediálókat, 
akiknek egy adott időszakban minden-
képpen a kasszában kell lenniük, és 
olyanokat, akik csak akkor állnak be a 
tára mellé, amikor ténylegesen szükség 
van rájuk: amikor sor kezd kialakulni, 
vagy olyan beteg érkezik, akinek ren-
geteg receptje van. 

A gyógyszerészhallgatókat ne a legfor-
galmasabb napszakban tanítsuk expe-
diálni, ez ugyanis feszültséget kelthet a 
vásárlóban, és ezáltal nem tűnik profi-
nak a patika. 

A fenti lépésekkel a tára mellett dol-
gozóknál elkerülhetők „üresjáratok”, a 
hozzánk betérők számára pedig biztosí-
tani tudjuk a megfelelő vásárlói élményt 
(nincs sorban állás, megfelelő a tájékoz-
tatás, az expediálók részéről udvariassá-
got, segítőkészséget tapasztalnak). 

Mindezeken túl, a munkatársainkat ér-
demes az egyes terápiás területek szak-
értőivé tenni, ami számukra kihívást, 
pozitív visszajelzéseket és több megbe-
csülést jelent, valamint okot ad a folya-
matos önképzésre, a betegek, vásárlók 
pedig ezáltal magasabb színvonalúnak 
ítélik a gyógyszertár szakmai munkáját.

Amivel mindenki elégedett lesz
A patikai munkarend kialakításáról – 2. rész
Előző alkalommal (Gyógyszertár, 2018. április, 18–19. oldal) a patikában elvégzen-
dő feladatok optimális időbeosztásának megtervezéséről és a végrehajtásért felelős 
személyek kijelölésének szempontjairól esett szó. Az általános szabályok után néz-
zünk néhány gyakorlati példát: mire figyeljünk az egyes területeken, a különböző 
tevékenységi körök kapcsán? 
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• a vezető idejének, energiáinak jelentős 
része felszabadul, a stratégiai és elle-
nőrzési feladataira tud koncentrálni;

• a részfeladatokat az arra legalkal-
masabb emberek fogják végezni; 

• a munkavállalók motiválttá válnak, 
hiszen olyan munkát végeznek, ame-
lyet szeretnek, és amihez értenek;

• az alkalmazottakban nő a megbe-
csültség érzése, 

• a motivált dolgozó egy támogatói 
munkakörnyezetben a számára ki-
hívást jelentő feladatokra és plusz-
munkára is hajlandó lesz;

• a beosztottak munkájának minősé-
ge, és ennek köszönhetően a patika 
megítélése is javul; 

• csökken az alkalmazottak leterhelt-
sége, a stressz, a patika kapcsán 
egy lojális hozzáállás alakul ki 
bennük, amelynek eredményeként 
nemcsak saját érdekeiket, hanem a 
patika érdekeit is szem előtt fogják 
tartani;

• a lojális munkatárs a patika egyik 
legnagyobb tőkéje, a gyógyszertári 
munka ugyanis erősen bizalmi jel-
legű, így a folyamatos fluktuáció a 
vásárlók számának csökkenéséhez 
vezethet;

• a kollektíva valódi csapatként kezd 
működni, márpedig így könnyebben 
lehet pótolni, illetve helyettesíteni 

az esetlegesen hiányzó, vagy mun-
kahelyet váltó munkatársakat;
• a konkrét leírások keretet 
adnak a dolgozók munká-
jának, akik így tisztában 
lesznek az elvárásokkal, a 
követelményekkel, illetve 
a kontroll, a dicséret és az 
elmarasztalás is objektív té-

nyeken, nem pedig szubjektív 
érzéseken alapul;

• a munkakörök és feladatok elle-
nőrizhetősége a dolgozókban fe-
lelősségérzetet kelt, jobb munka-
végzésre ösztönzi őket, a vezető 
számára pedig a számon-kérhetősé-
get biztosítja;

• a teljesítmény, a hatékonyság és az 
elvégzett munka minősége is javul.

