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Új időszámítás kezdete a 
gyógyszerellátás területén

Készülünk az októberre. Ebben az évben új idő-
számítás kezdődik a gyógyszerellátás történetében. 
Kásler Miklós professzor úr, az emberi erőforrások 

minisztere a Parlament Széll Kálmán Termében 
tartott, új értékeket felmutató programhirdetésén 

számos kérdésben adott nekünk is útmutatást. Hang-
súlyozta – többek között – a megelőzés és a kapaci-
tás-menedzsment jelentőségét. A gyógyszerésztársa-
dalomnak mindkét területen bőségesen van feladata.

A gyógyszerbiztonság, a beteg-együttműködés  
és a hatékony terápiák felügyelete az információtechno-
lógia által biztosított lehetőségekkel párosítva magasabb 

szintre emeli a gyógyító tevékenységben való aktív  
szerepvállalásunkat.

Mindezekkel együtt egyre nagyobb a teher az egész-
ségügyi ellátórendszeren. A progresszív betegellátás 

minden szintje túlterhelt. A társadalom korösszetétele, 
arányainak változása, az innovatív terápiák előtérbe 
kerülése, a látványos mértékben bővülő és egyre szí-
nesebb kiegészítő terápiák térhódítása, az egészségre 
fordított költségvetési és magánkiadások növekedő 

ráfordítás-igénye jóval összefogottabb, szervezettebb 
munkát vár el az ellátórendszertől.

Beszéljünk mindezekről!  
Mérjük fel lehetőségeinket, tervezzük közösen  

a gyógyszerészi hivatás új állomását!

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk októberben,  
a GYOK rendezvényein.

Figyelje híradásainkat!

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége

Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusa
Program-előzetes

2018. október 11. (csütörtök)

14.00–18.00 Gyógyszerészi Gondozás – 
 Farmakoterápia menedzsment

 Akkreditált elméleti szakmai továbbképzés 
 (tesztírással 12 pont)

19.00–22.00  A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
 Országos Választmányi ülése (Sky tetőterem)

2018. október 12. (péntek)

09.30 – 13.00 Megváltozott gyógyszerészet

 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
 Személyes adatok védelme a gyógyszerellátásban
 Egyedi gyógyszer-azonosítás

14.00–18.00 Gyógyszerészi gondozás 

 Terápiamenedzsment a patikában 
 Praxisközösségek az ellátórendszerben

2018. október 13. (szombat)

Szakmapolitikai Nap 

09.30–10.00 Ünnepélyes megnyitó 
 Elismerések átadása
 Pályázatok eredményhirdetése

10.00–12.30 Egészségpolitika – Gyógyszerpolitika 

 Társadalom és egészségügy
 Kapacitás-menedzsment
 Hivatás – kereskedelem

14.00–18.00  Gyógyszerpiac és kereskedelem

 Kihívások a gyógyszergyártás területén
 Egyszintű, többcsatornás nagykereskedelem
 Lánc-lánc…
 Átalakuló gyógyszer-disztribúció

20.00– Gálavacsora a Kongresszus résztvevői számára

2018. október 14. (vasárnap)

09.00–11.00 A gyógyszerellátás jogi-, gazdasági-, pénzügyi-,
  munkaügyi- és adókörnyezete

 Szakértői előadások és Fórum

11.00– A Magángyógyszerészek Országos 
 Szövetsége Közgyűlése

Szakmai és szervezeti programok

MOSZ Ifjúsági Fórum (október 12., péntek  
09.00–13.00, akkreditált rendezvény, 8 pont)

Szűrési módszerek (várhatóan október 13–14.)

Kiállítói programok (a rendezvény teljes időtartama alatt)

2018. október 11–14.
Balatonalmádi,  

Hunguest Hotel Bál Resort

akkreditált továbbképző  
rendezvény (21 pont)



GYÓGYSZERTÁR  3XVII. évfolyam 6. szám  l  2018. június

TARTALOM

XVII. évfolyam 6. szám  l  2018. június

NAPRAKÉSZ

A nyugodt nyári pihenésről 4
Hogyan mehet szabadságra a személyi jogos gyógyszerész?

PHARMA PRAXIS

Az antibiotikum-rezisztencia jelensége és következményei  6 
a családorvosi gyakorlatban

RENDEZVÉNY

Közös feladatokról közösen gondolkodik  10 
a gyógyszerész- és az asszisztenskar
Gyorsjelentés a IX. Országos Gyógyszertári Asszisztens  
Továbbképző Konferenciáról

AKTUÁLIS

Nyakunkon a GDPR 11

Gyógyszerhamisítás – nemcsak illegális, veszélyes is 12

Közelebb a Z generációhoz – gyógyszerészi edukációval! 15

EMLÉKEZÉS

Elhunyt Kiss István professzor 16

MENEDZSMENT

Ne csak a havi forgalommal számoljunk! 17
A patikaeladás és -vásárlás szempontjai

Nemzedékek és konfliktusok 20 
Generációk egymás mellett élése a gyógyszertárban

Reziliencia, avagy egyensúly a hétköznapokban 24

NYITOTT SZEMMEL

Egészségügyi, gyógyszerpiaci hírek 26

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Színház, opera, jazz, balett 28 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gyógyszertári menedzsment 30

REJTVÉNY

Kultúrcseppek 31
A hazai színművészet nagyjai: Gózon Gyula és Kiss Manyi

Gyógyszertár
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 

Kiadványa

Alapítva: 2002. január

Felelős kiadó és főszerkesztő:  Dr. Mikola Bálint

Felelős szerkesztő: Tóth Tamás

Szerkesztőbizottság:

Balázs László

Barabás Éva

Dr. Lovas Imre

Dr. Mikola Bálint

Dr. Nagy Balázs

Dr. Samu Antal

Dr. Simon Kis Gábor

Dr. Szrogh Vivien

Nyomdai előkészítés: Mészáros Péter

Nyomdai kivitelezés:

Innova 2000 - Innovariant Nyomda

Hirdetésfelvétel:

MOSZ Iroda

A MOSZ címe:
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em 6.

telefon/fax: 361 236 09 74
info@magangyogyszereszek.hu

ISSN 1588-8231

Minden jog fenntartva. A lapban megjelent valamennyi 
írásos és képi anyag közlési joga a Szerkesztőséget illeti. A 
megjelent anyagoknak – vagy azok egy részének – bármilyen 
formában történő másolásához, felhasználásához, ismételt 
megjelenéséhez a Szerkesztőség írásbeli hozzájárulása 

szükséges.

 A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal.



GYÓGYSZERTÁR4

NAPRAKÉSZ

tesítéséről, vagy felelős vezetőt kell 
megbíznia, vagy szüneteltetnie kell a 
gyógyszertár működését5.

Helyettesítés és felelős vezető 
megbízása

A helyettesítést a törvény csak a tele-
pülést egyedüliként ellátó, egy gyógy-

szerésszel működő közforgal-
mú patikák személyi jogos 
gyógyszerészei között 
teszi lehetővé6. Az ő ese-
tükben megállapodást 
kell kötni a helyettesítés-
ről, amelyben rögzíteni 
kell, hogy a helyettesítés 

idejére a gyógyszertár szak-
mai vezetésével kapcsolatos ügyekben 
a gyógyszertár személyi jogosa helyett 
a helyettesítő személyi jogos gyógy-
szerész jár el. 

Felelős vezetőt – sajátos feladatainak 
átmeneti ellátására – bármely személyi 
jogos állíthat7. 

A 2006. évi XCVIII. tőrvény szabá-
lyozása szerint a gyógyszertár olyan 
egészségügyi intézmény, amelyet egy 
személyi joggal rendelkező gyógysze-
rész vezet, aki az intézmény vezetését 
csak egy személyi joggal rendelkező 
másik gyógyszerésznek, a személyi 
jogos gyógyszerész által megbízott fe-
lelős vezetőnek vagy hatósági vezető-
nek adhatja át1. Ennek a szabálynak a 
hátterében a személyi jogos 
gyógyszerésznek a többi 
gyógyszerészétől kü-
lönböző, sajátos jogai 
és kötelezettségei áll-
nak. Egészen röviden, 
sajátos joga a gyógy-
szertárat működtető 
társaságban biztosított 
önálló képviseleti joga és az úgyneve-
zett személyi jogos kompetenciákhoz2 
tartozó ügyekben hozandó döntések 
esetében biztosított egyetértési joga. 
Sajátos kötelezettsége például a sze-
mélyes vezetési kötelezettsége3 és a 
gyógyszertárban folyó szakmai munka 
felügyelete4.

Miben testesül meg a személyi jogos 
gyógyszerész személyes vezetési köte-
lezettsége? Nyilván nem kizárólag a fi-
zikai jelenlétében, sokkal inkább abban, 
hogy képes a gyógyszertár ügyeiben 
eljárni, sajátos jogaival élni és sajátos 
kötelezettségeinek eleget tenni. Alapve-
tően képes az intézmény vezetőjeként 
a szükséges időben, érdemben kezelni 
bármely megkeresést, történjen az vá-

sárló, beteg, hatóság vagy partner által; 
illetve a megkeresés tárgyában érdemi 
döntést hozni, intézkedést tenni. 

Ha erre nem képes, vagy valamely ok-
nál fogva függetleníteni kívánja magát 
sajátos feladatainak ellátásától, akkor 
gondoskodnia kell saját maga helyet-

A nyugodt nyári pihenésről
Hogyan mehet szabadságra a személyi jogos gyógyszerész? 

Közeledik a nyári pihenés időszaka. A magyar nyelvben a „kikapcsolódás” szót is használjuk a pihenés  
szinonimájaként, és ez a kifejezés pontosabban leírja a napi rutin kötelezettségeitől való elszakadás  

tényét, ami elengedhetetlen a rekreációhoz. De vajon van-e erre módja a személyi jogos gyógyszerésznek, 
és ha igen, milyen körülmények között?

„A gyógyszertár teljes szolgálati idejében 
szükséges a gyógyszerész jelenléte és a felelős 

szakmai vezetés biztosítása.”
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szervnek. Az előre nem tervezhető szünetelte-
tést az arra okot adó körülmény észlelését köve-
tően haladéktalanul, de legkésőbb a következő 
munkanapon be kell jelenteni.
(4a)  A település gyógyszerellátását egyedül 
biztosító gyógyszertár, továbbá a jogszabályon 
alapuló munkaszüneti napok miatti változta-
tással összefüggésben bármely gyógyszertár 
működtetője a gyógyszertár szolgálati rend-
jétől a nyitvatartási idő tekintetében naptá-
ri évente legfeljebb 10 napon térhet el. Az e 
bekezdés szerinti szolgálati rendtől történő 
eltérést előzetesen két munkanappal, illetve 
az előre nem tervezhető eltérés esetén az arra 
okot adó körülményről való tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb a szol-
gálati rend szerinti következő munkanapon be 
kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási 
szervnek.

6 62. § (2) A több mint heti 48 órát nyitva tar-
tó gyógyszertár vezetője más munkaviszonyt, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt 
nem létesíthet, illetve nem tarthat fenn, ide nem 
értve:
a) a tudományos, oktatói, illetve a szerzői jogi 
védelem alá eső tevékenységet, vagy
b) a települést egyedüliként ellátó, egy gyógy-
szerésszel működő közforgalmú gyógyszertá-
rak személyi jogos gyógyszerészei közötti meg-
állapodáson alapuló, évente 60 napot meg nem 
haladó helyettesítést.

7 63. § (1) Amennyiben a személyi jog jogo-
sultja a gyógyszertár személyes vezetési köte-
lezettségének meghatározott ideig eleget tenni 
nem tud, a gyógyszertár vezetéséről felelős ve-
zető alkalmazásával köteles gondoskodni.
(1a)  Amennyiben a személyi jog jogosultja 
önhibáján kívül a gyógyszertár személyes ve-
zetési kötelezettségének eleget tenni nem tud, 
és önhibáján kívül nem képes felelős vezető 
kijelölésére, akkor a gyógyszertár működtető-
je kérelmére az egészségügyi államigazgatási 
szerv 12 hónapra felelős vezető alkalmazását 
engedélyezi.
(2) Felelős vezető az a gyógyszerész lehet, aki 
megfelel a 61. § (2)–(4) bekezdésében foglalt 
feltételeknek. Amennyiben a felelős vezető 
alkalmazására előreláthatólag 60 napot meg-
haladó időtartamra van szükség, úgy a felelős 
vezető csak az lehet, aki megfelel a személyi 
jogos gyógyszerésszel szemben az 56. §-ban 
támasztott követelményeknek.
(3) Ha a felelős vezető alkalmazására 60 na-
pot meg nem haladó időtartamra van szükség, 
a felelős vezető alkalmazását az egészségügyi 
államigazgatási szervnek be kell jelenteni.
(3a) A felelős vezető személyétől függetlenül 
12 hónapon belül egy alkalommal maximum 30 
napra – a megbízás bejelentésével egyidejűleg 
– újabb megbízás adható, ha a korábbi felelős 
vezetői megbízás 60 napnál rövidebb idejű volt.
(4) Ha a felelős vezető alkalmazására előrelát-
hatólag 60 napot meghaladó időtartamra van 
szükség, a felelős vezető alkalmazásához az 
egészségügyi államigazgatási szerv engedélye 
szükséges.

A működés szüneteltetése
A szüneteltetés szabályaival kapcsolat-
ban érdemes figyelembe venni, hogy a 
gyógyszertár jogszerűen csak bejelen-
tés mellett térhet el a működési enge-
délyében rögzített szolgálati rendtől. 
A szolgálati rendtől való eltérésről és 
a szüneteltetésről a hatóság nyilván-
tartást vezet. Az eltérés esetén is a na-
pok számítanak, tehát ha négy napig 
két órával rövidebb ideig tart nyitva a 
gyógyszertár, akkor a nyilvántartásba 
négy nap eltérés kerül, nem a nyolc 
órának megfelelő egy nap. Az eltérést 
és a szüneteltetést a hatóság működési 
engedéllyel rendelkező egységenként 
tartja nyilván, tehát a közforgalmú 
gyógyszertárnak és fiókgyógyszertárá-
nak is 21-21 nap eltérésre vagy szüne-
teltetésre van lehetősége. 

A személyi jogos személyes gyógy-
szertár-vezetési kötelezettségét most 
a nyári kikapcsolódás, pihenés szem-
pontjából tekintettük át. A személyi 
jogos gyógyszerésznek természetesen 
az olyan egyéb élethelyzeteket is ezen 
szabályok alkalmazásával kell rendez-
nie, amikor nem kíván, vagy nem tud 
eleget tenni sajátos feladatainak. 

A felelős szakmai vezetés  
biztosítása

Érdemes még tisztán látni a gyógysze-
részi jelenlét fogalmát. Ezt a 41/2007. 
EüM rendelet 3.§ (2) bekezdése írja 
elő. A gyógyszerész jelenléte szük-
séges, de önmagában nem elégséges 
feltétele egy patika működésének.  
A gyógyszertár teljes szolgálati idejé-
ben szükséges a gyógyszerész jelenléte 
és a fentiekben tárgyalt felelős szakmai 
vezetés biztosítása. Amikor ez a sze-
mélyt illetően nem esik egybe, akkor 
mindkét szükséges feltételt biztosítani 
kell. Visszatérve a nyárra: a személyi 
jogos csak akkor tud igazán kikapcso-
lódni, ha távolléte idejére mindkét fel-
tételt biztosítja. 

Dr. Horváth-Hutás Tamás 
Regionális Tisztifőgyógyszerész, 

OGYÉI 

1 62. § (1) A közforgalmú gyógyszertárat – ha 
e törvény másként nem rendelkezik – szemé-
lyi joggal rendelkező gyógyszerész vezeti. A 
személyi jog jogosultja a közforgalmú gyógy-
szertár vezetését – személyi joggal rendelkező 
más gyógyszerész, felelős vezető és a hatósági 
vezető kivételével – más személynek nem ad-
hatja át.

2 73. § (1) Gyógyszertárat működtető gazda-
sági társaság a gyógyszertár szakmai vezeté-
sét, irányítását, valamint a gyógyszertárban 
szakellátási feladatokat ellátó személyeket 
gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kér-
désekben, így a gyógyszerek kiadása, eltartása, 
a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoz-
tatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó 
tevékenység tekintetében nem utasíthatja. A 
gyógyszertárat működtető gazdasági társa-
ság legfőbb szerve (tagok gyűlése, taggyűlés, 
közgyűlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai 
vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész 
igenlő szavazatával hozhat döntést a gyógy-
szertár szakmai vezetésével, irányításával és 
a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai 
kérdésekben, így a szolgálati rend és a gyógy-
szertári termékkör kialakítására, a gyógysze-
rek beszerzésére, készletezésére, eltartására, 
kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos be-
tegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra 
vonatkozó tevékenységre, a gyógyszertárban 
szakellátási feladatokat ellátó személyek fog-
lalkoztatására, valamint a közfinanszírozási 
szerződések megkötésére és módosítására 
vonatkozóan. Az ezzel ellentétes intézkedés, 
megállapodás semmis.

