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A 2018. év ebből a szempontból nem 
hozott nagy dilemmákat. Széles kör-
ben való egyeztetést követően leszö-
gezhető, hogy idén egyértelműen a 
rendkívül nagy kihívásokat jelentő in-
formációtechnikai fejlesztések és azok 
vonzatai, tartalmi felépítése került 
kényszerűen a gyógyszerészi gondol-
kodás homlokterébe. Ennek számos, 
humán és gazdasági erőforrást egya-
ránt igénylő leágazása létezik. Jósze-
rével éppen csak hogy túljutottunk a 
NAV online rendszer 
felépítésén, máris bő-
vültünk a számlázási 
programmal. Éppen 
csak hogy elkezdtük 
a gyógyszerészi gon-
dozás informatikai 
hátterének tervezé-
sét, amikor kötele-
zően beléptünk az 
EESZT alkalmazás-
ba. Mellékesen ránk 
zúdult az adatok és 
személyiségi jogok 
védelmével össze-
függő, a mai napig 

precízen nem tisztázott kötelezettsé-
gek özöne, miközben aggódva várjuk 
az egyedi gyógyszer-azonosítással 
kapcsolatos előírások betartására irá-
nyuló teendőinket. Mindezekhez az új 
informatikai programokat és az azok 
működtetését lehetővé tévő, még újabb 
hardver elemeket is be kell szereznünk. 

Változott a világ. Amikor érettségire 
készültem, két hét is eltelt, mire híreket 
kaptunk a világpolitika egyensúlyát 

alapvetően átformáló szuezi válság ak-
tualitásairól. Ma – ha akarom – perce-
ken belül megtudom, hogy háromlábú 
kenguru született Pápuaföldön.

Teljesen egyértelmű, hogy haladni kell 
a korral. Mindegyik, az egészségügyi 
ellátással összefüggő intézkedés tartal-
maz gazdasági és szakmai biztonsági 
elemeket, és átláthatóvá teszi a gyógy-
szerellátást. Eközben pedig hosszú tá-
von javítja a hatékonyságot, kiszűri a 
fölösleges párhuzamosságokat, racioná-
lis és hozzáférhető egészségügyet céloz 
meg, továbbá fejleszti a szolgáltató és 
az ellátott közötti együttműködést.

A gond ott van, hogy mindezek a fej-
lesztések humán és gazdasági téren is 
hihetetlen erőforrásokat igényelnek. 
Sokan emlékezünk még arra, amikor 
a gyógyszerészet az új feladatok ki-
építéséhez adókedvezményeket kapott, 
előfinanszírozásban és árrés-pótló 
árkiegészítésben részesült, az árrés li-
neáris és a jelenleginek a duplája volt. 
Ezzel együtt, összevetve az 1995-ben 
és a 2016-ban végzett munkatükröt, a 
személyi jogos gyógyszerészek admi-
nisztratív napi teendői a munkaidőre 

számítva 15 százalékról 
52 százalékra növeked-
tek. Nem váratlan, hogy 
ezzel is összefüggésben 
felértékelődött a mun-
kaszervezés jelentősége. 
Van, aki láncba szerve-
ződött. Van, aki csapatot 
épít. Van, aki eladja, és 
van, aki feladja… 

Új kormányzati vezető-
ket kapott az egészség-
ügy. Az eddig megjelent 
nyilatkozatok és tervek 
alapján joggal számítunk 

arra, hogy mind a megelőzésre való 
fókuszálás, mind az ellátó kapacitások 
reális menedzselése új lendületet ad-
hat a gyógyszerészi hivatás évtizedes 
fejlesztési törekvéséhez, népegészség-
ügyi szerepkörének megfogalmazá-
sához és betöltéséhez. Elkészültek a 
terápiás protokollok, a közelmúltban 
Gyógyszerészeti Egészségügyi Szak-
mai Irányelvek formájában néhány 
meg is jelent közülük. 

És akkor most keressük meg az idei, 
XXVIII. gyógyszerészkongresszus te-
matikájának prioritásait! Ugye nem is 
olyan nehéz a közös nevező kialakítása?