Dr. Sarkadi Nyerges Hanga 
szakgyógyszerész,

megbízott patikavezető

Készletfigyelés  

Minden hónap elején selejtezzünk, il-
letve különítsük el a következő három 
hónapban lejáró termékeket. Utóbbiak 
értékesítésére találjunk ki akciókat, és 
rögzítsük ezek határidejét.

A patikában kapható különböző ter-
mékcsoportok kapcsán érdemes kü-
lön munkatársakat kijelölnünk, akik 
például a kozmetikumok, a gyógyter-
mékek vagy az injekciók készleteiért 
és azok lejáratának figyeléséért felel-
nek. Így biztosítható az elfekvő, a ha-
marosan lejáró, illetve az esetlegesen 
hiányzó termékek körének naprakész 
ismerete. Ezt a feladatkört akár pol-
cokra is lebonthatjuk, így különböző 
személyek lesznek felelősek az egy-
egy polcon található termékek prak-
tikus és esztétikus elrendezéséért, 
lejáratáért.

Szintén fontos feladat az akciós és el-
fekvő készlet egymástól való elkülöní-
tése és figyelése.

Labormunka

Érdemes laborálási napokat, illetve 
napközben olyan időszakokat kije-
lölnünk, amikor az ott vég-
zett munka nem ütközik 
az esetlegesen érkező 
nagyobb árumennyiség-
gel kapcsolatos felada-
tokkal, és amikor gyógy-
szerész és asszisztens is 
rendelkezésre áll erre a 
célra.
 
A gyakran keresett magiszt-
rális készítményekből érdemes elő-
re nagyobb mennyiséget elkészíte-
nünk. 

Marketingtevékenység

Az officinában alakítsunk ki egy állan-
dó polcképet, ugyanakkor igazodjunk 
a szezonalitáshoz is. Jelöljünk ki egy 
munkatársat ennek a folyamatos bizto-
sítására, ellenőrzésére. 

Az akciós termékeket jól látható helyre 
tegyük ki, és készítsünk ezeket megje-
lenítő plakátokat. Az akciós készletet 
folyamatosan frissítsük, és hangoljuk 
össze a szezonális igényekkel. 
 
Figyeljük a konkurenciát: a közeli pa-
tikák kínálatát, akcióit és árpolitikáját.  
 
Az esetleges lakossági programok, kö-
zönségtalálkozók megtervezésébe és 
szervezésébe a gyógyszertár dolgozóit 
is érdemes bevonni, így sokkal szíve-
sebben fognak részt venni bennük.

Adminisztráció

Egy vagy több lelkiismeretes beosz-
tottunkra a hatósági megfelelés rend-
szeres ellenőrzését, a nyilvántartások 
vezetését és aktualizálását, valamint a 
retaxa intézését is rábízhatjuk. 

Munkatársak oktatása, képzése

Ez egy gyakran elhanyagolt terület, 
holott a gyógyszertár és az egyén fej-
lődése szempontjából is fontos len-
ne. A piacon megjelenő új termékek, 
a jogszabályváltozások, a megfelelő 
kommunikációs technikák ismerete is 

nélkülözhetetlen a mindennapi munká-
ban. E tudás átadására házon belül egy 
gondoskodó személyiségtípusú kol-
légát érdemes keresni, aki az aktuális 
és soron következő szakmai tovább-
képzéseket is számon tarthatja.

Hatások és előnyök

A munkakörök tudatos szervezésének 
és delegálásának eredményeként

„A fenti lépésekkel a tára mellett 
dolgozóknál elkerülhetők »üresjáratok«, a 
hozzánk betérők számára pedig biztosítani 

tudjuk a megfelelő vásárlói élményt.”
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Vastagbélrák-szűrés: 
fontos feladatot kaphatnak
 ősztől a gyógyszertárak

Ősszel végre elindulhat az országos 
vastagbélrák-szűrés. Hankó Zoltán, 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara el-
nöke a Népszava kérdésére elmondta: 
tudomása szerint szeptember-októ-
ber hónapokban már elérhető lesz a 
gyógyszertárakban az az egységdo-
boz, amelyben benne lesznek a min-
tavételhez és annak továbbításához 
szükséges eszközök.