3 63. § (1) Amennyiben a személyi jog jogo-
sultja a gyógyszertár személyes vezetési köte-
lezettségének meghatározott ideig eleget tenni 
nem tud, a gyógyszertár vezetéséről felelős ve-
zető alkalmazásával köteles gondoskodni.
(1a) Amennyiben a személyi jog jogosultja ön-
hibáján kívül a gyógyszertár személyes vezetési 
kötelezettségének eleget tenni nem tud, és önhi-
báján kívül nem képes felelős vezető kijelölésé-
re, akkor a gyógyszertár működtetője kérelmére 
az egészségügyi államigazgatási szerv 12 hó-
napra felelős vezető alkalmazását engedélyezi.
58. § (1) A személyi jog gyakorlására vonatko-
zó engedélyt vissza kell vonni, ha
bb)  az egészségügyi államigazgatási szerv is-
mételt figyelmeztetése ellenére a közforgalmú 
gyógyszertárat nem személyesen vezeti,

4 62. §  (3) A gyógyszertár vezetője felelős a 
gyógyszertárban – ideértve a közforgalmú 
gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertárakat 
is – folyó szakmai munka felügyeletéért. Szak-
mai felügyeleti jogkörében eljárva a személyzet 
tekintetében szakmai ellenőrzési és utasításadá-
si joggal rendelkezik.

5 53/A. § (3) A gyógyszertár működtetője a 
gyógyszertár működtetését naptári évente leg-
feljebb 21 napig szüneteltetheti. A szünetelte-
tést legalább egy hónappal előbb be kell jelente-
ni az engedélyező egészségügyi államigazgatási 
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A baktériumok antibiotikum-rezisz-
tenciája mint komoly, klinikai kö-
vetkezményekkel járó probléma a 
’90-es évek eleje óta van jelen, és min-
den gyakorló orvosi szinten észlelhető. 
Magyarországon a rezisztencia mér-
téke a 2000-es évek elejétől kezdett 
emelkedni, és mostanra mind a kórhá-
zi, mind a területi betegellátásban sú-
lyos problémákat okoz.
 
A baktériumok, mint élőlények a 
környezetükben megjelenő válto-
zásokra igen fejlett adaptációs ké-
pességgel tudnak reagálni, hiszen 
ahhoz, hogy túléljenek az évmilli-
árdok alatt, meg kellett küzdeniük 
a természeti változásokkal, illetve a 
környezetükben élő, olyan természe-
tes vetélytársakkal, mint a többi bak-
térium, vírus vagy gomba. Ilyen érte-
lemben az antibiotikumok csak egy új 
típusú veszélyt jelentenek számukra. 

Az antibiotikumok alkalmazásával el-
sősorban szelektálunk, aminek lényege, 
hogy a hihetetlenül heterogén és az anti-
biotikumokkal szemben eleve különbö-
ző érzékenységű egyedek közül kipusz-
títjuk az érzékenyeket, és ezzel teret 
engedünk a kevésbé rezisztens vagy 
rezisztens populációnak. Az adaptáció 

alapja a baktériumok jelentős muta-
genitása, amivel új rezisztenciamecha-
nizmusok kifejlesztésére képesek, va-
lamint a rezisztenciahordozó plazmidok 
és gének befogadásának képessége.
 
Az antibiotikumok alkalmazása minden-
képpen együtt jár a bakteriális reziszten-
cia kialakulásával, de az antibiotikumok 
helytelen vagy felesleges alkalmazása 
ennek mértékét tovább rontja. Általá-
nosságban elfogadható, bár vannak ki-
vételek, hogy egy országban vagy föld-
rajzi egységben az antibiotikumok elleni 
bakteriális rezisztencia és az antibioti-
kum-fogyasztás mértéke párhuzamosan 
fut. Az összehasonlítás alapja általá-
ban a területi antibiotikum-fogyasztás, 
amely a teljes antibiotikum-fogyasztás 
mintegy 80 százalékát adja. Euró-
pai vonatkozásban ez jól látható ösz-
szefüggés (1): az északi országokban 
(skandináv államok, Dánia, Hollandia, 
Egyesült Királyság) az alacsony rezisz-
tencia alacsony antibiotikum-fogyasztás-
sal párosul, míg a déli országokban (és 
Franciaországban) a magas rezisztencia 
összefüggésbe hozható a magas antibio-
tikum-fogyasztással. 

Ezzel szemben Magyarországon 
egészen különös helyzet állt elő: 

a 2000-es évek körül a közepesen 
magas antibiotikum-fogyasztású 
(gyógyszertári forgalom) országok 
közé tartoztunk 20 körüli DDD/ezer 
lakos/nap egységgel (standardizált 
egység, amely a WHO által meg-
határozott átlagos napi antibioti-
kum-dózis ezer lakosra és egy napra 
vetítve); a listát Görögország és 
Franciaország vezette 30 feletti egy-
séggel, a „legjobbak” pedig 10 körüli 
fogyasztással a skandináv országok 
voltak.

Magyarországon 2013-ra a területi an-
tibiotikum-fogyasztás 13,8 DDD-re 
csökkent, ami azt jelenti, hogy az Euró-
pai Unióban csak Svédországban, Hol-
landiában és Litvániában alkalmaznak 
kevesebb antibiotikumot, mint nálunk. 
Ugyanakkor a meghatározóan fontos 
baktériumok rezisztenciája a 2000-es 
évek elejétől mostanáig itthon drámaian 
megemelkedett (2). Például az invazív 
Escherichia coli amoxicillin/klavulán-
sav-, illetve ciprofloxacin-rezisztenciá-
ja 2005 és 2013 között 15 százalékról 
30,8 százalékra, illetve 21,3 százalékról 
30,3 százalék körüli értékre emelkedett, 
az Acinetobacter baumannii carbape-
nem-rezisztenciája pedig 2 százalékról 
60 százalék fölé ugrott. 

Tehát annak ellenére, hogy az antibio-
tikum-fogyasztás 15 év alatt mintegy 
35 százalékkal csökkent, a bakteriális 
rezisztencia a sokszorosára nőtt. Az 
okok keresése kapcsán többek között 
azt kell realizálnunk, hogy az antibio- 
tikum-fogyasztás csökkenése kizáró-
lag financiális indíttatású restrikció 
következménye volt (a támogatás  
75 százalékról 25 százalékra csök-
kent), az összes többi, az antibioti-
kum-alkalmazás minőségét befolyá-
soló tényező módosítása nélkül. 

Magyarország példája jól mutatja, hogy 
az antibiotikum-fogyasztás kizárólag 
restriktív alapú csökkentése önma-

Az antibiotikum-rezisztencia jelensége és  
következményei a családorvosi gyakorlatban
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gában nem vezet sikerhez a racio-
nálisabb antibiotikum-felírást és a 
hatékony infekciókontrollt biztosító 
feltételek nélkül (hatékonyabb gra-
duális és posztgraduális képzés; jobb 
mikrobiológiai diagnosztikai feltéte-
lek; jobb kórházi infrastruktúra; na-
gyobb létszámú személyzet; több, in-
fekciók ellátásában jártas szakember, 
így infektológusok, mikrobiológusok, 
gyógyszerészek, higiénikusok, epide-
miológusok).

Alapvető változás, hogy míg koráb-
ban a rezisztens baktériumok gyakor-
latilag csak a kórházi infekciók keze-
lésében jelentettek problémát, addig 
mára a területi betegellátásban is 
számottevő gondot okoznak. Ebben 
több tényező is szerepet játszik. Egy-
részt a családorvosi praxisban nagy 
tömegben alkalmazott antibiotiku-
mok okozta rezisztencianövekedés, 
másrészt a kórházból kikerült, illetve 
rendszeresen kórházi ambulanciákon 
kezelt betegek számának jelentős 
emelkedése, ami együtt jár a kórházi 
törzsek kihurcolásával.

A következmények kettősek: egyrészt 
az otthon szerzett infekciók kezelésében 
is számolni kell egyes antibiotikumok 
értékvesztésével (amoxicillin/klavulán-
sav, fluorokinolonok), másrészt otthon 
szerzett infekciót is okozhat kórházból 
kikerült, multirezisztens patogén.
 
A mostanra kialakult, igen magas re-
zisztencia mindenképpen beavat-
kozást igényel. A gyakorló or-
vosokra is nagy feladat vár: az 
antibiotikum-alkalmazás minő-
ségének javítása.

Ennek elemei:

• antibiotikumot csak meggon-
dolt indikációban célszerű adni 
(megalapozott diagnózis);
• ismerni kell a lehetséges kórokozók 
körét és az antibiotikumok antimikro-
bás spektrumát;
• használni kell a radiológiai és labora-
tóriumi vizsgálatokat;
• helyesen kell interpretálni a mikro-
biológiai leleteket;

• törekedni kell a keskeny spektrumú an-
tibiotikumok használatára és a rövidebb 
időtartamú antibiotikum-kezelésre.

A következőkben néhány gyakori in-
fekció kezelésén keresztül szeretném 
bemutatni a fenti elvek gyakorlati al-
kalmazását.

Felső légúti infekciók (akut tonsil-
lopharyngitis, sinusitis, otitis)

Ezzel a kórképcsoporttal azért célsze-
rű itt foglalkozni, mert annak ellenére, 
hogy többségükben köztudottan vírus-
infekcióról van szó, ez az indokolatlan 
antibiotikum-használat egyik legfon-
tosabb területe. A kórokozók rezisz-
tenciája általában nem okoz problémát 
a kezelésben, de a feleslegesen adott 
antibiotikumok nagy tömege az egyik 
legfontosabb oka a Gram-negatívok 
(például E. coli) rezisztenciájának.

Tonsillopharyngitis

A felnőttkori heveny tonsillopharyngi-
tisek legalább 85-90 százalékát vírusok 
okozzák, a viszonylag kevés bakteriális 
kórokozó közül messze a leggyakoribb 
a Streptococcus pyogenes.

Az első és alapvető probléma a diag-
nózis bizonytalansága, a kórkép egy-
szerű megfázástól való elkülönítése. 
Ebben segít a klinikum: az exsudatum-
mal fedett tonsillák, az elülső nyaki 

nyirokcsomók megnagyobbodása, a 
láz, valamint a köhögés hiánya nagy 
valószínűséggel streptococcus-infek-
ció mellett szól.
 
A laborleletekben bakteriális infekció 
esetén leukocytosis, balra tolt vérkép és 

magas CRP látható. Vírusinfekcióra a 
vérkép normálmegoszlása vagy jobbra 
tolódottsága jellemző (esetleg mono-
nukleáris sejtszaporulat, Epstein-Barr 
vírus), míg a CRP alig emelkedett vagy 
normális. Magas érzékenységű vizsgá-
lat a streptococcusok antigénjének di-
rekt kimutatására alkalmas gyorsteszt, 
amelynek negativitása ugyan nem zár-
ja ki a streptococcus-infekciót, de erő-
sen ellene szól. Az AST-vizsgálat nem 
alkalmas akut streptococcus-infekció 
bizonyítására, elvégzése nem indokolt.
 
A diagnosztikus arany standard a te-
nyésztés, amelynek elvégzése akkor 
indokolt, ha a klinikai kép és az aspe-
cifikus laborleletek bakteriális infekció 
mellett szólnak, de a gyorsteszt negatív. 
A streptococcus kimutatása megfelelő 
klinikum mellett biztos diagnózist nyújt.
 
A garatváladék tenyésztésének ered-
ménye félrevezető is lehet, ha nem 
megfelelően értékeljük, és kolonizáló 
baktériumokat tekintünk kórokozó-
nak. A leggyakoribb kolonizáló bak-
tériumok: Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae, Moraxella catarrha-
lis és egyes bélbaktériumok (például 
E. coli), amelyek jelenléte antibioti-
kum-kezelést nem indokol.

Az elsőnek választandó antibioti-
kum a per os penicillinszármazé-
kok (penamecillin, penicillin V), az 
aminopenicillinek (ampicillin, amoxicil-
lin) nem hatékonyabbak. A penicillinek-

kel szemben a streptococcusok meg-
őrizték érzékenységüket, esetükben 
szélesebb spektrumú antibiotikum 
alkalmazása nem indokolt.
 
Az ajánlás lényege tehát, hogy a 
lehető legszűkebb spektrumú anti-
biotikumot adjuk, megkímélendő a 
normális baktériumflórát. Ameny-

nyiben a penicillinkezelés hatásta-
lan, per os cefalosporin, amoxicillin/
klavulánsav vagy makrolidszármazék 
jön szóba. Az antibiotikum-kezelés 
időtartama penicillin alkalmazása mel-
lett 10 nap, ennél rövidebb terápiás 
időtartam mellett megnő a relapszus 
veszélye.

„Annak ellenére, hogy az 
antibiotikum-fogyasztás 15 év 
alatt mintegy 35 százalékkal 

csökkent, a bakteriális rezisztencia 
a sokszorosára nőtt.”
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Megjegyzendő, hogy a penicillinkeze-
lés néhány nappal késleltetett megkez-
dése (súlyos esetektől eltekintve) nem 
veszélyezteti a beteg gyógyulását, és 
nem növeli a reumás láz kialakulásá-
nak valószínűségét, viszont lehető-
séget ad a laboratóriumi vizsgálatok 
eredményének bevárására.

Akut sinusitis és otitis

A bakteriális infekció többnyire a ví-
rusinfekciót követi, ennek megfelelő-
en a kórkép fellépésekor antibiotikum 
adása általában nem indokolt. A má-
sodlagos bakteriális infekcióban leg- 
gyakrabban izolált kórokozók: Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis. Az 
általuk okozott infekciók kezelését 
rezisztenciaproblémák nem nehezítik.
 
Az elsőnek választandó antibiotikum 
az amoxicillin, felnőttnek 3 g, gyer-
meknek 70–100 mg/ttkg dózisban 
per os, 5–7 napig. A nagy dózisra 
a kevéssé penicillin-érzékeny 
pneumococcusok lehet-
séges előfordulása miatt 
van szükség. Fel kell hívni 
a figyelmet arra, hogy 1.) 
az amoxicillin/klavulán-
savban lévő klavulánsav 
nem fokozza az amoxicil-
lin pneumococcus elleni 
aktivitását, ezért alkalmazá-
sa amoxicillin helyett értelmet-
len; 2.) a kombinált készítmény esetén 
is szükség van a napi 3 g amoxicillin-
re. Az amoxicillin/klavulánsav válasz-
tása Moraxella catarrhalis kóroki sze-
repe esetén indokolt, amely majdnem 
100 százalékban β-laktamáz-termelő. 
Légúti fluorokinolon alkalmazása 
akkor jön szóba, ha az izolált pneu-
mococcus magas penicillinreziszten-
ciát mutat, vagy a fentiekre rezisztens 
Gram-negatív baktérium a kórokozó.

Az ajánlás érthető, mert nincs szükség 
szélesebb spektrumú antibiotikumok-
ra, mint az amoxicillin/klavulánsav 
vagy a fluorokinolonok, hiszen nem 
számolunk Gram-negatív bélbaktériu-
mok, atípusos kórokozók, Pseudomo-
nas aeruginosa vagy anaerobok előfor-

dulásával. Ezek elsősorban krónikus 
folyamatokban fordulnak elő.

Otthon szerzett pneumonia

Az otthon szerzett pneumonia kór-
okozóinak megoszlása a fiatal, kö-
zépkorú, alapbetegségben nem 
szenvedő populációban változat-
lan a korábbiakhoz képest: a leg- 
gyakoribb bakteriális kórokozók a 
Streptococcus pneumoniae, a Haemo-
philus influenzae, illetve az úgyneve-
zett atípusos pneumoniát okozó patogé-
nek, mint a Mycoplasma pneumoniae, 
a Chlamydia pneumoniae, a Legio- 
nella pneumophila, illetve a vírusok. 
Kezelésükre vonatkozóan a kellően 
megalapozott ajánlások az irányadók. 
A kezelés időtartama jól reagáló eset-
ben 5–7 nap.

Ugyanakkor a 2000-es évek elején 
felvetődött, hogy erről a populáció-
ról le kell választani egy jelentős, de 

igen heterogén betegcsoportot, akik 
alapbetegségük, ismételt kórházi ke-
zelésük, szociális ellátásuk következ-
tében sokkal nagyobb valószínűséggel 
fertőződnek más, elsősorban Gram-ne-
gatív, sokszor multirezisztens baktéri-
umokkal. Ezt a csoportot a pneumoni-
ák egyik csoportjaként „egészségügyi 
ellátással kapcsolatos pneumoni-
ák”-nak nevezik (Health Care Associ-
ated Pneumonia, HCAP).

Az ide tartozó fontosabb betegpopulá-
ciók:

• legalább kétnapos kórházi kezelésben 
részesültek az elmúlt 90 napban;

• szociális otthonban, krónikus ellátási 
formákban élők;

• krónikusan dializáltak;
• tartós otthoni sebkezelésben részesü-

lők;
• multirezisztens baktériummal kolo-

nizált családtaggal együtt élők;
• súlyosan csökkent immunitással járó 

alapbetegségben szenvedők.

A fentiekhez még – antibiotikum-ke-
zelés szempontjából – a krónikus tüdő-
betegségben, előrehaladott COPD-ben 
szenvedő betegekben kialakuló pneu-
monia is hozzácsatolható.

A nyilvánvalóan nagyon heterogén 
betegcsoport legfontosabb közös jel-
lemzője, hogy a pneumoniát a meg-
szokottól eltérő, sokszor rezisztens 
baktériumok okozzák, aminek leg-
főbb oka, hogy az életmód, illetve az 
egészségüggyel való szoros kontaktus 
miatt elkerülhetetlenül kolonizálódnak 
Gram-negatívokkal, illetve MRSA-val 
(methicillin-rezisztens Staphylococcus 
aureus), amelyek aztán kórokozóvá 
válhatnak. A rezisztens E. coli, Kleb-

siella pneumoniae, esetleg Pseu-
domonas okozta pneumoniák 
a szokásos amoxicillin/kl-
avulánsav-, ceftriaxon-, 
vagy fluorokinolon-kezelés-
re sokszor nem reagálnak.