Nem adjuk fel az igényt a szakmai 
ismeretek bővítésére. Az egyetemi 
képzőhelyek oktatóinak segítségével 
ismét magas színvonalú terápiás is-
meretbővítés részesei lehetünk. Egy 
teljes napot szánunk a fentiekben vá-
zolt, a gyógyszerellátással összefüggő 
gyakorlati kérdések aktualitásainak 

bemutatására. Meggyőződésünk, hogy 
feladataink végrehajtásának üteme, mi-
nősége egyaránt függvénye a közösen 
alakított megoldásoknak. Új elemként 
az asszisztens kart is bevonjuk a közös 
gondolkodásba. Együttműködési meg-
állapodás körvonalazódik a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
Gyógyszertári  Asszisztensi  Szak-
mai Tagozata vezetésével abban, hogy 
a gyógyszerész és asszisztens kar kö-
zött felépített potencírozó szinergiz-
mussal javítsuk a gyógyszerellátásban 
vállalt közös feladataink hatékonysá-
gát. Ugyanakkor találkozót tervezünk 
a MOSZ és a GYASZT területi elnö-
kei között az erőforrások harmonikus 
elosztására. Ne felejtsük, hogy egyre 
nagyobb szükségünk van egymásra. 
A patikákban még mindig aktuális a 
– nem csak a kötelező normatívához, 
de a feladatok ellátásához szükséges 
– gyógyszerészek hiánya, miközben a 
gyógyszerkiadás egyre jelentősebb ré-
szét szakasszisztens kollégáink látják 

el. Ezzel is összefüggésben új kompe-
tenciaterv megfogalmazása indokolt. 
Erre készülünk.

Úgy tűnik, a meghirdetett program 
és a balatonalmádi helyszín egyaránt 
vonzó a résztvevők számára. Telik a 
szálloda, lassan elfogynak a kiállítói 
helyek, megtelnek a termek a tervezett 
tudományos, szakmai, szakmapoliti-
kai, ifjúsági, kiállítói és szórakoztató 
programokkal.

Jómagam és a MOSZ fiatal vezető csa-
pata is határozottan azt gondolja, hogy 
konzultálnunk kell mindazokról a jövőt 
meghatározó pozíciókról, amelyeken 
évtizedek óta dolgozunk. A generáci-
ókról, a többnyire sikertelen tulajdonos-
váltásról, a szakmai kompetenciákról, 
az ellátórendszerben betöltött helyünk-
ről, a gyógyszer-disztribúció várható 
változásairól, a gazdaságról, az infor-
matikai lehetőségek kézben tartásáról, 
az oktatás és szakképzés felé támasztott 
elvárásainkról, azaz a gyógyszerészi hi-
vatás jövőjéről. Néhány éven belül min-
den eldől. Legyünk ennek a döntésnek 
az előkészítő részesei! 

Minden, a gyógyszerészet sorsa iránt 
érdeklődő kollégát tisztelettel várunk 
októberben, Balatonalmádiban, a Hun-
guest Hotel Bál Resort termeiben, a 
Gyógyszerészek XXVIII. Országos 
Kongresszusa rendezvényein. 

Figyelje híradásainkat!

Dr. Mikola Bálint
népegészségügyi szakértő

(15638/2011)
MOSZ elnök

A szakmai figyelem fókuszában a Gyógyszerészek 
XXVIII. Országos Kongresszusa
Évről évre mindig az okozza a legnagyobb fejtörést a rendezőknek, hogy milyen súlyponti arányokat alakítsanak ki a szakmát 
érintő legfontosabb kérdések megtárgyalásában. Van, amikor az élettani és terápiás ismeretek irányában a legnagyobb az érdek-
lődés, máskor a gazdasági kérdések írnak felül mindent, és van úgy, hogy a találkozás és a konzultáció kap főszerepet. 
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ma alatt történjen meg. Ez azért nagyon 
fontos, mivel ezekben a szakaszokban 
minimális a daganatos sejtek szóródá-
sának esélye, és a tumorban található 
sejtek száma is alacsony, ami kedve-
ző a későbbi, nemkívánatos kemo-re-
zisztencia kialakulása szempontjából. 
Bármi, ami a korai felismerésben segít, 
hihetetlenül hatékony lehet a kezelés 
szempontjából. 