A tervek szerint ősztől a regionális 
szűrőközpontok értesítenék az 50-70 
éveseket, hogy vegyék át a vastagbél-
rák-szűréshez szükséges csomagjukat 
a háziorvosuknál vagy a patikákban. 
Az otthon levett mintát laborba kell 
küldeni, ahol azt vizsgálják, van-e 
abban daganatra utaló vérnyom, és az 
erről szóló leletet elküldik a házior-
vosnak.

Az elmúlt években lezajlott körülbelül 
12 pilot programban csaknem 160 ezer 
ember kapott vizsgálatra szóló behívót, 
akiknek alig a fele élt a lehetőséggel, és 
küldött székletmintát. 

Körülbelül hatezren kaptak visszajel-
zést a rákgyanúról, de a kolonoszkópi-
ás vizsgálaton már csak 1800-an jelen-
tek meg. Ez utóbbi beavatkozáson át-
esettek kétharmadánál találtak kezelést 
igénylő elváltozást.

Forrás: hvg.hu

Daganatos betegek: javuló gyógyulási arányok

Minden rákbeteg megkaphatja az ideális, rá szabott terápiát – mondta az Országos  
Onkológiai Intézet (OOI) főigazgató főorvosa a Nemzeti Rákellenes Nap alkal-
mából tartott sajtótájékoztatón.

Kásler Miklós kiemelte, hogy az utóbbi 10-15 évben sokat javultak például a 
hererák, az emlőrák és a limfómák gyógyulási arányai. Emlékeztetett: 1974-ig 
a magyarországi rák-megbetegedési mutatók és a halálozási adatok nem mu-
tattak különbséget a nyugat-európaiakhoz képest. 1974 és 1992 között azonban 
„exponenciálisan emelkedett mindkét adat”, miközben Nyugat-Európában a 
magasabb megbetegedési gyakoriság mellett sem nőtt a halálozás – mondta.

A magyarországi rákhalálozás 1999-ben volt a legmagasabb, akkor körülbe-
lül 34 ezren vesztették életüket valamilyen daganatos betegség következtében. 
Azóta az új betegek növekvő száma mellett stagnált a halálozás, majd az utóbbi 
8-10 évben folyamatosan csökkent, ami az új terápiás irányelvek, lehetőségek 
megjelenésének és az eszközpark megújításának köszönhető – közölte a fő-
igazgató.

Kásler Miklós kiemelte, az utóbbi négy évben jelentős fejlesztés indult az on-
kológiai műszerek területén, vidéken megduplázódott a CT- és MR-kapaci-
tás, és a sugárterápiás műszerpark is megújult. Utóbbi kapcsán megemlítette, 
az országban 40 nagyteljesítményű besugárzó készülék működik, amelyek-
ből 28 új.

Forrás: MTI

Gazdát cserélt a Róbert Károly Magánkórház
A korábbi tulajdonos, Lantos Csaba eladta a Nyírő Gyula Kórház területén mű-
ködő magánkórházat. Az üzletember a Gyurcsány-kormány idején bezárt fővá-
rosi szülészetek egyikét működtette tovább magánintézményként. A Nyírő Gyula 
Kórház területén működő magánkórház olyan kedveltté vált a családok körében, 
hogy ma már minden századik magyar gyermek náluk születik. 

A 11 évvel ezelőtt létrehozott vállalkozás hosszú idő után vált nyereségessé, és 
most egy januárban alakult cég, a Medalliance Zrt. vásárolta fel, amelynek több-
ségi tulajdonosa Haraszti Péter György. A cég ügyvezetője a Medicover multina-
cionális egészségügyi magánszolgáltató korábbi vezetője, Fábián Lajos.

Forrás: valasz.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

PÉCS

BUDAPEST I.

BUDAPEST II.

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam –  

2018.