E betegek kezelésére rutin-
szerűen alkalmazható aján-

lást nem lehet adni az antibi-
otikum-kezelésre vonatkozóan. 

Kezelésük kapcsán sokkal inkább arra 
van szükség, hogy realizáljuk, hogy 
a beteg a magas rizikójú csoportba 
tartozik, és mivel ebben a kórképben 
szokatlan kórokozók is előfordulhat-
nak, az antibiotikum megválasztása 
és a kezelés hatásosságának követése 
nagyobb figyelmet igényel:

• törekedni kell mikrobiológiai diag-
nózisra (hemokultúra!);

• lehetőség szerint el kell végezni a ra-
diológiai vizsgálatokat;

• a kórfolyamat alakulásának követé-
se érdekében szoros laboratóriumi 
kontroll (vérkép, CRP) szükséges;

• kontrollálni kell az alapbetegségre, 
homeosztázisra vonatkozó laborle-
leteket;

„A bakteriális rezisztencia kialakulása 
megfékezésének legfőbb eleme a 

megalapozott diagnózison alapuló adekvát 
antibiotikum-választás.”
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• a megkezdett terápia hatékonyságát 
naponta kell értékelni;

• progresszió esetén szükség lehet hos-
pitalizációra, hiszen a multirezisz-
tens baktériumokra ható intravénás 
antibiotikumok csak intézményben 
állnak rendelkezésre.

A hospitalizált betegek esetében leg-
inkább széles spektrumú penicillin-, 
cefalosporin- vagy carbapenem-keze-
lésre van szükség, bár a rezisztencia 
ezek esetében sem elhanyagolható. 
Fluorokinolok empirikus terápiában 
nem javasolhatók.

Húgyúti infekciók

Az ebben a közleményben tár-
gyalt infekciók közül a húgyúti in-
fekciók kórokozóspektrumának és 
rezisztenciaviszonyainak a megválto-
zása a legjelentősebb. 

Jól ismert, hogy a nőkben előforduló 
cystitis és pyelonephritis leggyako-
ribb kórokozója az E. coli. Kompli-
kált, visszatérő infekciókban az E. coli 
részaránya csökken, és megjelennek a 
rezisztensebb Gram-negatívok (klebsi-
ella-, enterobacter-, proteus-, pseudo-
monas-törzsek) és az enterococcusok.

A Gram-negatívok mint baktériumcso-
port rezisztenciája az elmúlt 20 évben 
igen jelentősen megemelkedett, ami 
a rendelkezésre álló antibiotikumok 
jelentős hatásvesztéséhez vezetett. A 
legjelentősebb mértékben a penicillinek 
és a fluorokinolonok vesztettek haté-
konyságukból az E. colival szemben 
(1. táblázat), és az is jól látható, hogy az 
ambuláns és fekvőbeteg-mintákból kite-
nyészett baktériumok antibiotikum-ér-
zékenysége között alig van különbség, 
ami érthető, hiszen az ambuláns kategó-

riába kerülnek az évtizedeken keresztül 
antibiotikummal számtalan alkalommal 
kezelt urológiai betegek. A nem komp-
likált, egyszerű cystitisek esetében alig 
készül mikrobiológiai tenyésztés, erre 
vonatkozó hazai adat nincs.

A mindennapi gyakorlatban helyes, ha 
az uroinfekcióban szenvedő betegeket 
két populációra osztjuk:

1. Fiatal nők, terhesek, akiknek infek-
cióját általában antibiotikum-érzékeny 
patogén, elsősorban E. coli okozza. Ki-
vételt képeznek ebben a csoportban azon 
recidív cystitisben szenvedő nők, akik 
ismételten antibiotikum-kezelésben ré-
szesülnek.

2. Mindenki más, akinek komplikált 
uroinfekciója van, és éppen a kompliká-
ló tényezők miatt (vagyis a komplikáló 
tényezők eltávolítása nélkül) csak antibi-
otikummal nem érünk el végleges gyó-
gyulást. Ezeknél a betegeknél számolha-
tunk multirezisztens kórokozókkal.

A fenti változások következtében alap-
vetően módosultak a húgyúti infekciók 
kezelésére vonatkozó terápiás ajánlások:

• Nem komplikált cystitisben java-
solt antibiotikum a nitrofurantoin és a 
foszfomicin trometalol. A florokino-
lok – a velük szemben mutatott magas 
rezisztencia miatt – nem javasoltak. 
Alkalmazásuk csökkentésének aktu-
ális indoka emellett az, hogy jelentős 
szerepet játszanak a Clostridium diffi-
cile okozta enteritis kiváltásában. Az 
E. coli cotrimoxazol elleni reziszten-
ciája évtizedek óta 20 százalék felett 
van. A fentiek mellett, azok intole-
ranciája esetén második, harmadik 
generációs cefalosporinok javasolha-
tók a területi gyakorlatban. Amoxi-
cillin/klavulánsav alkalmazása nem 
javasolt. A kezelés időtartama 5 nap, 
a foszfomicin egy dózisa többnyire 
elegendő. Ismétlődő esetben a vize-
lettenyésztés kontrollja javasolt. Nem 
jellemző, de ma már olyan nőkben is 
előfordul multirezisztens baktérium 
(például ESBL-termelő E. coli vagy 
Klebsiella pneumoniae) által okozott  
uroinfekció, akiknek nincs terhelő 
anamnézisük.

• Komplikált uroinfekció akut fel-
lángolásának kezelését lehetőleg an-
tibiogramra kell alapozni. Ha nincs 
idő megvárni a friss tenyésztés ered-
ményét, a korábbi vizsgálatok ered-
ményét és az anamnézisben szereplő 
antibiotikum-kezelések listáját kell 
figyelembe venni. Súlyos klinikai 
kép esetén hospitalizáció szükséges, 
carbapenem- vagy aminoglikozid-ke-
zelés jöhet szóba, adott esetben uro-
lógiai intervenció mellett. A kezelés 

Vizeletmintákból izolált E. coli rezisztenciája (%) Magyarországon 2015-ben

Antibiotikum amoxicillin/
klavulánsav cefuroxim ciprofloxacin nitrofurantoin cotrimoxazol

járóbeteg 20,1 9,2 22,7 4,1 25,3

fekvőbeteg 27,8 16,6 28,6 5,8 28,7
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Irodalom
1. European Surveillance of Antimicro-
bial Consumption Network (ESAC-Net): 
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/
surveillance/ESAC-Net/Pages/index.aspx 
2. Nemzeti Bakteriológiai Surveillance Adat-
feldolgozó Csoport. A magyarországi mikro-
biológiai surveillance antibiotikum rezisztencia 
eredményei. Országos Epidemiológiai Központ, 
2005–2015; www.oek.hu

Már bőséges tapasztalatokat ad  
az EESZT működtetése, küszöbön az 
adatvédelmi kötelezettségek gyakor-
lati bevezetése (GDPR) és az egyedi 
gyógyszer-azonosítás kérdése is test-
közelbe került. A tára mögött dolgozó 
szakszemélyzet valamennyi tagja meg 
kell, hogy ismerje, és részt kell, hogy 
vállaljon ezekből a feladatokból.

Eddig minden találkozónkon sike-
rült a közös gondolkodás, és úgy áll-
tunk fel a konferencia végén, hogy 
jobban értjük egymást. Így volt ez 
most is. A MOSZ oktatási kabinet-
jében lezajlott rendezvényen a Szö-
vetség idén is átvállalta a regisztrá-
ciós díj egy részét, annak érdekében, 
hogy minél szélesebb körű legyen a 
találkozó. 

Tervezzük a következő rendezvényt. 
Figyeljék híradásunkat!

MOSZinfó

időtartama – kevés kivétellel – 7–10 
nap. A vizelettenyésztés kontrollja el-
engedhetetlen.
 
• Az aszimptomatikus bacteriuria nem 
igényel antibiotikum-kezelést, mert az 
antibiotikum alkalmazása nem szünte-
ti meg véglegesen a baktériumürítést, 
viszont jelentősen fokozza a rezisz-
tencia kialakulását. Ez az ellenjavallat 
diabetesesekre, valamint az elektív, 
steril, ortopédiai vagy cardiovascularis 
műtétek előtt álló betegekre is vonat-
kozik. Szintén kontraindikált a tartós 
katétert viselők antibiotikum-kezelése. 

A napi egészségpolitikai helyzetkép 
megismerése után a résztvevők egyez-
tették a betegellátásban vállalt felada-
taikat, kompetenciáikat, majd ízelítőt 
kaptak a kiemelt megbetegedési kór-
képekhez tartozó aktuális terápiákról. 
Bővítették ismereteiket a diabetes-el-
látás, a gyógyszer-, valamint a gyógy-
szer-élelmiszer interakciók területén, 
tanulmányozták az egyes innovatív, 

Kezelendő viszont a terhesek aszimp-
tomatikus bacteriuriája, és közvetlenül 
a műtét előtt az urológiai műtétre várók 
vizeletét is célszerű sterilizálni. 

A gyakorló orvostársadalomnak fel 
kell ismernie, hogy a bakteriális re-
zisztencia kialakulása az antibiotiku-
mok jelentős hatásvesztéséhez vezet. 
Az egyik legfontosabb eszköz ennek 
megfékezésére az antibiotikumok  
helyes alkalmazása, amelynek leg-
főbb eleme a megalapozott diagnózi-
son alapuló adekvát antibiotikum-vá-
lasztás.

egyénre szabott terápiákat és a daga-
natos betegségek célzott kezelését. 
Ismerkedtek a csecsemő- és gyermek-
kori elhízás problémáival. Terítékre 
kerültek a beteg-együttműködés, a 
kommunikáció és a gyógyszertár-mű-
ködtetés aktualitásai, valamint egyes 
gyógyszeripari újdonságok egyaránt. 
A megszerzett ismeretekről a tesztírás 
során adtak számot a hallgatók.

Közös feladatokról közösen gondolkodik  
a gyógyszerész- és az asszisztenskar
Gyorsjelentés a IX. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferenciáról
Sikeresen zárult a Budapesten, május 12–13. között megrendezett, 20 kreditet jelentő, IX. Országos Gyógyszertári Asszisztens  
Továbbképző Konferencia. Az összesen 14 prezentáció, workshop és az ezeket követő konzultációk során a résztvevők egyetér-
tettek abban, hogy ismét hangsúlyosabbá vált a gyógyszerellátás szerepe az egészségügyi ellátórendszerben. Szaporodnak a 
feladatok, növekszik a felelősség. A lassan évtizedes hagyománnyá váló konferencia kiváló alkalmat adott arra, hogy felfrissítsük 
ismereteinket és megbeszéljük közös dolgainkat. 

RENDEZVÉNY
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A MOSZ Budapesti és Pest Megyei 
Szervezete a fenti témában tartotta leg-
utóbbi találkozóját 2018. május 8-án 
a Szövetség székházában. A sokakat 
izgató és érintő kérdés körül rengeteg 
a bizonytalanság. A rendezvényen el-
hangzottak alapján írt összefoglalóm 
a találkozó napján készült, azóta való-
színűleg újabb részletek tisztázódtak. 
Kérem az olvasókat, hogy ezt minden-
képpen vegyék figyelembe, amikor 
megalkotják saját szervezetük GD-
PR-protokollját.

Meghívott vendégünk dr. Maklári 
Zsolt ügyvéd úr volt, aki az alapfogal-
mak ismertetése után nagy precizitás-
sal, lépésről lépésre foglalta össze az 
aktuális teendőket.

Az alapfogalmak esetében fontos kü-
lönbséget tenni adatkezelő és adatfel-
dolgozó között. A gyógyszertár adat-
kezelőnek minősül, mivel (a teljesség 
igénye nélkül) személyes adatokat 
gyűjt, rögzít, rendszerez, tárol, lekér-
dez, továbbít, töröl, illetve dönt az ada-
tok sorsáról.

A személyes adat olyan, természe-
tes személyre vonatkozó információ, 
amely alapján ez a természetes sze-

mély egyértelműen beazonosítható 
(például személyazonosító adatok, 
banki ügyletek adatai, vevőkódok).

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az 
egészségügyi adat „különleges” sze-
mélyes adatnak számít (ide tartoznak 
azok a természetes személy számára 
nyújtott egészségügyi szolgáltatások-
ra vonatkozó adatok is, amelyekből a 
személy egészségi állapotára lehet kö-
vetkeztetni).

A gyógyszertárak legfontosabb  
teendői:

• Adatkezelési tevékenység nyilván-
tartása: gyógyszertáron belüli napra-
kész nyilvántartás, amelyet nem kell 
bejelenteni, azonban a hatóság kéré-
sére bemutatandó. Elektronikus for-
mában is megfelelő. A nyilvántartás-
nak tartalmaznia kell az adatkezelés 
céljait; az érintettek kategóriáinak, 
valamint a személyes adatok kate-
góriáinak ismertetését; azon címzet-
tek kategóriáit, akikkel a személyes 
adatokat közlik vagy közölni fogják; 
a különböző adatkategóriák törlésére 
előirányzott határidőket; valamint a 

technikai és szervezési intézkedések 
általános leírását.

• Szabályzatok elkészítése (adatvé-
delmi szabályzat és adatkezelési tá-
jékoztató): az ügyvezetés fogadja el. 
Nyilvánossá kell tenni, nem szüksé-
ges külön bejelenteni a hatóságnak, 
de kérésre be kell tudni mutatni.

• Az adatkezeléshez szükséges hozzá-
járulások beszerzése az érintettektől: 
jogszabályon alapuló adatkezelés 
esetén nem kell külön hozzájárulás 
az érintettől, önkéntes hozzájárulásnál 
viszont a patikának mindenkor tudni 
kell igazolni, hogy a hozzájárulás ön-
kéntes, konkrét, egyértelmű és megfe-
lelő tájékoztatáson alapuló volt.

• Adatvédelmi tisztviselő kinevezése, 
aki lehet külső, megbízott személy 
vagy olyan belső munkatárs is, aki 
nem minősül vezető beosztásúnak. 
Minderre a patikákban azért lehet 
szükség, mert a gyógyszertárak „kü-
lönleges” személyes adatokat kezel-
nek. Az adatvédelmi tisztviselőnek 
nem kell külön képesítéssel rendel-
keznie erre a feladatkörre, ugyanak-
kor körültekintően kell kiválasztani 
a személyét, mert a patika felel a 
tevékenységéért a hatóságokkal és 
harmadik személyekkel szemben.

• Adatvédelmi incidensek bejelen-
tése és nyilvántartása: személyes 
adatokkal kapcsolatos jogsértések, 

Nyakunkon a GDPR
2018. május 25-től hatályos az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/679.  
számú általános adatvédelmi rendelete. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy 
megfeleljünk a jogszabály előírásainak? 
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továbbá a már említett adatvédelmi 
incidensek jelentése). Ugyanakkor 
az eddig kötelező adatkezelési beje-
lentés és nyilvántartási szám-igény-
lés 2018. május 25-től megszűnik.

A GDPR kapcsán (minthogy a talál-
kozót követően lépett hatályba) még 
nem volt jogeset, így nem tudhatjuk, 
mennyire lesz szigorú az ellenőrző ha-
tóság, illetve hogyan alakulnak e kér-
dés kapcsán a jogi vélemények. Ennek 
ellenére komolyan kell venni a vállal-
kozások felkészítését a törvénynek 
való megfelelésre, mert a maximáli-
san kiszabható bírság összege óriási, 
20 millió euró vagy az előző év árbe-
vételének 4 százaléka.

Kérjük a kollégákat, kövessék nyomon 
a megjelenő új információkat, hogy 
vállalkozásuk működése ténylegesen 
megfeleljen a GDPR előírásainak.

Lukácsné dr. Fodor Enikő 
MOSZ alelnök

Dr. Maklári Zsolt,  
Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda

visszaélések esetén a patika általi 
tudomásszerzést követően haladék-
talanul, de legkésőbb 72 órán belül 
kell ezeket bejelenteni a NAIH felé, 
és úgynevezett incidens-nyilvántar-
tást kell vezetni róluk.

• Az érintett adatbirtokosok jogainak 
érvényesítésével kapcsolatos felada-
tok teljesítése a kérelemtől számított 
egy hónapon belül. Ezek a jogok a 
következők: tájékoztatáshoz való 
jog, hozzáféréshez való jog, adatok 
helyesbítéséhez való jog, törléshez 
való jog (kivéve a jogszabályon ala-
puló adatkezelésnél), az adatkezelés 
korlátozásához való jog (kivéve a 
jogszabályon alapuló adatkezelés-
nél), tiltakozáshoz való jog (kivéve 
a jogszabályon alapuló adatkezelés-
nél), adathordozhatósághoz való jog.

• Weblap-üzemeltetés, e-mail marke-
ting: ezek kapcsán kiemelendő, hogy 
tilos automatikusan, „kéretlenül” hír-
levelet, direktmarketing anyagokat 
küldeni. A hírlevelek, reklámanya-
gok küldéséhez előzetes, proaktív 

hozzájárulás szükséges az érintettől 
(például hozzájárulás esetén beikszel 
egy négyzetet). A süti-sávról, azaz a 
„cookie”-król szintén egyértelmű és 
pontos tájékoztatást kell adni az oldal 
adatvédelmi tájékoztatójában (vagy 
egy külön „süti-tájékoztatóban”), 
és a felhasználónak kifejezetten és 
egyértelműen hozzá is kell járul-
nia ahhoz, hogy az oldal cookie-kat 
használjon. Arra is lehetőséget kell 
neki adni, hogy megváltoztassa dön-
tését, azaz egy ponton úgy döntsön, 
hogy a továbbiakban nem járul hozzá 
a cookie-k alkalmazásához.

• Az adatvédelmi hatásvizsgálat el-
készítése (kockázatelemzés): az 
újonnan bevezetésre kerülő üzleti 
tevékenységgel (például webshop 
beindítása, gyógyszerészi gondozási 
tevékenység elindítása) kapcsola-
tos adatkezelést megelőzően annak 
kockázatát megfelelően fel kell mér-
ni, és ki kell értékelni.

• Bejelentés a NAIH felé (adatvédel-
mi tisztviselő neve, elérhetősége, 

Mi utalhat hamis gyógyszerre?

Az illegális gyógyszereket a szaka-
vatott szem már a külsejük alapján 
is felismeri, hiszen több jel is utal 
erre: nincs rajtuk magyar nyelvű fel-
irat, illetve nem tartozik hozzájuk 
magyar nyelvű betegtájékoztató. A 
gyógyszer szemmel láthatóan silány 
minőségű (töredezett a széle, alig 
olvasható rajta a felirat, elmosódott 
élei vannak, nem egyöntetű a színe 
vagy a pirulák nem azonos színűek). 
Emellett a már említett hatóanyag is 
más, ezért a kívánt hatás elmarad, 
rosszabb esetben súlyos tünetek je-
lentkeznek. 

Gyógyszerhamisítás – nemcsak illegális, veszélyes is
A gyógyszerek hamisításának egyik legalapvetőbb ismérve, hogy a készítmények nem tartalmazzák azokat a hatóanyagokat, ame-
lyek a beteg felgyógyulásához szükségesek, illetve az előírásban szerepelnek. Ám ez még a jobbik eset, hiszen olyan is előfordulhat, 
amikor az illegális gyógyszerben kimondottan mérgező anyagok, egészségre káros összetevők szerepelnek. Ritkán ugyan, de az is 
előfordulhat, hogy a hamis medicinák kábítószert is tartalmaznak. Az illegális gyógyszer-kereskedelem fő színtere az internet.
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latban. Hasznos információ, hogy az 
OGYÉI honlapján megtalálható a letil-
tott honlapok és reklámok listája. „Azt 
is fontos megismertetni a betegekkel, 
hogy egy adott honlapon milyen ele-
mek utalhatnak illegális gyógyszer for-
galmazására (a már említett helyesírá-
si hibák mellett például az ismeretlen 
szakértő, a külföldi székhely, az eltérő 
betegségekre egyformán hatásos szer 
reklámozása, a gyors gyógyulás ígére-
te stb.)” – hangsúlyozza dr. Mélypata-
kiné dr. Áfra Júlia.

Az illegális gyógyszerek előállítása

A hamis gyógyszereket általában nem 
laboratóriumi körülmények között ál-
lítják össze, ami magában hordozza, 
hogy az esetek döntő többségében nem 
megfelelő a sterilitás. Az így elkészített 
gyógyszerek tárolása sem színvonalas, 
elmarad a patikusok körében jól is-
mert, szigorú előírásoktól. A hamisított 
gyógyszereket ugyancsak nem meg-
felelő körülmények között szállítják a 
világ különböző pontjaira, ezáltal még 
veszélyesebbé téve adalékanyagaikat. 

Az ilyen jellegű készítmények 
legtöbbje a Közel-Keletről vagy 
Kínából származik. A fejlődő or-
szágokban forgalmazott gyógy-
szerek negyede hamisított. Ez a 
körülmény sajnos már ezrek ha-

lálát okozta, illetve súlyos egészség-
ügyi probléma forrása volt. Afrikában 
például hatóanyag nélküli gyógyszert 
szedtek malária epidémiára, így ezrek 
haltak bele a betegségbe. A helyzet rá-
adásul egyre súlyosabb méreteket ölt. 

A gyógyszerek gyártása alapesetben 
szigorúan szabályozott tevékenység, 
komoly minőségbiztosítási szabályo-
kon alapszik. Az illegális készítmé-
nyek gyártása kétes helyeken törté-
nik, nem megfelelően szabályozott 
körülmények között. Ezért aztán 
tartalmazhatnak szennyeződéseket, 
sterilitásuk nem biztosított, előfor-
dulhat, hogy nem is a feltüntetett ha-
tóanyagot tartalmazzák, vagy éppen 
nem a leírásban szereplő mennyiség-
ben. Olyan is előfordulhat, hogy a 

A beszerzés helyén kívül az olyan dol-
gok is hamis gyógyszerre utalhatnak, 
mint például a nem megfelelő csoma-
golás (a magyar nyelvű csomagolás 
vagy tájékoztató hiánya, a tájékoztató 
szöveg magyartalansága, a sok helyes-
írási hiba) vagy a készítmény bármi-
lyen minőségi eltérése (nem megfelelő 
szín, szag, állag). Érdemes erről is fel-
világosítást adnunk, hiszen a betegek 
könnyen megtéveszthetők.

Hamis gyógyszer az internetről

Rengeteg olyan weboldal és internetes 
fórum létezik, ahol hamisított, veszé-
lyes készítmények keringenek, ame-
lyek forgalmazói jellemzően csodála-
tos gyógyulást és hihetetlen akciókat 
ígérnek. Fontos, hogy a betegeknek 
segítsünk kiszűrni ezeket az oldalakat. 
Ezen kívül akár piacokon, vásárokon 
is lehet találkozni legális vagy hamis 
gyógyszerekkel.

A számos törvényesen működő web-
patika mellett sajnos az illegálisak is 
megjelentek, amelyek mögött nem áll 

gyógyszertár, és a készítmények mi-
nősége sem megfelelő. Az interneten 
fellelhető, több mint 11 ezer online pa-
tikának csupán a 4 százaléka működik 
teljesen legálisan, törvényileg előírt 
formában és a helyes gyógyszer-for-
galmazási gyakorlat betartásával. A 
webpatikákat elsősorban azért választ-
ják a páciensek, mert így kényelmesen, 
az otthonukból is megvásárolhatják az 
adott gyógyszereket. A WHO statisz-
tikája szerint a kényelmi szolgáltatás 
során a betegek elsősorban antibiotiku-
mokat vásárolnak.  

Sajnos hazánkban is léteznek illegális 
vagy hamis gyógyszereket árusító hon-
lapok, amelyeket az OGYÉI igyekszik 
felderíteni, és intézkedni velük kapcso-

A gyógyszerész hivatásából adódó-
an természetesen azonnal észreveszi, 
ha valamilyen oknál fogva hamisított 
gyógyszerrel találkozik. A betegek 
azonban, laikus mivoltuknál fogva saj-
nos gyakran csak akkor kezdenek el 
gyanakodni, amikor a gyógyszert már 
be is vették (más az íze, az állaga). Ek-
kor általában a patikushoz fordulnak 
segítségért. 

Dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia szak-
gyógyszerész véleménye szerint arra, 
hogy hamis egy gyógyszer, számos 
dolog utalhat: „Az egyik legfontosabb 
tanács, amit a betegeknek adhatunk, 
hogy tartsák szem előtt, hogy gyógy-
szert (akár vényköteles, akár vény 
nélkül kapható) csak a forgalmazásra 
jogosult helyről, vagyis gyógyszertár-
ból vagy egyéb megbízható forrásból 
(ilyenek lehetnek például bizonyos 
benzinkutak, drogériák) szerezzenek 
be. Az eredetiség hiányának gyanúja 
például akkor merülhet fel, ha a bete-
gek más, bizonytalan forrásból jutnak 
a gyógyszereikhez, például az inter-
netről, esetleg a piacról – sajnos, ilyet  
is látni.” 

Az internetes gyógyszer-
vásárlást illetően fontos 
felhívni a figyelmet arra, 
hogy néhány gyógyszer-
tár internetes forgalma-
zással is foglalkozik, ám 
az ilyen webpatikák mögött 
mindig egy létező gyógyszertár áll. A 
betegeket arról is érdemes felvilágo-
sítani, hogy ezeknek a gyógyszertá-
raknak a honlapján melyek azok az 
elemek, amelyek a biztonságosságra 
utalnak (például a patika elérhető-
ségének jól látható módon történő 
feltüntetése; a termékek részletes le-
írása, amelyben nincsenek túlzó, fé-
lelmet keltő, biztos gyógyulást ígérő 
mondatok stb.).

Ezen kívül mondjuk el azt is, hogy az 
OGYÉI honlapján (https://www.ogyei.
gov.hu/gyogyszertarkereso) is megta-
lálható a megbízható gyógyszertárak 
listája, arra az esetre, ha a beteg nem 
tudná eldönteni, vajon hiteles oldalon 
böngészik-e vagy sem.

„Sajnos hazánkban is léteznek 
illegális vagy hamis gyógyszereket 

árusító honlapok.”
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kiszerelésű áru mellett – meghaladta a 
százezret, ezek együttes értéke megkö-
zelítőleg 160 millió forint. Ugyancsak a 
nemzetközi akció keretében, a hatósá-
gok 125 millió forint értékben foglaltak 
le illegális orvosi eszközöket, például 
hamis fogászati készülékeket, implantá-
tumokat, óvszereket, fecskendőket, köt-
szereket és tiltott sebészeti eszközöket.

Mit tehet a gyógyszerész?

Az illegális gyógyszerek elleni harc-
ban a patikusoknak is fontos szerep jut. 
A betegekkel folytatott kommunikáció, 
a megfelelő információátadás hozzájá-
rulhat ahhoz, hogy a páciens visszatér-
jen a patikába, és az általa már jól is-
mert gyógyszerész véleményét kérje ki 
egy-egy készítménnyel kapcsolatban. 
A megfelelő tájékoztatásnak köszön-
hetően a beteg biztonságban érezheti 
magát, és nem érzi szükségét annak, 
hogy az interneten fellelhető illegális 
patikákat keresse fel.

Dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia véle-
ménye szerint fontos, hogy rendsze-
resen tájékoztassuk a patikába láto-
gatókat, hogy a gyógyszerbeszerzés 
legbiztonságosabb módja a személyes 
kontaktus, amikor is a patikus tud ta-
nácsot adni, ráadásul a hazai gyógy-
szertárakba jó eséllyel egyáltalán nem 
kerül hamisított gyógyszer. 

„Mivel betegeink életének is szerves 
részévé vált az internet, nekünk is 
naprakésznek kell lennünk az inter-
neten és a reklámokban megjelenő, 
»kurrens« készítményekkel kapcso-
latban. Segítenünk kell őket abban, 
hogy különbséget tudjanak tenni biz-
tonságos és nem biztonságos gyógy-
szerek, illetve forgalmazók között. 
A kellő odafigyelés, segítőkészség, a 
megfelelő tájékoztatás és a beteggel 
való együttműködés segíthet abban, 
hogy a patikába érkezők bízzanak 
bennünk, és kikérjék a tanácsunkat” – 
zárja gondolatait a szakember.

Gorzsás Anita, WEBBeteg
Szakértő: Dr. Mélypatakiné  

dr. Áfra Júlia szakgyógyszerész

tikákban jó minőségű, megbízható 
gyógyszerek kerülnek forgalomba. 

Hazánkban a vényköteles gyógyszerek 
hamisítása az elterjedtebb. Az embe-
rek legtöbb esetben a szégyenérzetükre 

vagy időhiányra panaszkodnak, ami-
kor alternatívaként tekintenek az „ut-
cán” megvásárolható készítményekre. 

A Pangea akció

Nemzetközi szinten és Magyarorszá-
gon is jelentős sikert ért el a hamisított 
gyógyszerek forgalmazása és az enge-
dély nélküli internetes patikák felszá-
molása ellen indított eddigi legnagyobb 
nemzetközi razzia, a Pangea akció.  
A 2017-ben lefoglalt tabletták száma 
– a 25 ezer doboznyi és a 200 tasakos 

készítményen csak gyógynövényeket 
tüntetnek fel, ezek mellett azonban 
szintetikus hatóanyag is található 
bennük.

Az ilyen készítmények lehetnek ha-
tástalanok is, de akár átmeneti vagy 
maradandó egészségkárosodást, 
legrosszabb esetben halált is okoz-
hatnak, ezért mindenképpen fontos 
megerősíteni a pácienseinket abban, 
hogy gyógyszert csak megbízható 
helyről szerezzenek be.

Az európai és magyarországi helyzet

A gyógyszerhamisítás, mint jelenség 
hazánkban is tapasztalható, ám ko-
rántsem olyan szinten, mint a világ 
egyéb pontjain. A tevékenység első-
sorban a nyugati országokban gya-
kori. Magyarországon ez idáig még 
nem került be hamisított gyógyszer a 
legális patikai forgalmazásba. Nálunk 
kizárólag illegális csatornákon, pél-
dául webpatikákon keresztül juthat-
nak ilyen készítményekhez a betegek. 
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 
nagyon szigorúan veszi a gyógyszer- 
ellátás ellenőrzését, így a magyar pa-

„Az illegális 
gyógyszerek elleni  

harcban a patikusoknak  
is fontos szerep jut.”
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gógiailag tesztelt óravázlat is készült, 
amely a diák alapján végigvezeti az 
előadót az óra optimális szerkezetén. 
A link plakáttal, oklevéllel, gondolat-
ébresztővel segíti az óraadót az anyag 
hatékony továbbadásában.

A diák egyik üzenete, hogy „Nem me-
hetünk el a gyógyszerhamisítás, mint 
jelenség mellett, mert egy rossz döntés 
az életünkbe kerülhet.” Az óravázlat 
pedig arra is kitér, hogy az internetes 
kereskedelem mellett sajnos a piaco-
kon és a konditermekben is hozzá lehet 
jutni illegális szerekhez. Nem tudhat-
juk, hogy – a tipikus kísérőszöveg sze-
rint – valakinek a pár levél megmaradt 
gyógyszere valójában honnan szárma-
zik. Az anyag arra is felhívja a figyel-
met, hogy a fiatalok ne fogadjanak el 
gyógyszert idegentől, és azt is nagyon 
nézzék meg, hogy a lejárt szavatosságú 
gyógyszert hova viszik. 

Azt gondolom, hogy ez a témakör – az 
előadás és a témavázlat alapján – alkal-
mas arra, hogy egy adott településen a 
gyógyszerész, aki a hivatásánál fogva 
a leghitelesebb ezen a téren, segítse a 
középiskolások eligazodását. Ahogy a 
végső üzenet is szól: 

„Mit tehetünk?

Mielőtt gyógyszert rendelünk, bizo-
nyosodjunk meg arról, hogy az oldal 
legális-e.
Senkitől ne vegyünk át, vagy fogad-
junk el gyógyszert.
Kérdezzük meg a szüleinket.
Kérdezzük meg az orvosunkat.
Kérdezzük meg a gyógyszerészt.”

Dr. Ilku Lívia,
a HENT gyógyszerhamisítás

elleni munkacsoportjának vezetője

Az elmúlt 4-5 évben több szakmai 
fórumon, hazai és nemzetközi konfe-
rencián és a HENT (Hamisítás Elleni 
Nemzeti Testület) által koordinált in-
teraktív osztályfőnöki órákon is azt 
tapasztaltuk, hogy a jövő generációja, 
a középiskolás korosztály viszonylag 
hamar válik a fogyasztói társadalom 
részévé, azonban sem az interneten 
történő vásárlás kockázataival, sem a 
hamisítás következményeivel nincs 

tisztában. Az iskolák részéről ugyanak-
kor egyértelmű igény mutatkozik arra, 
hogy az oktatási anyag részévé váljon a 
gyógyszerekkel, hamis gyógyszerekkel 
kapcsolatos felvilágosítás. 

Az elektronikus oktatási anyagok el-
készítésével a HENT ezt a hiányt igye-
kezett pótolni, az üzenet közvetítésére 
a legautentikusabb személy viszont a 
gyógyszerész, a helyi gyógyszerész 
lehet.

A gyógyszerhamisítás veszélyeit tag-
laló előadás prezijét közkinccsé tettük, 
hiszen minél többen használjuk, annál 
több vulnerábilis korban lévő diák lesz 
okosabb, megfontoltabb ezen a téren: 
http://www.hamisitasellen.hu/oktata-
si-anyagok-iskolasok-reszere/.

A tananyagok elkészítésénél a látvány 
szerepe legalább olyan fontos volt, 
mint a mondanivalóé, hiszen a diáko-
kat az üzenetnél sokkal gyorsabban ra-
gadja magával a vizuális élmény, ezért 
színesek és interaktívak az előadások 
anyagai. Az oktatási anyaghoz peda-

Közelebb a Z generációhoz – gyógyszerészi edukációval!
A gyógyszerész bizalmi ember – az emberek figyelnek rá, megkérdezik és megfogadják a tanácsát. Ez a folyamat különösen fontos 
annak a generációnak az esetében, amelynek tagjai a kamaszkor beköszöntével megkérdőjelezik az addig tanultakat, a hormonális 
és testi változások mellett megküzdenek a bennük dúló feszültségekkel és keresik a saját útjukat. Ez az útkeresés ma már a szociális 
média közreműködésével zajlik: a neten élnek, a neten adnak és fogadnak tanácsot, nem utolsó sorban pedig a neten vásárolnak. 
Mindent. És csak reméljük, hogy gyógyszert NEM!
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nökeként, másrészt abból adódóan, hogy 
aktívan kilencvennél is több tudományos 
társasággal tartottam a kapcsolatot, (…) 
mindenütt azt a szemléletet igyekeztem 
előmozdítani, hogy a gyógyszerész te-
vékenysége komoly hozzáadott értéket 
jelent az orvos munkája szempontjából, 
sőt számos esetben akár még helyettesít-

heti is őt” – vallotta állásfog-
lalásában. „Komoly kihívás, 
küldetés segíteni ennek a jó 
viszonynak a kialakulását. 
(…) A beteg délelőtt elmegy 
a belgyógyászhoz, délután 
a reumatológushoz, másnap 
a gasztroenterológushoz, 
mindegyik szakember a leg-
jobb tudása szerint írja fel 
neki a gyógyszert, csak éppen 
a beteg nem mondja el a keze- 

lőorvosának, hogy kinél járt, és aktuáli-
san milyen gyógyszereket szed. Mindez a 
gyógyszerésznél ér össze, aki látja, hogy a 
30 kiváltani hozott receptből legalább 10 
felesleges, mert az arra felírt gyógyszer 
valamilyen hatóanyag formájában már 
egy másik vényen is szerepel.”