  
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

június 2–3. (szombat–vasárnap)

szeptember 22–23. (szombat-vasárnap)

november 24–25. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
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SZÍNHÁZ
Molnár Ferenc: A hattyú

Helyszín: Örkény Színház     Időpont: június 7., 8., 14., 19.00     Jegyár: 2600–3700 Ft

A hattyú  mesterkomédia: bravúros 
humorú, szellemesen éleslátó, pestie-
sen gúnyos. Egy trónfosztott dinasz-

tia feje, Beatrix tűzön-vízen keresztül 
próbálja visszajuttatni családját a ha-
talomba. Ehhez egyetlen eszköz van 

a kezében: féltve őrzött lánya, 
Alexandra. Őt kell hozzáadni 
Albert herceghez, a Monar-
chia trónörököséhez. Albert 
azonban nem érdeklődik, és  
Beatrix okos asszonyként pon-
tosan tudja: a férfi figyelmét 
egy nőre igazán csak egy másik 
férfi figyelme tudja felhívni.

A főbb szerepekben: Csákányi  
Eszter  (Beatrix, özvegy her-
cegné), Takács Nóra Diána 
(Symphorosa, a húga), Mácsai 
Pál (Jácint, a bátyja), Tenki 
Réka (Alexandra, a lánya), 
Ficza István (Albert herceg, 
trónörökös), Nagy Zsolt (Ági 
Miklós, tanár), Für Anikó  
(Mária Dominika hercegnő, 
Albert anyja)

 
Rendező: Polgár Csaba

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: június 7., 13., 16., 16.00     Jegyár: 5500–19900 Ft

OPERA
Wagner: Trisztán és Izolda
Háromfelvonásos opera

A két halhatatlan szerelmes története 
már a 19. századot megelőző időkben 
is az egyetemes művelődéstörténet 
maradandó része volt, megkerülhe-
tetlenné és egy korszak jelképévé 
azonban alighanem a romantika tette. 
Richard Wagner zenedrámája ugyan-
is arra vállalkozott, hogy egyesítse a 
kor két nagy kultuszát, a szerelemittas 
életérzést a halálvággyal. Ezért olyan 
hatalmas a feszültség ebben a műben.

A főbb szerepekben: Peter Seiffert 
(Trisztán), Anja Kampe (Izolda), Matti  
Salminen/Liang Li (Marke király), 
Daniel Boaz (Kurwenal), Neal Cooper 

(Melot), Schöck 
Atala (Brangäne)

Művészeti vezető 
és vezényel: Fischer 
Ádám

Közreműködik: a 
Nemzeti Filharmo-
nikus Zenekar és a 
Nemzeti Énekkar 
férfikara (karigaz-
gató: Somos Csaba)

Rendező: Cesare 
Lievi

Fo
tó

: H
or

vá
th

 J
ud

it

Fo
tó

: S
as

ha
 V

as
ilj

ev



NYITOTT SZEMMEL

29GYÓGYSZERTÁR  

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

KOMOLYZENE
Mezítláb a réten
Születésnapi koncert és nyitóesemény

BALETT
Szegedi Kortárs Balett: Don Juan / A négy évszak – Feminizma

XVII. évfolyam 5. szám  l  2018. május

Éppen 80 évvel ezelőtt nyitotta meg 
kapuit a Budapesti Nyári Fesztivál 
központi helyszíne, a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpad. Ennek alkalmá-
ból a jubileumi évad nyitóünnepsége 
kiköltözik a budapestiek egyik leg-
kedveltebb szabadidős helyszínére, a 
Margitszigeti Nagyrétre, ahol a Ma-
gyar Állami Operaház Zenekara  és 
az Eurovíziós Dalverseny-győztes 
hegedűvirtuóz-énekes, a mindig fer-
geteges hangulatot keltő  Alexander 
Rybak ad ingyenes koncertet.  
 
A szervezők – a résztvevőkkel közösen 
– az együtt keringőzés világrekordját is 
szeretnék felállítani. A program teljes 
egészében ingyenes, de regisztráció- 

hoz kötött! Az elsőként jelentkezők 
között értékes nyereményeket sorsol-
nak ki!