Kiss professzor publikációk sorával írta 
be nevét az orvos- és gyógyszerésztu-
dományok történelmébe. Egész életét a 
betegellátás, oktatás és a család hármas 
egységének szentelte. Empátia, az érté-
kek tisztelete, bizalom, optimizmus és 
emberszeretet jellemezte mindennapjait.  

Tisztelt Professzor Úr! Kedves István!                                                                                                  
Nyugodj békében, emlékedet meg-
őrizzük!

Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége

66 évesen, váratlanul távozott közü-
lünk szakmai rendezvényeink állandó 
előadója, a gyógyszerészi hivatás fej-
lesztése érdekében rendkívül sokat tevő, 
közmegbecsülést élvező orvos kollé-
gánk, Kiss István professzor.

Kiss professzor úr a Magyar Hyperto-
nia Társaság, a Magyar Gerontológiai 
és Geriátriai Társaság, majd pedig a  
MOTESZ elnökeként évtizedes érde-
meket szerzett az orvos–gyógyszerész 
kapcsolat építésében. Felismerve és el-
ismerve a gyógyszerészi szerepvállalás 

jelentőségét a gyógyító munkában, azo-
kon a szakterületeken, amelyeknek ava-
tott képviselője, száznál is több tovább-
képzés aktív szervezője és előadója volt 
körünkben. Így a legnagyobb populáci-
ót érintő keringési megbetegedések és a 
legtöbb gyógyszert alkalmazó idősko-
rúak ellátására tanított bennünket évek 
óta, nagy empátiával és alapossággal. 

1977-ben végzett a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem Általános Orvostu-
dományi Karán, summa cum laude mi-

nősítéssel. 1982-ben belgyógyászatból, 
1990-ben nephrologiából, 2003-ban pe-
dig klinikai farmakológiából szakvizs-
gázott. 1991-ben védte meg kandidátusi 
disszertációját, 2007-ben lett a Semmel-
weis Egyetem habilitált doktora. 

Első munkahelye a Semmelweis OTE II. 
számú Belgyógyászati Klinika hyperto-
nia-nephrologia részlege volt. 1986-ban 
nevezték ki osztályvezetőnek a Klini-
ka Nephrologiai-Dialízis Részlegére. 
1990-ben a Szent Imre Kórház I. számú  
Belgyógyászati Osztály másod-főorvosa 
lett, ahol nephrologiai részleget és szak- 
ambulanciát hozott létre. 2004-től osz-
tályvezető főorvos, 2007-ben a kórház 
orvos-igazgató helyettese.

1991 szeptemberében 
az ország első privát 
dialízis-központjának 
orvos-igazgatója, majd 
1992–94 között alapí-
tója volt az ország első 
nephrologiai betegellátó 
hálózatának, amelynek 
élete végéig meghatározó 
orvos-szakmai vezetője 
maradt. 2010-től napja-
inkig nagy elhívatottsággal dolgozott a 
Magyarország Átfogó Egészségvédelmi 
Szűrőprogram szakmai bizottságának 
elnökeként.

Szakmai tevékenységét számos kitünte-
téssel díjazták. Elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a gyógyszerészek terápiás isme-

reteinek bővítését 
célzó továbbképzé-
sek megszervezésé-
ben. 2017-ben a Ma-
gángyógyszerészek 
Országos Szövetsé-
ge a „Gyógyszeré-
szetért” életműdíjjal 
fejezte ki elismerését 
és köszönetét.

„A Magyar Orvostár-
saságok és Egyesüle-
tek Szövetségének el-

Elhunyt Kiss István professzor
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gyógyszertárban: vajon egy jobb árpo-
litikával, a rendszer hatékonyabbá téte-
lével fel tudjuk-e fejleszteni, képesek 
vagyunk-e növelni a jelenlegi vásárlói 
kört? A másik helyzet, amikor szűkül 
a betegkör, és ezáltal csökken a patika 
forgalma. Például tételezzük fel, hogy 
a gyógyszertárnak van egy nagyobb 
szociális otthon- vagy idősek otthona 
partnere, amelyet a tulajdonosváltást 
követően elveszít, amelynek eredmé-
nyeként máris egy nagyobb veszteség 
éri a vállalkozást. 

Mindhárom lehetséges kimenetre fel 
kell készülnünk, és azt végiggondol-
nunk, hogy a saját kockázatvállalási 
hajlandóságunk mellett ezek közül me-
lyikbe vagyunk hajlandók belefektetni. 

Lehetőségek és korlátok

A piaci ár a patika havi forgalmának a 
valahányszorosából indul ki. Ám ahhoz, 
hogy kiderüljön, valójában mennyit ér a 
gyógyszertár, eladóként és vevőként is 
nagyon sok mindent át kell néznünk. Ha 
sokkal több jövőbeli lehetőség van ben-
ne, mint amennyit a jelenlegi tulajdono-
sa kihozott belőle, akkor többet is érhet, 
mint a piaci átlagára. 

Ha van lehetőség a látogatottság, a for-
galom növelésére, ha a patika régen 
volt felújítva, ha a marketingbe nem 
fektettek annyit, mint amennyit lehe-
tett volna, ha a készletgazdálkodás azt 
mutatja, hogy azt hatékonyabbá lehet 
tenni, akkor a vevő szemszögéből ez 
egy értékesebb vállalkozás, mint egy 
nagyon felfuttatott patika, amelyet már 
csak ugyanolyan szinten vagy rosszab-
bul lehet működtetni, mint eddig. 

Ha vásárolnánk

Milyen megfontolásból vásárolhat va-
laki patikát vagy gyógyszerári tulaj-
donrészt? Például, mert már eddig is 
tulajdonostárs volt, és most felkínálták 
neki a maradék tulajdoni hányad meg-
vételét. Más terjeszkedés céljából vá-
sárol (egy újabb) patikát. Bővülhetünk 
azért, hogy nagyobb forgalommal ren-
delkezzünk, ami hatékonyabb tárgyalá-
si alap lehet a partnereinkkel, a gyár-
tókkal, nagykereskedőkkel szemben. 
Vagy azért, hogy ezzel önmagunknak 
támasszunk konkurenciát, egy kisebb 
városban a saját magunk versenytársa 
legyünk, amivel javíthatjuk a saját po-
zíciónkat, nem beszélve a valódi kon-
kurencia kiszorításáról.

Megtérülés

Vevőként egy szempontot kell alaposan 
mérlegelnünk, az úgynevezett tőke alter-
natívaköltséget. Nézzük meg, hogy az a 
tőke, amennyiért megvennénk a gyógy-

szertárat, mekkora hasznot realizál, vagy 
mennyi idő alatt jön vissza, ha másba 
fektetjük. Az invesztíciót általában egy 
kevésbé kockázatos áru, jellemzően ál-
lamkötvény vásárlásával szokták össze-
hasonlítani; igaz, hogy utóbbi „csupán” 
6-8 százalékot kamatozik, viszont na-
gyon biztonságos befektetésnek számít. 

Ha patikavásárlásba fektetjük a pén-
zünket, az megtérül-e nekünk, mond-
juk, nyolc év alatt? Nagyobb hasznot 
tudunk-e realizálni belőle, mint ha 
ugyanebből a pénzből veszünk két 
lakást, és kiadjuk, amivel ráadásul lé-
nyegesen kevesebb munkánk van, mint 
egy vállalkozás működtetésével? 

A közgazdaságtan azt mondja, ha a 
lehetséges befektetési alternatíváknál 
jobban jövedelmező patikát találunk 
(amivel magasabb haszonra tehetünk 
szert, vagy rajta keresztül gyorsabban 
térül meg a befektetett összeg), akkor 
azt érdemes megvásárolnunk. Viszont 
ha nem nyolc, hanem 10-15 év alatt 
térül meg a befektetett összeg, akkor 
lehet, hogy nem érdemes megvenni. 

Pusztán üzletileg, a várható megtérü-
lés alapján így lehet a legegyszerűbben 
számolni. Amit vevőként, a megvá-
sárolni kívánt üzletrész kapcsán még 
érdemes megtennünk, hogy készítsünk 
három forgatókönyvet. Az egyik azt 
vázolja, hogy ha nem változik a patika 
jelenlegi, általunk ismert forgalma, be-
vétele, árrés-tömege, akkor mennyi idő 
alatt jön vissza a rá költött összeg. A 
másik egy rosszabb, a harmadik pedig 
egy ennél jobb szcenárió. 

A legjobb forgatókönyv arról szól, 
hogy milyen lehetőségeket látunk a 

Ne csak a havi forgalommal számoljunk!
A patikaeladás és -vásárlás szempontjai
A különböző képzéseken és a gyógyszertárakban is nagyon sokszor találkozunk olyan kollégákkal, akik úgy gondolják, hogy el-
adnák a patikájukat, annak egy bizonyos tulajdoni hányadát, vagy éppen ellenkezőleg, vásárolnának. Nagyon sokan úgy jöttünk 
ki az egyetemről, hogy ennek a fortélyaira nem tanítottak meg bennünket. A jogszabályi háttérbe (gyógyszerészi többségi tulaj-
don, maximálisan hány patika lehet egy kézben) most nem szeretnék belemenni, inkább arról írnék, hogy milyen szempontokat 
vegyünk figyelembe az eladás vagy a vétel során.
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Az sem mindegy, hogy a megvásá-
rolni szándékozott gyógyszertár két 
vagy 20 éve működik ugyanazon a 
helyen. Utóbbi valószínűleg egy stabil 
vásárlóközönséggel rendelkezik, ami 
nemcsak előny, hanem hátrány is, hi-
szen nagyon nehéz ezt a kört bővíteni. 
Persze létezik az a marketing, azok az 
üzleti fogások, amelyek révén ez sike-
rülhet. 

Vevőként nagyon fontos megvizsgál-
nunk, hogy több, akár öt-hat évre visz-
szamenőleg mekkora és milyen stabil 
a nyugtaszám, vagyis a patika beteg-
forgalma. Lehet, hogy a gyógyszertár 
korábban sokkal nagyobb forgal-
mat produkált, ám néhány éve 
rányitottak egy másik patikát, 
a környéken lezártak egy utat, 
körforgalmat vagy kerékpáru-
tat építettek, és ezért nem le-
het előtte parkolni. De ugyan-
így a városrendezési terveket 
is érdemes megvizsgálni, azt, 
hogy az önkormányzat a közel-
jövőben hogyan alakítaná át a kör-
nyéket, hiszen az is előnyösen vagy 
hátrányosan befolyásolhatja a patika 
látogatottságát. 

S ha már a földrajzi adottságoknál tar-
tunk: érdemes feltérképeznünk, hogy 
van-e a környéken, és ha igen, a pati-
kától milyen messze található a piac, 

egy forgalmas buszmegálló, bank, be-
vásárlóközpont, rendelőintézet. Van-
nak-e a környéken más patikák? Ha 
igen, milyen a nyitva tartásuk és mi-
lyen marketingaktivitást fejtenek ki?  
A megvásárolni kívánt gyógyszertár és 
konkurenciái tartoznak-e valamilyen 
lánchoz vagy beszerzési társuláshoz? 

Árrés és kosárérték

Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az 
adott patika milyen átlagos árréssel dol-
gozik. Nagyon nem mindegy, hogy 11, 
15 vagy 20 százalékkal, hiszen ezekben 

az esetekben nyilván nem ugyanannyit 
fog érni a gyógyszertár. Milyen a vény-
köteles és az OTC-termékek aránya? 
Milyen mennyiségben forgalmaznak 
magisztrális készítményeket? Vannak-e 
a patikában nagy értékű termékek? Ha 
igen, mik azok, és milyen arányt képvi-
selnek a forgalomban? Egy kórház mel-
lett működő gyógyszertárban – a drága, 

de arányaiban alacsonyabb árrés-há-
nyaddal forgalmazott készítmények mi-
att – akár 9-10 százalékra is lemehet a 
patika átlagos árrése, a kozmetikumok 
viszont az átlag fölé tolhatják az árrés 
mértékét. Érdemes szem előtt tartani, 
hogy egy átmenő forgalmú vagy egy 
bevásárlóközpont mellett működő pa-
tikában az átlagosnál magasabb lehet a 
kozmetikumok és egyéb, magasabb ár-
réssel értékesíthető termékek forgalma. 

Az úgynevezett kosárértéket is érde-
mes megnézni, hiszen nem mindegy, 
hogy egy 10 millió forintos forgalom 
ezer vagy kétezer beteg között osz-

lik szét. Ez a szám azt mutatja 
meg, hogy egy vásárló átlago-
san mennyit költ a patikában.  
A magas kosárérték egy ideális 
fizetőképes keresletet jelezhet, 
vagy azt, hogy jó a patika szak-
embergárdája, akik a hatékony 
kommunikáció és a megfelelő 

ajánlások révén maximalizálni 
tudják a patika forgalmát. 

S ha már itt tartunk, a megvásárolni 
kívánt gyógyszertár munkatársait is 
érdemes megismernünk, hiszen ők je-
lentik a patika szellemi tőkéjét, akik a 
tulajdonosváltást követően a mi beosz-
tottaink lesznek. Ezért is szoktam java-
solni, hogy végezzünk/végeztessünk 
próbavásárlásokat, hogy kiderüljön, a 
gyógyszertár milyen szakembergárdá-
val rendelkezik.  

Nyereség kontra nyugalom

Felmerülhet a kérdés: mi az a tele-
pülésméret, ahol még megéri gyógy-
szertárat venni? Ez a vásárló szándé-
kán múlik. Ha valaki úgy dönt, hogy 
a családjával ki szeretne költözni egy 
kis faluba, és ott nyugodt életet kíván 
élni, akkor nem biztos, hogy a nyere-
ség nagysága lesz a döntő szempont. 
Ha viszont befektetni szeretne, és egy 
percet sem töltene a tára mellett, akkor 
valószínűleg nem egy kisvárosi vagy 
egy falusi patikában gondolkodik. 
És nemcsak az alacsony profit miatt: 
gyógyszerészt sem igen találna, aki ott 
dolgozna. 

„Ha a lehetséges befektetési 
alternatíváknál jobban jövedelmező 
patikát találunk, akkor azt érdemes 

megvásárolnunk.”
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Ha eladnánk

Mikor adjuk el a patikánkat és mi-
kor ne? Egy jól működő vállalko-
zástól nyilván nem érdemes meg-
válni. Mikor szánhatja rá magát egy 
tulajdonos a patikája értékesítésére? 
Például 

• ha nincs utódja, aki átvegye tőle a 
vállalkozást; 

• ha a patikáért kapott összeget más-
ba fektetné; 

• ha úgy érzi, eleget dolgozott, és 
nyugdíjba szeretne vonulni; 

• ha több gyógyszertárat működtet, 
és stratégiai vagy anyagi megfon-
tolásból megválna valamelyiktől 
vagy annak egy bizonyos tulajdoni 
hányadától.  

Eladóként a legfontosabb azzal tisz-
tában lennünk, hogy mennyit ér az 
értékesíteni kívánt üzletrész vagy a 
patika egésze. Mindennek van egy 
piaci ára, és ha a havi forgalmat is 
vesszük alapul, tudnunk kell, hogy a 
gyógyszertár elhelyezkedése, a múlt-
ja és a lehetséges jövője is befolyá-
solhatja a kialkudható összeg nagy-
ságát. Vagyis azt kell látnunk, hogy 
a patika jelenleg mennyit tud, illetve 
mire képes. 

Mint említettem, nem 
ugyanannyit fog érni a 
gyógyszertár, ha most 
újítottuk fel, mint ha 
egy 20 évvel ezelőtt 
kialakított officinával 
rendelkezik, amelynek a 
modernizálása ugyancsak hozzájá-
rulhat a forgalom növekedéséhez. 

Akármennyiért is adunk egy zsákfalu-
ban működő patikát, sokkal nehezeb-
ben tudunk rajta túladni, mint egy Bu-
dapest belvárosában működő gyógy-
szertáron. Ráadásul vidéken sokszor 
nagyon fel tud menni egy patika ára 
azáltal, hogy az ingatlannal együtt 
kínálják eladásra, míg egy nagyváros-
ban a gyógyszertár legtöbbször egy 
bérleményben működik, így nem kell 
megvenni magát az épületet vagy épü-
letrészt.  

Lényeges részletek

Ahhoz, hogy egy jó adásvételt le 
tudjunk bonyolítani, a vevőn és az 
eladón kívül még legalább három 
szereplőre van szükség: egy hozzá-
értő jogászra/ügyvédre, mind a két 
oldalról egy-egy könyvelőre és a 
megfelelő banki háttérre. 