Közreműködik: 
a Magyar Állami Operaház Zenekara

Sztárvendég: 
Alexander Rybak, hegedűvirtuóz
 
Karmester: 
Héja Domonkos

Helyszín: Margitszigeti Nagyrét     Időpont: június 9., 18.00

Két jól ismert történet eleve-
nedik meg a színpadon, egyik 
sem abban a formában, aho-
gyan azt megszoktuk. A csábí-
tás sevillai démonáról és a ret-
tenthetetlen kővendégről szó-
ló, Mozart olvasatában ismert 
történet egyik feldolgozása az 
operáival híressé lett Chris-
toph Willibald Gluck nevéhez 
fűződik. A barokk és a klasszi-
ka határán alkotó mester balett 
formájában jelenítette meg az 
örök érvényű történetet, nagy-
szerű, kifejező és ma is nagy 
hatású zenékkel. 

Antonio Vivaldi A négy évszak 
című hegedűverseny-sorozata 
pár évtizeddel korábbi alkotás. 
Nem színpadi mű, mégis van 

cselekménye, hiszen a vörös 
pap - ahogyan akkoriban nevez-
ték – a maga által írt szonetteket 
zenésítette meg, gyönyörű, és 
költőien érzékeny természetáb-
rázolással. 

A koreográfiáiban zene és 
mozgás koherens egységét 
megvalósító, ugyanakkor az 
adott művet továbbgondoló, 
mélyértelműen letisztult pro-
dukciókat jegyző Juronics  
Tamás, valamint az általa 1993 
óta vezetett világhírű tánc-
együttes ezúttal is izgalmas 
vállalkozásba fogott, amikor 
ezt a két 18. századi remekmű-
vet viszi színre, a történeteket 
tánccal, ezzel a különleges 
művészi nyelvvel kifejezve.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: május 16., 19.00     Jegyár: 2900–4500 Ft
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sugarak hatását. Ezek ismeretében ért-
hető, mennyire fontos a fényvédelmet 
mind az UV-B, mind az UV-A sugarak 
tekintetében minél fiatalabb korban el-
kezdeni.

Emellett mindenkinek ismernie kell a 
napozás alapvető szabályait: a bőrtí-
pusból adódó egyéni fényérzékenysé-
get, az UV-fény által legjobban veszé-
lyeztetett bőrterületeket és azokat az 
időpontokat, amikor a legveszélyesebb 
a napozás.

A napozószer vásárlásakor is le-
gyünk körültekintők! Ne vásároljunk 
kőolajszármazékokat tartalmazó 
naptejeket! Arra is ügyeljünk, hogy 
a napozószer tartalmazzon egyéb, 
hidratáló komponenseket, amelyek 
megvédik a bőrt a vízvesztéstől. Az 
első napfürdőzéskor magas faktor-
számú napozószereket használjunk, 
majd fokozatosan csökkenthetjük 
azt. A szem védelme is nagyon fon-
tos, ezért viseljünk biztonságos nap-
szemüveget!

A napokban nagyon sok vendégem 
keresett fel a kozmetikában allergiás 
bőrkiütésekkel, amelyeket a hirtelen 
jött nyárias napsütés okozott. Mindig 
azt szoktam tanácsolni, hogy melegben 
ne használjunk műszálas ruhaneműt, 
magas illóolaj-tartalmú kozmetikumo-
kat, igyunk sok ásványvizet és táplál-
kozzunk az évszaknak megfelelően. 
Együnk általában keveset, de sok piros 
és sárga zöldséget, valamint sok gyü-
mölcsöt fogyasszunk!

Minden Kedves Olvasónak kellemes 
nyarat és pihenést kívánok!

Barabás Éva

Sokszor és sokan leírták már a napfény 
bőrre gyakorolt hatását, valamint a 
fényvédelem fontosságát, de tapaszta-
lataim szerint nem vesszük komolyan 
a tanácsokat.

A napfény gyógyító hatása évtizedek 
óta ismert, ám a napfényt alkotó külön-
böző sugarak másként hatnak a szerve-
zetre. A fényvédelemmel kapcsolatban 
az ultraibolya (UV) sugárzás emelhető 
ki, mert ez rendelkezik a legintenzívebb 
biológiai hatással. Pozitív hatása, hogy 
az ergoszterinből D-vitamin képződik 
a bőrben, fokozódik a vérképzőszervek 
működése, javul a szervezet általános 
állapota, növekszik immunitása.