Amikor a két fél leegyezteti az adás-
vételi szándékot, nem elég annyiban 
megállapodni, hogy a vállalkozás 
mekkora összegért cserél gazdát. 
Nagyon fontos pontosan részletezni, 
hogy mit tartalmaz maga az ügylet. 
Amikor egy kft.-t adunk el vagy ve-
szünk meg, az nemcsak a céget fog-
lalja magában, hanem nagyon sok 
minden mást is, az eredménytartalék-
tól kezdve a részvényekig, a pénztári 
eszközöktől, bútoroktól esetleg ma-
gáig a patikának helyet adó ingatla-
nig. Tartalmazhat banki tartozást is, 
tehát nagyon nem mindegy, hogy mi 

kerül át az egyik térfélről a másikra. 
Ahogy az is megegyezés tárgyát ké-
pezi, hogy a készlet a részét képezi-e 
a patikának, vagy sem.     

Egy példa, hogy milyen apróságok-
ra kell odafigyelni. Ha történetesen 
február 1-jével történik meg az adás-
vétel, az utolsó két dekád már az új 

vevőhöz fog érkezni. Ennek az el-
számolása hová tartozik? Ezt 

nagyon sokszor úgy oldják 
meg, hogy akkora értékű 
készletet hagynak a patiká-
ban, mint amekkora a két 

dekád összege. 

Egy gyógyszertár eladása és vétele 
nagyon sokszor érzelmi döntés is. El-
adáskor nagyon sok kolléga az alapján 
dönt, hogy aki megvásárolná a patikát, 
az maga is ott fog dolgozni, vagy csak 
befektetési céllal akar szert tenni a 
vállalkozásra. Valószínűleg előnyt fog 
élvezni az, aki az elkövetkező 20-30 
évben a tára mellől, a szívét-lelkét be-
leadva szeretné működtetni a gyógy-
szertárat.  

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.

„Nagyon fontos pontosan részletezni,  
hogy mit tartalmaz maga az ügylet.”



GYÓGYSZERTÁR20

MENEDZSMENT

Ma Magyarországon hat generáció éli 
egymás mellett a maga életét. Ők 

• az Építők generációja, akik a máso-
dik világháború vége előtt születet-
tek (–1945); 

• a Baby boomerek, vagyis a Rat-
kó-korszak gyermekei (1945–1964); 

• az X generáció (1965–1979); 
• az Y generáció (1980–1994); 
• a Z generáció, amelynek tagjai 

1995–2010 között látták meg a nap-
világot;

• valamint az Alfa generáció, vagyis a 
2010 után születettek. 

Nézzük, mi jellemző általánosságban e 
korcsoportok tagjaira!

Az Építők, avagy a veterán  
generáció (1925–1945)

Ennek a generációnak a tagjai a 20. szá-
zad viharainak árnyékában nőttek fel és 
szocializálódtak. Mint a háború és a vi-
lágválság gyermekei, olyan környezet-
ben nőttek fel, amelyben az alkalmaz-
kodás volt a siker záloga. Megtanulták, 
hogyan kell túlélni a fronton és a rend-
szerek változása során. Egy új világot 
építettek fel, amelynek során értékes 
tudást és tapasztalatot halmoztak fel.

Számukra evidens volt a nyugdíjas 
állás fogalma: nem számított ritkaság-
nak, ha valaki az iskolái után elkezdett 
valahol dolgozni, és onnan is vonult 
vissza. Körükben nem volt divat kri-
tizálni a vállalat irányítását, sőt, ki-
emelten fontos volt számukra a hiteles, 
céltudatos, karizmatikus vezető szemé-
lye. Örültek, hogy volt munkahelyük, 
lehetett pénzt keresni és elfelejteni a 
korábbi évek szörnyűségeit. Tisztelik 
a kétkezi, fizikai munkát, és az élet-

A patikavezető – tulajdonos vagy 
személyi jogos gyógyszerész – szá-
mos konfliktussal szembesülhet a 
mindennapokban: problémák merül-
hetnek fel az orvos és a gyógysze-
rész, a nagykereskedő és a gyógy-
szertárvezető, az expediáló és a „jól 
tájékozott” beteg között, ám legalább 
ilyen gyakran támadhat feszültség a 
kollektíván belül, a szakszemélyzet 
tagjai között.  

Ahogy a legtöbb munkahelyen, úgy a 
gyógyszertárban is több generáció kép-
viselői dolgoznak együtt. A különböző 
életkorú, hátterű beosztottaknak eltérő 
a munkához, az idősebb kollégákhoz, 
a vezetéshez, a stabilitáshoz, illetve a 
mobilitáshoz való viszonyuk. Egy-egy 
helyzetre máshogy reagálnak, ami bi-
zonyos esetekben komoly problémák 
forrása lehet. 

Generációs konfliktusok természetesen 
korábban is léteztek, ám soha nem volt 
ilyen mély a szakadék az egy munka-
helyen dolgozó aktív korosztályok kö-
zött, mint napjainkban. A változás oka, 
hogy az ipari társadalmat fokozatosan 

felváltotta az információs, majd azt a 
tudásalapú társadalom, amely teljesen 
átírta az emberek közötti kommuniká-
ció rendjét. Az internet megkönnyíti az 
információk megszerzését, ugyanakkor 
megváltoztatja az emberek közötti vi-
szonyok jellegét.

Az információs társadalom ugyanis 
egy virtuális társadalmat is teremtett. A 
fiatalabb generációk már ebben szoci-
alizálódnak, ez az a hely, ahol maga-
biztosan mozognak. Biztosabban, mint 
a valóságban. Az idősebb generációk 
pedig sokszor kizárva érzik magukat 
ebből a „szép új világ”-ból.

Rókák és oroszlánok

A történelem során mindig is voltak, 
és jelenleg is vannak olyan elméletek, 
amelyek szerint a társadalmi fejlődés 
legfontosabb hajtóereje az egymást kö-
vető generációk egymással folytatott 
küzdelme. Itt elsősorban a Pareto-elvet 
érdemes említeni, amely szerint a törté-
nelemben – legalábbis az elitek szintjén 
–róka- és oroszlán-generációk váltják 
egymást, ahol is a konzervatív oroszlá-
nok a stabilitást képviselik, míg a krea-
tív rókák a változás letéteményesei. 

Ha visszagondolunk a relatíve közel-
múltra, a rendszerváltást is a kreatív 
rókák kezdeményezték, majd jöttek 
a konzervatív oroszlánok, és most is-
mét nyitott a pálya a kreatív rókák 
előtt. Azonban azt se felejtsük el, amit 
Dudás Szabolcs írt 2011-es, Koordi-
nátákon kívül. Fiatal felnőttek a mai 
Magyarországon című könyvében: „A 
mai fiatalság nem sorsközösség. Nehéz 
lesz megküzdenie a szívós öregekkel.” 
Hogy miért, azt a későbbiekben látni 
fogjuk. 

Nemzedékek és konfliktusok 
Generációk egymás mellett élése a gyógyszertárban
Patikavezetőként mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a munkánk során rendre előállnak olyan helyzetek, amelyek magukban 
hordozzák a konfliktus lehetőségét. Ezek a konfliktusok gyakran generációs természetűek, és a különböző nemzedékek eltérő 
értékrendjéből erednek. Az egyes korosztályok általános jellemzőinek ismeretében vélhetően a felmerülő problémákat, nézetel-
téréseket is könnyebben tudjuk kezelni.  
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válás is megszokott jelenség volt. A nők 
tömegesen tértek vissza a munkaerőpiac-
ra, így sok fiatal csak reggel és este látta a 
szüleit. Ők voltak a „kulcsos gyerekek”, 
akiknek a generációja aztán önálló, ta-
lálékony és önellátó nemzedékké vált, 
amelynek tagjai a munkahelyen is érté-
kelik a szabadságot és a felelősséget. 

Ők azok, akik már kamaszként is ta-
lálkoztak számítógépekkel (Commo-
dore), a technológiai fejlesztések be-
gyűrűztek az életükbe, ők pedig lassan 
megtanulták kezelni azokat. Ugyanak-
kor, bár már fiatalon megismerkedtek 
a digitális technológiával, a következő 
generációkhoz képest még mindig csak 
„digitális bevándorlók” maradtak.

Elődeiknél magasabban iskolázottak, 
sokuknak két vagy több diplomája is 
van. Munkába állásukkor versenyképes 
fizetést kínáló, Magyarországra újonnan 
betelepült multinacionális vállalatok 
várták őket, amelyekkel együtt azonban 
a korlátlan munkaidő és a munkahelyi 
stressz is megérkezett. A munkájukért a 
magánéletüket is hajlandók feláldozni, 
talán ezért is olyan nagy a válások szá-
ma e generáció tagjai között.

Az Y generáció (1980–1994)

E nemzedék képviselői még a szocia-
lizmusban születtek, de már a fejlődő 
demokráciában nőttek fel. Ők a fordí-
tott szocializációs generáció. Az előző 
generációk a szüleiktől és a nagyszü-
leiktől tanultak mindent, tőlük kapták 
meg azt a tapasztalati tudást, amely ge-
nerációról generációra szállt, és alapjá-
ul szolgált annak, hogy az ember már 
csak ezért a tudásért is tisztelje a szüle-
it, nagyszüleit, idősebb kollégáit. Ma, 
a digitális újkorban szükséges legfon-
tosabb tudást a fiatalok saját maguk, 
esetleg a kortársaiktól szerzik meg, és 
ők tanítják az előző generációkat a di-
gitális világ eszközeinek használatára.

Az ebbe a korosztályba tartozók

• nyitottak az újdonságokra, befoga-
dóak, gyorsan sajátítják el a techno-
lógiai újdonságokat; 

korhoz köthető tapasztalatnak is nagy 
tekintélye van körükben. 

Ez a generáció nem vágyott másra, 
mint nyugalomra, békére, családi har-
móniára. Részben ezért, a rendszer-
váltás egyfajta sokként érte őket: az 
öröm és a várakozás mellett az addigi 
nyugalom egy csapásra megszűnt. Az 
olyan fogalmak, mint a marketing, in-
formációs technológia, internet, több-
pártrendszer, demokrácia, liberalizmus 
felkészületlenül érték őket. 

Minthogy szülői és társadalmi minták 
alapján nevelkedtek, ahogy a korábbi 
évtizedekben, úgy ma is a szűk család 
jelenti számukra a központi közösségi 
forrást. A mai kor nagyszülei nem is 
értik, hogy gyermekeik, unokáik hová 
rohannak egész nap, miért váltogatják 
a munkahelyeiket évről évre, miért 
nem lehet leülni a vasárnapi ebédhez 
beszélgetni, anélkül, hogy közben va-
lamilyen kütyüt babrálnának. „Nem 
jó irányba halad ez a világ” – gondol-
hatják. 

Mindez fordítva is igaz: a jelenlegi 
X–Y generációs világ látszólag nem 
tud mit kezdeni ezzel a korosztállyal. 
A marketingszakma mintha lemon-
dott volna róluk, a média szinte csak a 
brazil szappanoperák szintjén foglal-
kozik velük, a nyugdíjemeléseken és 
az egészségügyi statisztikákon kívül 
csak ritkán kerülnek képbe. A gene-
ráció tagjainak többsége egyébként 
jellemzően már nem aktív a munka-
erőpiacon.  

A Baby boom generáció  
(1946–1964)
A demográfiai robbanás gyermekei, 
akik korábban nem látott tanulási lehe-
tőségekhez jutottak, és a demokrácia 
hozta versenyelőnyök kihasználásában 
is jeleskednek. Ennek a generációnak 
alapvetően jó a közérzete, a jót termé-
szetesnek tartja, holott ők voltak azok, 
akik 30-50 fős tantermekben nyomo-
rogtak, akik a rendszerváltás után első-
ként tapasztalták meg a munkanélküli-
séget, és ők azok, akik nem mehetnek 
úgy nyugdíjba, ahogy tervezték.

A szüleiktől az különbözteti meg őket, 
hogy új utakra, tudásra, információra, 
cselekvésre vágynak, karriert építenek. 
Fegyelem, tisztelet és kitartás jellemzi 
őket, és a szó legpozitívabb értelmében 
alázattal végzik a munkájukat. Kötőd-
nek a munkahelyükhöz, az íróasztaluk-
hoz, fontosak számukra a státuszszim-
bólumok, amelyek a hierarchiában 
betöltött pozíciókhoz köthetők. Tudá-
suk, tapasztalatuk, bölcsességük, mun-
kafegyelmük és lojalitásuk olyan érték, 
amely bármilyen és bármekkora céget a 
legjobbak közé emelhet. Tartanak attól, 
hogy az utánuk következő nemzedékek 
elveszik a munkájukat, mert azok olyan 
készségekkel rendelkeznek, amelyekkel 
ők nem, vagy csak részben.

Az X generáció (1965–1979)

Az ebbe a korosztályba tartozók már két-
jövedelmű családokba születtek, ahol a 
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rendelkeznek majd, és teljes mértékben 
a világháló részeivé válnak. Ugyanak-
kor egy pesszimista prognózis szerint ők 
lesznek a legmagányosabb nemzedék, 
akik Google-szemüvegeiken keresztül 
ugyan folyamatos hálózati kapcsolatban 
állnak majd egymással, viszont egykék 
lesznek, és egyedül is fognak élni.

Ennek a generációnak komoly társa-
dalmi változásokkal kell majd szembe-
sülnie. A megállíthatatlan technológiai 
fejlődés a munkaerőpiacot is drámaian 
megváltoztathatja. Eltűnhetnek az iro-
dák, helyettük globális munkahelyek 
és cégek születhetnek. Ennek a korosz-
tálynak (akik ma még csupán kisgyer-
mekek vagy meg sem születtek) olyan 
problémákra kell megoldást találniuk, 
mint a környezetszennyezés, a globali-
zációs ártalmak és a társadalom elöre-
gedése. 

Ezért is nevezik őket „új csendes” 
vagy „Alfa” generációnak, remélve, 
hogy képesek lesznek megbirkózni a 
kihívásokkal, hogy velük újra kezdő-
dik minden, és hogy élni tudnak majd a 
számukra adódó új lehetőségekkel. 

Generációk egymás mellett

A munkahelyeken, így a patikában is 
több generáció dolgozik egymás mel-

• agilisak, optimisták, célratörők, korlát-
lan munkakedv, ugyanakkor horribilis 
fizetési elvárások jellemzők rájuk; 

• bátrak, kezdeményezők, kevésbé 
kételkednek saját képességeikben, 
korlátaikban; 

• ambiciózusak, erősen motiváltak, ra-
cionálisak és hosszú távra terveznek;

• öntudatos munkavállalók, ha nem 
tetszik nekik valami, odébbállnak, 
ezen a téren nem igazán jellemző 
rájuk az érzelmi kötődés; 

• nem a hagyományos irodai mun-
kakultúrát képviselik, mobilte-
lefon és internet segítségével a 
világ bármelyik pontján elvégzik 
feladataikat, létrehozzák virtuális 
közösségeiket; 

• csapatban szeretnek dolgozni;
• több nyelvet beszélnek, nem kötik 

őket az ország határai. Sokan élnek 
is ezzel a lehetőséggel, és külföldön 
próbálnak szerencsét; 

• a számítógépekkel együtt nőttek fel, 
igen gyakorlatiasak, és remekül el-
igazodnak az interneten, ők a „digi-
tális bennszülöttek” (ez a kifejezés 
– a „digitális bevándorlóval” együtt 
– Mark Prensky amerikai szerző 
nyomán terjedt el); 

• netes személyiséggel és új kommu-
nikációs stílussal rendelkeznek; 

• kiemelten fontos számunkra a mun-
ka és a magánélet egyensúlya, a 
szabadidejüket komoly értéknek 
tartják; 

• nagy nyomás nehezedik rájuk, mi-
vel sokkal bizonytalanabb gazdasá-
gi környezetben lépnek ki a világba, 
mint a szüleik.

A Z generáció (1995–2009)

A világ első globális nemzedéke, 
amelynek tagjai ugyanazokon a ze-
néken, ételeken, mozifilmeken és 
divatirányzatokon nőttek/nőnek fel. 
Ők is „digitális bennszülöttek”, akik 
már akkor megtanulják használni a 
technológiai eszközöket, amikor még 
beszélni is alig tudnak. Idejük jelen-
tős részét online töltik, a közösségi 
oldalakon csetelnek és barátkoznak: 
virtuálisan naponta akár több száz 
emberrel is kommunikálnak, a közös-

ségi oldalakon ezernél több baráttal 
rendelkezhetnek. 
 
A valós életben zajló kommunikációt 
azonban stresszhelyzetként élik meg, a 
„kinti” világban leépítik a baráti körü-
ket, és az internet nyújtotta biztonság-
ba menekülnek. Információforrásuk is 
leginkább a web. 

A gazdasági és társadalmi válto-
zásokra már gyerekkoruktól fogva 
minden eddigi generációnál nagyobb 
befolyást gyakorolnak, a marke-
ting-szakemberek az ő „lájkjaikra” 
vadásznak.

Bátrak, kezdeményezők, nem igazán 
kételkednek saját képességeikben, ép-
pen ezért a munkahelyek váltogatása 
is természetes lesz számukra. Ha érde-
keik úgy kívánják, kompromisszumot 
nem ismerve állnak odébb. 