Az ózonréteg csökkenésével egyre 
több károsító sugár éri el a Földet. Az 
UV-B tartomány sugarainak nagye-

nergiájú fotonjai a bőrben elnyelőd-
nek, eközben reaktív szabadgyökök, 
gyulladáskeltő fehérjék keletkeznek. 
A szabadgyökök hatására a bőrben a 
sejtek genetikai anyagát (DNS) káro-
sodás éri. Ezt a károsító hatást a bőr-
ben háromszintű védekezési rendszer 
hivatott megakadályozni. Az első 
szint a bőr melaninképző képessé-
ge, a második a DNS-ben keletkező, 
károsodást kijavító enzimrendszer, a 
harmadik szint pedig a bőr megvasta-
godási képessége. 

Ha valakit az élete során sok fényká-
rosodás ér, a sok leégés miatt egy idő 
után kimerül a bőr védekező képessé-
ge, és a DNS-károsodás hatására elő-
ször elszarusodási zavarok keletkeznek 
a hámban, majd később bőrrák alakul 
ki. A bőr összegzi az élete során el-
szenvedett fénykárosodásokat, és nem 
felejt.

Az UV-A tartományról eddig azt hit-
tük, veszélytelen, de a tudásunk lassan 
új ismeretekkel bővül. Az UV-A tar-
tomány sugarai mélyebbre 
hatolnak, a károsító hatás 
nem a hámban, hanem az 
irhában nyilvánul meg. A 
kötőszöveti, legfőképpen 
az elasztikus rostok feltöre-
deznek, rendezetlenek lesz-
nek és elpusztulnak. Ennek 
hatására a bőr ráncos lesz. 
Mindemellett az UV-A su-
garak felerősítik az UV-B 

Jó reggelt,  
napfény!
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai: Ajtay Andor, 
Uray Tivadar, Bilicsi Tivadar
Ajtay Andor, teljes nevén Ajtay Kovács Andor Fogarason szüle-
tett 1903. július 25-én, és Budapesten hunyt el, 1975. május 9-én. 
Nem csak színészként, rendezőként is ismert volt. 1927-ben végzett 
Rákosi Szidi színiiskolájában. 1927 és 1929 között a szegedi Váro-
si Színház tagja volt. 1932-ben szerződött a Vígszínházhoz, majd 
karrierjének következő állomásai a Nemzeti Színház, a Fővárosi 
Operettszínház, a Magyar Néphadsereg Színháza (ma Vígszínház), 
a Jókai Színház és a Madách Színház voltak. Pályája végén ismét 
láthatta a szegedi közönség. A vízszintes 1. sorban olvasható című 
előadás rendezője és főszereplője is volt. A színháztörténeti előadás 
bemutatójának dátuma: 1970. november 8. 

Uray Tivadar Munkácson született 1895. november 9-én, és Budapes-
ten hunyt el 1962. június 22-én. Reáliskoláit Aradon végezte. Egy évig 
orvostanhallgató volt, majd beiratkozott az Országos Színészegyesület 
színésziskolájába, ahol 1915-ben kapott oklevelet. Már 1916-os vizs-
gaelőadásával felhívta magára a színházi szakma figyelmét. Először a 
Modern Színpadon lépett fel, majd 1917-ben szerződtette a Nemzeti 
Színház. Ezt követően a Magyar Színház tagja volt, de a Pódium Ka-
baréban, a Pesti Kabaréban és a Király Színházban is vendégszere-
pelt. 1923–1948 között ismét a Nemzeti Színház tagja, majd örökös 
tagja, 1950-től pedig a Madách Színházban játszott. Egyik kiemelke-
dő színpadi szerepe volt Miller: Pillantás a hídról című darabjában a 
függőleges 16. sorban olvasható nevű figura alakítása. 

Bilicsi Tivadar, eredeti nevén Grawátsch Tivadar Budapesten 
született 1901. szeptember 6-án, és Siófokon hunyt el 1981. július 
11-én. Érettségi után rövid ideig postatisztviselő volt. 1919-től kar-
dalos a Feld-féle Budapesti Színházban és az Operában, Eközben 
Füzy Barnabás színtársulatához szerződött, és Rákosi Szidi színi-
iskolájába járt. 1925-ben elvégezte az Országos Színészegyesület 
Színészképző Iskoláját. 1925-ben Szegedre, majd Miskolcra szer-
ződött színésznek. Az ezt követő négy évtizedben számos társulat-
ban megfordult, legvégül, 1962-től 1968-ig, nyugdíjba vonulásáig 
a Vígszínház tagja volt. 

Népszerű színész volt, ezért gyakran szerepelt a Magyar Rádió-
ban és a Magyar Televízióban. Szeretett gyerekeknek is játszani: a 
Csinn-Bumm Cirkuszban például Bruhaha Kelemenként szerepelt.  

Számtalan slágert adott elő, nagyon sokat vele azonosítottak. Ilyen 
volt a Nem wurlitzer a verkli (Tamássy Zdenko–Darvas Szilárd); a 
legnépszerűbb Zerkovitz-dalok, mint a Most, amikor minden virág 
nyílik, a Mi, muzsikus lelkek és az Én és a Holdvilág. Nagyon nép-
szerű volt még az Ujjé, a Ligetben nagyszerű (J. H.  Flynn), a Jöjjön 
ki Óbudára (Lajtai Lajos–Szenes Iván–Békeffi István), az Évike az 
állatkertben („Apu, hod med be”, amelynek szerzője Garai Imre 
volt), a Levél apukához (Horváth Jenő–Szabó Sándor), ám talán az 
egyik legkedveltebb slágere a Nem az a fontos, az ember hány éves, 
amelynek szerzőjét a vízszintes 70. sor tartalmazza.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére könyvjutalmat sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.) Beküldési határidő: 2018. május 15.

Előző havi nyertesünk: Dr. Orosz Istvánné (5700 Gyula, Budapest krt. 43/1-3.)

Vízszintes
1. Megfejtés 13. Volt rá ideje 14. YR 15. Sért 17. Tőr betűi ke-
verve 18. Gyógyszerrel teszi a nővér 20. Szobába 21. A Lutécium 
vegyjele 23. Felszentel 25. Ezen a napon 27. Ház alkotórésze 29. 
Állatokat tarthatnak ebben 31. Zamat 32. Kopasz 34. Kiindu-
lópont, fogódzó 36. Nem tesz jót az egészségnek 37. Kisváros 
és község Szerbiában, a Vajdaság Dél-bácskai körzetében, visz-
szafelé! 38. Válaszadás rövid jele az elektronikus levelezésben 
40. Kacat 42. Német „és” betűi keverve! 44. ILR 46. Ütlegel 48. 
Kipling regényének kígyója 49. Néhány löveggel (tábori ágyú, 
tarack, mozsár) rendelkező tüzérségi alegység 51. Fejfedő 53. 
Börtönben „lakik” 54. Híres múzeum Los Angelesben 55. Össze-
takarítja a szemetet 56. Orosz helyeslés 57. ….. Montand, világ-
hírű francia sanzonénekes és színész volt 59. Borókapálinka 61. 
Vejek 62. Tíz, angolul 64. Farmermárka 66. Dísz 67. Vízgőzben 
húst puhít 69. Üzletben partnere 70. Megfejtés

Függőleges
2. Az Argon vegyjele 3. Ketten vannak 4. Élete 5. Energia 6. MT 
7. Épp hogy egy korty (például italból) 8. Idegesítően és felesle-
gesen terhel valamivel, túletet 10. Kutya 11. Végtag 12. Valaki 
más (két szó!) 16. Megfejtés 18. Bekezdés rövidítése 19. Hidegtől 
mozdulatlanná válik 22. Régi orosz dzsip márka 24. A tengerek 
római istene (magyarosan) 26. Művészet, művészi, művészettel 
kapcsolatos 28. A Kárpát-medence egyik folyója, Szegednél ömlik 
a Tiszába 30. Fémpénz, pénzdarab az angolszász országokban 32. 
Például a leves felszolgálására használatos mélyebb edény neve 
33. Omladék, düledék 35. Üres nút! 39. Zsebre rakók 41. A nyár 
egyik jellemzője 43. Edényféleség 45. Magas C-vitamin tartalmú 
kerti zöldség, lehet „jégcsap”, „fekete”, vagy akár”hónapos” is 46. 
Latin neve: Ferrum 47. Jelentése gyors, gyors lefolyású 48. KAD 
50. … Hungary, hazai informatikai cég 52. … drive, adattároló 
eszköz 58. Nem dolgozó méh 60. Költemény 62. Ajtót szélesre 
nyit 63. Szóval 64. Betegség kísérője lehet 65. Csapadékfajta 67. 
Press Enterprise 68. Bal oldal orvosi rövidítése 69. Személyed 