Az Alfa generáció (2010–)

„Ügyesebbek, gazdagabbak, egészsé-
gesebbek és magányosabbak lesznek a 
legfiatalabb generáció tagjai.” (László 
Andrea, HVG, 2016. április)

E nemzedék képviselői hosszabb ideig 
fognak élni, mint szüleik és nagyszüle-
ik, a legmagasabb iskolai képzettséggel 

A generációs eltérések megnyilvánulásai

TÉNYEZŐK BABY-BOOM X GENERÁCIÓ Y GENERÁCIÓ

Idősebbek tisztelete természetes udvariasság Miért kellene?

Pénz meg kell keresni nem minden a pénz Jár nekem.

Lojalitás - karrier feljutni a csúcsra levágni az utat Adj szabadságot, különben kilépek.

Változás ellenáll elfogadja akarja

Döntéshozás megfontolt tényeken alapul a barátok véleménye számít

Tanulás fontos, de idő-
nyomástól mentesen keretek között szabadon és élményekkel telve, 

folyamatosan

Technológia kizárja kényelmes Segít, hogy jól érezzem magam.

Munkakörnyezet funkcionális kényelmes ingergazdag

Vezető leader manager coach

Forrás: Kissné András Klára, HR Magazin, 2014
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Sok, a rendszerváltáskor alapított vál-
lalkozás vezetője most jut el arra a 
pontra, hogy elgondolkozzon saját 
utódja kiválasztásáról, vagy már éppen 
cselekedjen is.

Bevonzani, motiválni, megtartani – a 
vezető számára ezek a kulcsszavak, de 
a kollégáknak is fontos tudniuk, hogy 
hányadán állnak egymással, ki mire 
hogyan reagál, és miért. 

Egy vállalkozás számára versenye-
lőnyt jelenthet, ha tisztában van 
azzal, hogy a különböző korosztá-
lyokhoz tartozó munkatársait hogyan 

kezelje hatékonyan. Az igazi ve-
zetők stílusukat, stratégiájukat 
képesek a kollektíva éppen ak-
tuális jellemzőihez igazítani. 

A kiinduló hipotézis, hogy a 
korkülönbség befolyásolja az 

együttműködést; az idősebb és a 
fiatalabb generáció számára egyaránt 
nehézséget jelenthet a közös munka. 
A sikeres együttműködés kulcsa a 
nyitottság, az elfogadás és a rugal-
masság. 

Az idősebbek számára a tiszteletnek 
sokkal nagyobb a jelentősége, ezzel 
együtt kortól függetlenül pozitívan tud 
hatni a tisztelet kialakulására a szak-
tudás, a munkatapasztalat, a teljesít-
mény, a kreativitás, az élettapasztalat, 
a karizma, illetve az egyediség.

Minden szervezetben, így a gyógyszer-
tárban is kulcsfontosságú a megfelelő 
emberi erőforrás. Nem mindegy, hogy 
– a szakmaiság mellett emberileg is – 
milyen kollégákkal dolgozunk együtt. 
Ki kell tudnunk választani a legmegfe-
lelőbb munkaerőt, akinek természete-
sen megfelelő ellentételezést kell biz-
tosítanunk. Emellett komoly tervezésre 
van szükség ahhoz, hogy a patikánkban 
rendelkezésre álló munkaerő a megfele-
lő minőségi és mennyiségi összetételű 
legyen. 

Dr. Takács Gézáné,
a BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház 

Intézeti Gyógyszertárának 
főgyógyszerésze

lett, különböző aktivitással, különböző 
tulajdonságokkal felvértezve. 

A magyar társadalom aktív munka-
erő-piaci generációi és arányuk az ösz-
szes szereplőhöz képest (KSH, 2015):  

• Baby boomerek (26%), 
• X generációsok (45%), 
• ezredfordulós fiatalok (Y és Z gene-

ráció, 29%). 

Az a szervezet működik jól, amelyik-
ben mindegyik generáció képviselteti 
magát, ahol érvényesülnek az egyes 
nemzedékek előnyei és hátrányai, ahol 
keveredik a régi és az új. Az elté-
rő generációk sikeres együttmű-
ködésének kulcsa az egyensúly 
és az elfogadás. Mindegyik 
korosztályban vannak olyan 
értékek, amelyeket fel kell tár-
ni, és ki kell használni. A kü-
lönböző generációk – ha együtt 
tudnak működni – közösen sokkal si-
keresebbek lehetnek, mint a kizárólag 
homogén generációs csoportokból álló 
munkahelyek. 

Ugyanakkor nagyon fontos tisztá-
ban lenni azzal, hogy mi az, amiben 
a különböző nemzedékek a leginkább 
eltérnek egymástól, melyek azok a 
tényezők, amelyek konfliktushoz ve-
zethetnek. Az eltérések (a teljesség 
igénye nélkül) az alábbiakban nyilvá-
nulhatnak meg:

• a változásokhoz való viszonyulás,
• a folyamatos tanuláshoz való viszo-

nyulás,
• karrierépítés,
• a vezetőkkel szembeni elvárások,
• a munkakörnyezettel szembeni el-

várások.

Kihívások

A fiatalok véleménynyilvánítása során 
a felettes gyakran összetéveszti az ifjú 
kollégák lelkesedését és tettrekészségét 
az arroganciával, ezért kihagyja őket a 
tréningekből és a kihívást jelentő fel-

adatokból. Az ilyen félreértések hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok 
munkahelyet váltanak, amit viszont a 
vezetők értékelnek türelmetlenségként 
és a lojalitás hiányaként. Mindez kom-
munikációs probléma, amelyet ponto-
san ezen a végén kellene megfogni.

Az egyidejűleg több generációt fog-
lalkoztató cégek vezetői számára nem 
kis kihívást jelent a tapasztalt X, a ver-
sengő Y és a kényelmes Z generációk 
együttműködésének kialakítása.

„Mindegyik korosztályban  
vannak olyan értékek, amelyeket  
fel kell tárni, és ki kell használni.”
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amelyekre hatásunk van, annak érde-
kében, hogy növeljük lelki edzettsé-
günket.

Először is kezdjük magunkkal, az 
önismerettel. Legyünk tisztában sa-
ját magunkkal, azaz tudjuk azt, hogy 
melyek az erősségeink, a rejtett belső 
erőforrásaink, amelyeket mozgósíta-
ni tudunk az adott helyzetben. Lehet, 
hogy elveszettnek érezzük magunkat, 
de érdemes átgondolni, hogy mi segí-
tett már ki bennünket hasonló helyzet-
ben, amikor sikeresen megoldottunk 
egy problémát. Értsük meg, járjuk kö-
rül több szempontból a témát, próbál-
juk meg felülről,   külső nézőpontból 
is értékelni a helyzetet és pozitívan 
hozzáállva, előremutató megoldást 
keresve, saját magunkban bízva, kitar-
tóan   megoldást találni. A problémát 
tekintsük kihívásnak, amire eddig még 
nem alkalmazott, új, kreatív megoldást 
kell találnunk, akár többszöri hibázás 
mentén is.

Tűzzünk ki reális, elérhető célokat az 
életünkben, a munkánkban. Tudato-
sítsuk, hogy mi az, ami számunkra 
fontos és érték, milyenek szeretnénk 
lenni, mi az a helyzet, amelyben ön-

azonosak vagyunk, és 
jól érezzük magunkat a 
bőrünkben. Ehhez biz-
tosítsuk a rendezettséget 
és a rendszerességet: a 
célok megvalósításához 
tervezzük meg a fel-
adatainkat, szervezzük 
meg a napirendünket és 
ezek megvalósításában 
legyünk kitartóak és kö-
vetkezetesek.
 
Fedezzük fel és tudato-
sítsuk azt, hogy honnan 
tudunk energiával töl-

Az életünkben is vannak olyan idő-
szakok, amelyek hasonlóak a mostani 
elhúzódó télhez. Krízishelyzet okozta 
sokkhatás, folyamatos stressz,   álta-
lunk nem kontrollálható változások; 
úgy érezzük, ilyenkor nem sikerülnek 
a dolgaink, csak problémákkal találko-
zunk, amitől enerváltakká válunk. Az, 
hogy ezekre a helyzetekre ki hogyan 
reagál, nagymértékben befolyásolja 
az illető életminőségét, de a környeze-
te hangulatát is.  Van, aki könnyedén 
túlteszi magát a problémákon, képes 
váltani, más viszont belesüpped, és 
tehetetlenül vergődik a kialakult hely-
zetben.

A különbség a külső 
hatásokhoz, kihívá-
sokhoz való hozzá-
állásban, a rugalmas 
adaptáció mértéké-
ben,  a helyzethez leg-
jobban illeszkedő 
megküzdési stratégia 
alkalmazásában és a 
cselekvő kimozdulás 
képességében van. 
Ezt a megújulásra 
való képességet lel-
ki állóképességnek, 

lelki rugalmasságnak, idegen szóval 
rezilienciának nevezzük. A reziliens 
ember a változó körülmények között is 
meg tudja őrizni reális optimizmusát és 
egészségét, képes túllépni a problémán 
és megfelelő választ tud  találni az új 
helyzetre.  

A reziliencia az a képesség, amely ha-
sonlít a „keljfeljancsi” működéséhez. 
Ha a bábut meglökjük, az kibillen, de 
nem borul fel, hanem kisebb-nagyobb 
ingások után ismét stabilan talpra áll. 
Azonban az egyensúly megőrzése   a 
legtöbb esetben nem azt jelenti, hogy 
az eredeti állapotba kerülünk vissza: 
egy új, az előzőtől eltérő egyensúlyi 
helyzetet kell elérnünk. Ez az ára a 
fennmaradásnak és a fejlődésnek.  

Mit tehetünk a reziliencia  
fejlesztéséért?

A reziliencia nem velünk született ké-
pesség, életünk, élethelyzeteink  során 
alakul ki, de tudatosan is fejleszthető. 
Mit tudunk tenni ennek érdekében?

Nézzük meg a legfontosabb tényező-
ket, amelyeket befolyásolni tudunk, 

Reziliencia, avagy egyensúly a hétköznapokban
Az idén nagyon nehezen köszöntött be a tavasz. Hosszú volt a tél, sokunkat megviselt a hideg, a napfény hiánya, kimerültek a 
vitaminraktáraink, fáradtnak és kedvetlennek is érezhettük magunkat. Viszont amint a hőmérő higanyszála elérte a 20-25 fokot, 
sétáló emberekkel népesültek be a parkok, a kiskertekben előkerültek a szerszámok, futók és kerékpározók kezdték meg intenzív 
edzéseiket és még a metrón is több mosolygós arcot, egymással beszélgető utazót láttunk.
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jon és erősödjön, nekünk is tennünk 
kell: mi is adjunk szeretetet, támoga-
tást, tiszteletet és elismerést a bennün-
ket körülvevőknek.

Fej, Lélek, Test

A reziliens ember tehát a ne-
héz helyzetekben a három 
fő kérdésre – Mit? Hogyan? 
Mivel? – keresi, és meg is 
találja a választ. A Fej a racio- 
nális gondolkodás, a jövő, 
a célok tudatos átgondolása 
és megtervezése; a Lélek a 
pozitív hozzáállás, az önbi-
zalom, a kitartás és a hit; a 

Test pedig az aktív cselekvés 
és az ahhoz szükséges fizikai ener-

gia által, együttesen teszi képessé az új, 
harmonikus állapot kialakítását.

Horváth Aliz
coach, szakgyógyszerész

tekezni, hiszen ahhoz, hogy képesek 
legyünk felülkerekedni a nehéz hely-
zeteken, minden erőnkre szükség lesz, 
és ezt az erőt, energiát folyamatosan 
pótolni kell, hogy ne merüljön le.  

A fizikai energiánkat elegendő pihe-
néssel, kikapcsolódással, egészsé-
ges életmóddal, lelki és spi-
rituális energiáinkat pedig 
például   olvasással, zene-
hallgatással, meditációval, 
imával,   vagy bármilyen 
általunk szívesen űzött hob-
bitevékenységgel, karitatív 
munkával tudjuk újratölteni.  

Ami nem rajtunk múlik, 
vagy nem tudunk rajta változ-
tatni, azt engedjük el, ám ha a leg-
kisebb esély is mutatkozik arra, hogy 
a helyzeten javítsunk, azt használjuk 
ki, ne várjuk passzívan, hogy majd 
történik valami, vagy más megoldja a  
problémát.

Azt se felejtsük el, hogy a kihívások-
ban nem vagyunk egyedül. Legyen 
mellettünk valaki vagy valakik, akik 
támogatnak, erősítenek bennünket. 
Építsünk ki  és tartsunk meg magunk 
körül egy minél szélesebb szociális há-
lót, amelybe a családtagokon kívül a 
barátok, az ismerősök, a munkahelyi, 

szakmai kapcsolatok is beleszámíta-
nak. Rájuk számíthatunk abban, hogy 
meghallgatnak bennünket, segítenek, 
jó tanáccsal látnak el bennünket vagy 
éppen finom kritikaként tükröt tartanak 
elénk. Ahhoz, hogy ez a háló kialakul-

„A reziliens ember a változó 
körülmények között is meg tudja őrizni 

reális optimizmusát és egészségét, képes 
túllépni a problémán és megfelelő választ 

tud  találni az új helyzetre.”

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!

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

Új!Új!Új!
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A Hungaropharma tulajdonába 
került a QB-Pharma

A Quadro Byte Zrt. 26 éven keresztül 
tevékenykedett a gyógyszertári piacon. 
A folyamatos növekedés és a piaci fel-
tételek változása célszerűvé tette a cég 
tevékenységi területek szerinti szétvá-
lását. A jövőben a Quadro Byte Zrt. 
maradt az élelmezés területén, míg a 
2018. február 1. napjával, QB-Pharma  
Kft.  néven, változatlan tulajdonosi 
körrel megalakult cég vitte tovább a 
patikai üzletágat.  

A QB-Pharma Kft. az első felhőalapú, 
számítógépes szoftvereket fejlesztő és 
üzemeltető vállalkozás a közforgalmú 
gyógyszertári számítógépes program-
rendszerek piacán. Ennek a cégnek a 
100 százalékos tulajdonrészét vásárolta 
fel – 2019. március 19-i hatállyal – a 
Hungaropharma Zrt.  

A tranzakció révén a nagykereskedő a 
gyógyszerpiac egy új szegmensének 
vált hangsúlyos szereplőjévé, azzal a 
céllal, hogy tovább szélesítse a patikák 
számára nyújtott szolgáltatásainak kö-
rét, valamint tőkeerős szakmai befekte-
tőként a gyógyszertári rendszergazdák 
piacán fenntartsa a szolgáltatási ver-
senyhelyzetet.

Kásler Miklós a humántárca, Nagy Anikó az egészségügyi államtitkárság élén

Orbán Viktor miniszterelnök prof. dr. Kásler Miklóst, az Országos Onkológiai 
Intézet főigazgató-főorvosát kérte fel emberi erőforrásokért felelős miniszternek, 
az egészségügyi államtitkárságot pedig dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermek-
kórház igazgatója fogja vezetni. 

Az 1950-ben született Kásler Miklós Sárváron nőtt fel, és 1974-ben, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Ezt követően a SZOTE II. számú 
Sebészeti Klinikáján dolgozott, előbb klinikai orvosként, majd tanársegédként. 
1981-ben került az Országos Onko-
lógiai Intézetbe, ahol – a ranglétrát 
végigjárva – 1992-ben került az in-
tézmény élére. 

Az évek során sebészetből, szájse-
bészetből, plasztikai- és rekonst-
rukciós sebészetből, illetve klinikai 
onkológiából tett szakvizsgát. Ve-
zető szerepet vállalt a komplex on-
koterápia országos koncepciójának megalkotásában, 1986 óta az orvostudomány 
kandidátusa, 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Számos kitün-
tetése közül a Magyar Köztársasági Érdemrend csillaggal díszített Középkereszt-
jét (2007), a Príma- (2008) és Széchenyi-díjat (2018) kell kiemelni. Budapest és 
Sárvár díszpolgára. 
 
Dr. Nagy Anikó Szolnokon érettségizett, majd a Szegedi Orvostudományi 
Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. A Tisza-parti városban kezdett 
gyermekgyógyász-jelöltként dolgozni. 1992-ben került Budapestre, a Heim Pál 
Gyermekkórházba; azóta is ez az intézmény a mun-
kahelye. Csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 
felnőtt gasztroenterológiából, illetve egészségügyi 
finanszírozásból tett szakvizsgát. Ezt követően a 
Soproni Egyetemen három közgazdasági másod-
diplomát is szerzett, köztük az orvos-közgazdászit.

2005-ben lett a Heim Pál Gyermekkórház orvos 
igazgatója, 2012-ben pedig az intézmény főigaz-
gatója. 2016-ban – társszerzőként – könyve jelent 
meg a gyermekbántalmazásról. A 21 Nő az Egész-
ségért kezdeményezés tagja. 

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon helyettes államtitkári poszton is 
személyi változások történtek: távozott Szentes Tamás, aki az országos tisztifőor-
vosi feladatokért felelt; Mészáros János egészségügyi ellátórendszer működteté-
séért felelős helyettes államtitkár; Ladányi Márta, aki az ágazati koordinációs 
ügyeket vitte és Gajdácsi József, az Egészségbiztosítási Alap működtetéséért 
felelős helyettes államtitkár. 