Ha október, akkor GYOK!
Tisztelt Kolléganők és Kolléga Urak!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018-ban is 
megrendezésre kerül az immár hagyományos őszi 
gyógyszerésztalálkozó, sorrendben a XXVIII. Gyógy-
szerészek Országos Kongresszusa.

A tavalyi évben – a résztvevői kéréseknek eleget 
téve – Budapesten szervezett, akkreditált továbbkép-
ző rendezvény az idén visszatér megszokott környe-
zetébe, a Balaton partjára. A tapasztalatok igazolták, 
hogy a gyógyszerészi kar számára a szakmai progra-
mok mellett rendkívül nagy jelentősége van a kollé-
gákkal való találkozásnak, konzultációnak. Mindez 
feltételezi az előadások, kiállítások, a szabadidős 
programok és a szállás közös helyszínre telepítését, 
ami a létszám és a közösségi területek igénye miatt 
a fővárosban ideálisan nem, vagy csak igen magas 
költséggel realizálható.

A Kongresszus szervezésében is változásokat fognak 
tapasztalni. Elismerve és megköszönve a G-Manage-
ment Rt. eddigi tevékenységét, idén új szervezőgárda 
fogja Önökkel tartani a kapcsolatot. A MOSZ vezető 
testületei úgy döntöttek, hogy a jövőben saját hatás-
körben készítik elő szakmai rendezvényeiket. Nem 
lesz nagy meglepetés, mivel a Szövetség titkárságára 
épülő csapat tagjai régi, aktív segítői programjaink-
nak. Fábik Ramóna, Antal Lajos és Kiss Ivett évtize-
des távlatban jó ismerősök a gyógyszerészek számára.

2018 egy új időszámítás kezdete a közvetlen lakossá-
gi gyógyszerellátás történetében. Ősszel már csaknem 
egyéves tapasztalatunk lesz a folyamatosan megújuló 
és egyre bővülő EESZT működtetésében. A szemé-

lyes adatok védelméről és áramlásáról (GDPR) szóló 
uniós jogszabályi kötelezettséggel összefüggő felada-
taink addig – reményeink szerint – kristályosodnak. 
Az egyedi gyógyszer-azonosítás bevezetése is belát-
ható közelségbe kerül. Mindezekkel összefüggésben 
informatikai igényünk, felkészültségünk, és ezzel 
párhuzamosan kiszolgáltatottságunk is növekedni 
fog. Határozottan úgy gondoljuk, hogy rendkívül sok 
megbeszélni valónk lesz. 

Terveink szerint az egyes témakörökhöz professzio-
nális szakértői prezentációkat szervezünk, és bősé-
gesen hagyunk időt a kérdések átbeszélésére. A már 
megszokott módon három részből álló, szabadon 
választható akkreditált program pontszerző elemei a 
Farmakoterápia menedzsment pre-kongresszus (12 
pont), a MOSZ Ifjúsági Fórum (08 pont) és maga a 
GYOK (21 pont).

Találkozzunk 2018. október 12–14. között a 
Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresz-

szusán, a Hunguest Hotel Bál Resort helyszínein, 
Balatonalmádiban!

Már most írják be naptárukba az időpontot, és figyel-
jék híradásainkat! Hamarosan küldjük a programter-
vezetet és a jelentkezési dokumentumokat. Minden 
gyógyszerész kollégát, érdeklődőt, a gyógyszerellá-
tásban érdekelt szervezetet tisztelettel várunk rendez-
vényünkre.

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége

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

Adószám: 19047960-2-41

Köszönjük! Magángyógyszerészek Országos Szövetsége