A helyükre többek között az a Nagy Szilárd érkezett, aki 2014-től Zombor  
Gábor egészségügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke volt, majd az Országos  
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgató- 
helyettese lett, az elmúlt hónapokban pedig az Állami Egészségügyi Ellátóköz-
pont (ÁEEK) egyik fővárosi területi ellátási igazgatójaként dolgozott. Az is 
kiderült, nagy valószínűséggel újraosztják a feladatokat az új helyettes állam-
titkárok között.
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Tízből csak négy asztmás követi az előírt terápiát

Magyarországon nagyjából egymillió asztmás beteg él, a Magyar Tüdőgyógyász 
Társaság szerint azonban csupán a 40 százalékuk használja a gyógyszereit. Az 
idei asztma világnap alkalmából arra is felhívták a figyelmet, hogy a kezelést 
bármikor el lehet kezdeni, viszont alapvető fontosságú, hogy a betegek orvoshoz 
forduljanak, és tájékozódjanak a számukra legmegfelelőbb terápiáról.

A betegség sok esetben kisgyermekkorban kezdődik, és tévhit, hogy az aszt-
mát ki lehet nőni, az abban szenvedőknek felnőttkorban is sokszor kell táppénzt 
igénybe venniük, de akár kórházi kezelés is lehet az elhanyagolt betegségből. 
Serdülőkorban gyakran előfordul, hogy az inhalációs gyógyszerek mindennapos 
használatával a tünetek enyhülnek, megszűnnek, azonban fiatal felnőttkorban is-
mét visszatérnek.

A megfelelően kezelt asztma mellett akár versenyszerűen is lehet sportolni, hi-
szen a helyes terápia alkalmazásával nyitott marad a légúti rendszer. A várandós-
ság idején sem kell abbahagyni 
az előírt kezelést, mivel fontos, 
hogy a kismamamák ebben az 
időszakban is teljes, aktív éle-
tet élhessenek. 

A nem kezelt asztmások köré-
ből kerülnek ki viszont azok 
az esetek, akiknél a betegség 
romlása gyorsan súlyos nehéz-
légzéshez, oxigénhiányhoz és 
esetenként halálhoz vezet. Súlyos asztma esetén, azoknál a betegeknél, akiknél 
a gyógyszerek használata ellenére sem múlnak a panaszok, érdemes teljes körű 
diagnózist kérni – emelik ki a szakemberek.

Május első keddje az asztma világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) jelölt ki azért, hogy felhívja a figyelmet az asztma okozta problémákra, a 
betegséggel kapcsolatos kihívásokra és e kórkép kezelési lehetőségeire. Az idei 
asztma világnapon – amelynek mottója: „Soha sem túl korai, soha sem túl késő” 
– a Magyar Tüdőgyógyász Társaság a fővárosban, a XI. kerületi Kopaszi-gáton 
tartott ingyenes légzésfunkciós szűrést és tájékoztatást az érdeklődőknek.

Forrás: MTI
 

Még az idén hazánkban is forgalomba kerülhet a capiprazine
A Richter skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére alkalmazható originális ké-
szítménye várhatóan már 2018-ban megjelenik a magyar gyógyszertárakban – 
nyilatkozta a gyógyszergyártó cég kutatási igazgatója. Greiner István elmondta, 
terveik szerint jövő év végéig az egész európai piacon megjelenik a gyógyszer, 
ugyanakkor a magyarországi bevezetésre már az idén sor kerülhet. A capiprazi-
ne-t az Egyesült Államokban már két éve forgalmazzák. 

A Richter kutatói által felfedezett és az Allergannal közösen fejlesztett gyógy-
szerrel további indikációra is végeznek törzskönyvi célú klinikai vizsgálatokat, 
amelyek pozitív eredménye esetén a szer a bipoláris depresszió egyik típusának 
kezelésére is alkalmasnak minősülhet. 

Forrás: Zoom.hu

Debrecenben épülhet meg  
a nemzeti oltóanyaggyár
Kormányhatározat született a debre-
ceni nemzeti oltóanyaggyár esetleges 
megépítéséről – derül ki a Magyar 
Közlönyből. A kormány szerint az oltó-
anyagok terén a hazai ellátásbiztonság 
szavatolása és az importkitettség csök-
kentése nemzetstratégiailag kiemelt 
érdek, ezért indokolt megvizsgálni a 
hazai oltóanyaggyártás újraindításának 
lehetőségét.

Egy, a Világgazdaságnak nyilatkozó 
szakértő szerint az alacsony költség-
vetéssel előállítható vakcinák gyártá-
sa valósulhat meg Debrecenben, ilyen 
lehet az influenza, a bárányhimlő, 
vagy az agyhártyagyulladás elleni vé-
dőoltás.

A kormány felkérte az emberi erő-
források miniszterét, hogy a nemzet-
gazdasági miniszterrel és a Debreceni 
Egyetemmel közösen augusztus 31-ig 
készítsen egy szakmai tanulmányt a 
nemzeti oltóanyaggyár megvalósítha-
tóságáról. Ezzel kapcsolatban szüksé-
ges megvizsgálni a piaci környezetet, 
elkészíteni a nemzeti oltóanyaggyár 
költség-haszon elemzését, valamint 
elvégezni a megtérülési számításokat. 
Ezen felül javaslatot kell tenni az álla-
mi szerepvállalás intézményi hátterére, 
meghatározni a létrejövő szellemi ter-
mékek, szabadalmak, oltalmak, illetve 
fizikai termékek jogi védelmének kér-
déseit.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egye-
tem rektora egy korábbi előadásában 
megemlítette, hogy az egyetem, a 
Richter Nyrt. és a Fluart Innova-
tive Vaccines Kft. közös kutatási 
programja keretében létrehozza Kö-
zép-Európa első, úgynevezett sejt-
vonal-alapú biotechnológiai oltó-
anyaggyártó kísérleti üzemét, amely 
megalapozhatja a tervezett nemzeti 
oltóanyaggyár építését. Az üzem a 
tervek szerint 2018 végére épül fel, 
a kis szériás vakcina-gyártás pedig 
2019-ben indul el benne.

Forrás: vg.hu



GYÓGYSZERTÁR28

NYITOTT SZEMMELKULTURÁLIS AJÁNLÓ

SZÍNHÁZ
Peter Quilter: Mennyei hang! 
vígjáték

Helyszín: Játékszín     Időpont: június 26. és 28., 19.00     Jegyár: 2000–5400 Ft

Igaz történet Florence Foster Jen-
kins-ről, aki a mai napig méltán viseli 

„a világ legrosszabb operaénekes-
nője” címet. Valóságos antitalentum 

volt, akinek se hangja, se ritmusérzé-
ke, se hallása, de szeretet, báj, a zene 
felemelő, nemesítő hatásába vetett hit 
áradt belőle.

Ám hiába ő volt a legrosszabb, hang-
versenyeire minden jegy elkelt, sőt a 
kint rekedtek tömege az utcán állva re-
ménykedett, hogy hátha mégis bejuthat 
a nem mindennapi produkcióra. A kö-
zönség nevetett rajta, de imádta Jen-
kinst. Az életéről szóló, 2016-os film- 
változatot Meryl Streep vitte sikerre.

A főbb szerepekben: Bánsági Ildikó 
(Florence Foster Jenkins), Gálvölgyi 
János (St. Clair), Szemenyei János 
(Cosme McMoon)

Rendező: Bagó Bertalan

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: július 15., 20.00     Jegyár: 3900–10900 Ft

OPERA
Operától a tangóig –  
Erwin Schrott gálakoncert

A világ egyik legkedveltebb és legizgalmasabb ki-
állású basszbaritonja a klasszikus operairodalom 
szinte minden meghatározó szerepében nyújtott 
már emlékezetes alakítást a legnagyobb operaszín-
padokon, a New York-i Metropolitan Operától a 
Royal Opera House-on át a Milánói Scaláig. Buda-
pesti gálakoncertjén nemcsak az operaáriák széles 
skáláján mozogva mutatja be csillogó énektudását, 
hanem a vérbő tangózenék életteli birodalmába is 
elkalauzolja hallgatóságát. 

Sztárvendég: Erwin Schrott

Közreműködik: Pasztircsák Polina  (szoprán),  
valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara 

Vezényel: Francesco Ciampa Fo
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JAZZ
Hudson: DeJohnette, Scofield, Medeski, Colley

BALETT
The Great Gatsby

XVII. évfolyam 6. szám  l  2018. június

Közreműködik: John Scofield (gitár), 
Scott Colley (bőgő), John Medeski 
(billentyűs hangszerek), Jack DeJoh-
nette (dob)

Kell-e meggyőzőbb névsor egy 
jazzkoncerthez? A Hudson-t alko-
tó négyes ráadásul nem jammelni 
érkezik, hanem azonos című, kiér-
lelt lemezanyagát mutatja be. 2017 
nyarán megjelent lemezükön tágabb 
szülőhelyük, a Hudson folyó völgye 
által inspirált szerzemények kaptak 
helyet, köztük Bob Dylan, Joni Mit-
chell, Jimi Hendrix és a The Band 
emlékezetes számainak feldolgozá-
sai, illetve Jack DeJohnette és John 
Scofield eredeti kompozíciói, vala-
mint a címadó, Miles Davis-i időket 
idéző közös darab. 

Sokat látott, sokat próbált muzsi-
kusok, akik, ha összeadják azo-
kat a zenei világokat, amelyekben 

valaha alkottak, különösen gaz-
dag stiláris kalandot ígérhetnek  
hallgatóiknak. 

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: július 6., 20.00     Jegyár: 3300–9900 Ft

A 2018-as nyár táncszenzációja 
az F. Scott Fitzgerald népszerű,  A 
nagy Gatsby  című regénye alap-
ján készült  balett show, amelyben 
neves nemzetközi balett-társulatok 
táncosai jelenítik meg a húszas évek 
Amerikájának kicsapongó, élvhaj-
hász világát. 
 
Az elképesztően látványos előadás-
ban a szentpétervári  Mariinszkij  
Balett  nyolc sztárszólistája, köz-
tük  Denis  és  Anastasia Matvienko 
mellett a Complexions Contemporary 
Ballet (USA) és a Kijevi és Odesszai 
Nemzeti Balett  táncosai alakítják a 
dzsessz és a lehetőségek mámorá-
ban élő dúsgazdagok kiégett figuráit, 
akiknek közegében az igaz érzelmek-
nek legfeljebb csak a körvonalai tűn-
hetnek fel. 

A biztos sikert a professzionális 
táncművészek mellett Dwight Rhoden 
rendező-koreográfus személye is ga-
rantálja, aki balett-előadások mellett 
többek között Prince, Lenny Kravitz, 

Nina Simone, nem utolsó sorban 
pedig a világ leglátványosabb előa-
dásait létrehozó Cirque Du Soleil 
számára készített nagyszabású ko-
reográfiákat.

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: július 6. és 7., 21.00     Jegyár: 3900–7500 Ft
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Tematika:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 KREDITPONT értékű. 

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

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

A továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési időpontjáról a továbbképzés 
előtt 8 nappal adunk tájékoztatást. Az átutalási vagy készpénzes számlát a 

tanfolyam végén, a helyszínen kapják meg a hallgatók. 

Információ: Takács Gézáné dr. Tel.: 06/30/ 955-8125

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

 
 Budapest, 2017. december 2.   

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

BUDAPEST 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

szeptember 22–23. (szombat-vasárnap)

november 24–25. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:  
Gózon Gyula és Kiss Manyi
Gózon Gyula Érsekújváron született, 1885. április 19-én és Budapesten 
hunyt el, 1972. október 8-án. 1954-ben kapott Kossuth-díjat. Az 
Esztergomban felnövő Gyula fiatalon Rákosi Szidi magán-színiiskoláját 
végezte el. Pályáját ugyan Nagyváradon kezdte, ám ismertté akkor vált, 
amikor Nagy Endre szerződtette kabaréjához Budapestre. Egy évad 
után jött a Népopera, aztán megint a kabaré, majd 1919-ben a Király 
Színház tagja lett. 1917-ben vette feleségül a függőleges 17. sorban 
olvasható színésznőt, aki a saját vállalkozásukban megindított Muskátli 
Kabaré primadonnája volt. A házaspár gyakran 
lépett fel együtt. A Nemzeti Színház először 
1935-ben szerződtette. Bár a zsidótörvények őt is 
leparancsolták a színpadról, 1945-ben visszatért a 
Nemzetibe, amelynek élete végéig tagja maradt. 

Összesen 90 filmben játszott főszerepet (már a 
némafilm korában megjelent a vásznon). Egy-
egy filmbeli elszólása hamar közszájon forgott, 
és hetek alatt szállóigévé vált. Karakteres 
alakja az állandó derű egyik biztos forrása volt a filmvígjátékokban. 
A harmincas évek egyik, a televízióban a mai napig is sokat vetített 
filmjében a kor jellegzetes, egyszerű budapesti figuráját játssza: ő 
Kovács papa, a film címét pedig a vízszintes 1. sorban olvashatják.

Kiss Manyi, azaz Kiss Margit Magyarlónán született, 1911. március 
12-én, és Budapesten, 1971. március 29-én hunyt el. Pályáját 1926-
ban Kolozsvárott kezdte. Szubrett és komikai szerepeket alakított 
természetes játékkal, kiváló tánc- és énektudással. 1932 után egy ideig 

olasz artista férjével külföldi cirkuszokban 
lépett fel. Megunva a statisztaszerepeket a 
porondon, 1934-ben debütált színészként 
Budapesten. Számos társulatban megfordult, 
majd 1943-ban a Vígszínházba szerződött.

Az 1950-es években figyeltek fel drámai 
tehetségére, amikor is Bertolt Brecht híres 
darabjának főszerepét játszotta; a mű címét 
a vízszintes 8. sor tartalmazza. Ettől kezdve 

szerepköre kibővült: a sokszor groteszk, tragikomikus színekkel 
jellemzett vígjátéki alakok mellett a drámai művek tragikus hőseit 
is átütő erővel, hitelesen formálta meg. 

Számtalan filmszerepe közül talán az egyik legnépszerűbb az  
1962-ben megjelent, a függőleges 68. sor megfejtésében szereplő 
című film volt, amelynek főszerepét nem kisebb partner, mint Páger 
Antal oldalán játszotta. Ez az időszak vetett véget mellőzésének, 
és végre az állami kitüntetések is „megtalálták”. 1954-ben 
Jászai-díjat, 1957-ben Kossuth-díjat kapott, 1962-ben Érdemes,  
1964-ben pedig Kiváló művészi címmel tüntették ki. Pályatársai 
csak az utolsó napokban értesültek halálos betegségéről.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére regisztrációt 
sorsolunk ki a Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusára.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)  
Beküldési határidő: 2018. június 30.  

Előző havi nyertesünk: dr. Szalay László, Tiszafüred

Vízszintes

1. Megfejtés 8. Megfejtés 13. Szájat nagyra nyit 14. Ünnepélyes 
rendezvény 16. Autó 18. Függőzár 20. Római 51 22. Az 
… testvérek, a késő barokk legfontosabb német képviselői  
23. Európa Bajnokság 25. Két darab 26. A mai szlengben 
jelentése: félelem 28. Kötőszöveti szalagja 29. Angol vörös! 
31. Beborítá 33. A délelőtt rövidítése angolul 34. Bódult  
35. Helyrag 36. Békés …, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar 
színművész 38. YLI 39. Tavak, folyók széle 41. Támadás  
42. Azonos betűk 43. Lassan lépdel 45. ÓAA 47. Részletesen, 
töviről hegyire 49. Növény 50. Los Angeles rövidítése  
52. Dnevni …, Bosznia-Hercegovina legnagyobb példányszámú 
napilapja (Napi Hír) 53. Tartó 55. A kutya harap 56. ILJ  
58. Hatvan perce 60. OM 62. Éneklő hang 63. Van hozzá 
bátorsága 65. A „társa” rövidítése régi cégnevekben 66. Keleti 
nép 68. Kéj 70. Nem megy egyenletesen 72. Nem ismerős  
74. Londonban rohan! 75. RROF  

Függőleges

2. Földönkívüli 3. Nyakmelegítő 4. Útszakasz 5. Műveletlen 
földdarab 6. Nagyra nyitja a száját 7. Disznók „lakása”  
9. Egyesült Királyság 10. Raul …, volt kubai külügyminiszter  
11. Így kérünk új dalt a prímástól 12. A hetvenes évek legnagyobb 
gázkitörésének magyarországi helyszíne 15. Katonai kiképzés 
egyik eleme 17. Megfejtés 19. Veszteség 21. Okmánya  
24. A garázsba megy az autóval 26. A palládium vegyjele 27. 
Gabonát kaszáló 30. DBI 31. Adóssága 32. Hiteget 35. A pesti 
és a budai oldalon is megtalálható a Dunánál 37. Azonos betűk 
39. Finn férfinév 40. A hét vezér egyike 43. Kettőzve jelentése 
„süket duma” 44. Ezt a magyarországi várost úgy is hívják, hogy 
a tavak városa 46. Őröl 48. Idegen tagadás 49. Ház határoló eleme 
51. A Balaton északi partjának egyik kedvelt üdülőhelye 54. 
Éveinek száma 57. Az Arab-félsziget délnyugati peremén fekvő 
ország 59. Német helyeslés 61. Olasz anya 64. Pascal…, ismert 
francia zongoraművész 66. Általában a kamaszkorra jellemző 
bőrbetegség 67. Szőlőnedűt 68. Megfejtés  69. A vese orvosi neve  
70. Sportversenyeken Ausztria rövidítése 71. Görög eredetű, 
ritka női név 73. Mutatószó 74. Szolmizációs hang 



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
bővebb tartalommal

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