Mit tehetünk ilyenkor a gyakorlat-
ban? Figyelhetünk az olyan általános 
tünetekre, mint a három hétnél hosz-
szabb ideig tartó, folyamatos köhögés, 
gyomorégés, véres vizelet, hasmenés, 
székrekedés, szurokszéklet, hányás/
véres hányás, rektális vérzés, nyelé-
si nehézség, fogyás, indokolatlan láz. 
Ezen túl van néhány egyszerű, de még-
is hatékony teszt, amelyek talán még 
az általános tüneteknél is korábban je-
lezhetik a problémát.

Bőrmelanóma gyanúja esetén hasz-
nálható az úgynevezett ABCDE teszt 
(2. ábra), amelynek segítségével né-
hány paraméter alapján kategorizálhat-
juk a különböző bőrelváltozásokat. A 
teszt öt paramétert vesz figyelembe: 

1.) Aszimmetriája: minél kevésbé 
szimmetrikus a képlet alakja, annál in-
kább lehet malignus az elváltozás; 

2.) Széle: a jóindulatú elváltozások 
széle általában éles kontúrú és szabá-
lyos; 

3.) Színe: a rosszindulatú elváltozások 
színe nem egységes, bizonyos részeken 
színtelen foltok figyelhetők meg (ezek 
a leginkább elfajult sejtcsoportok); 

4.) Átmérője: a 6 mm-nél nagyobb 
elváltozások gyakrabban rosszindula-
túak; 

5.) Fejlődése: a malignus elváltozá-
sok általában gyorsan növekednek, 
alakjuk, színük és más tulajdonságaik 
viszonylag gyorsan képesek megvál-
tozni.

Vastagbél- és emésztőrendszeri  
daganatok esetén nagyon hasznosak 

lehetnek a könnyen elérhető szék-
letvér-tesztek, amelyek az emésztő-
rendszer akár kisebb vérzéseinek a 
kimutatására is alkalmasak, ami már 
viszonylag korán jelezheti a kóros el-
változásokat. Személyes véleményem, 
hogy 30 éves kor felett mindenkinek 
évente érdemes elvégezni ezt a tesztet.

Az emlődaganat korai felismerése ér-
dekében 20 éves kortól havi rendsze-
rességgel javasolt az emlők manuális 
önvizsgálata. Ezt a menstruációs cik-
lust követően érdemes elvégezni, ami-
kor a mell már nem duzzadt, puha és 
jól kitapinthatók az esetleges csomók. 
A vizsgálatot az emlők tükörben, több 
irányból történő megtekintésével kell 
kezdeni. Érdemes figyelni a jelentős 
aszimmetriára, a bőr behúzódására, 
kiboltosulására, megvastagodására, pi-
rosságára, a mellbimbó befordulására 

(3. ábra). Mindezeket felemelt karral is 
meg kell nézni. 

Ezt követően kezdődhet a tapintásos 
önvizsgálat, az ábra szerinti irányok-
ban, a vizsgált emlőhöz közelebbi kar 
felemelésével és az ellentétes kéz ösz-
szezárt ujjai segítségével. A tapintás 
érzékenysége csúszós anyaggal, pél-
dául tusfürdővel növelhető, de erre a 
célra speciális eszközök is elérhetők. 
Mindez fekvő pozícióban is megis-
mételhető. Az emlő mellett a hónaljat, 
valamint az emlő és a hónalj közötti te-
rületet is érdemes áttapintani. Az első 
vizsgálat önmagában nem biztos, hogy 
informatív lesz, leginkább a változá-
sokra érdemes figyelni. 

A kötelező mammográfiás vizsgálat 45 
éves kortól, kétévente esedékes, de ez 
nem jelenti azt, hogy indokolt esetben 

Mindenki számára ismerős lehet az a 
patikai helyzet, amikor a beteg, de még 
inkább a hozzátartozója jön, és tápszert, 
erős vagy általános fájdalomcsillapítót, 
sztóma-ápoló szert, hormon-gátló ké-
szítményt keres. Úgy gondolom, 
az onkológiai betegekért 
nem ilyenkor tudunk igazán 
sokat tenni. 

Megelőzés

Ahhoz, hogy gyógysze-
részként hatékonyak tud-
junk lenni, egy komplex, de 
mégis egyszerű látásmódra van szüksé-
günk, aminek a legfontosabb alappillé-
re a megelőzés és a rizikófaktorok szem 
előtt tartása kell, hogy legyen. Ehhez 
rengeteg adekvát információra és fel-
készültségre van szükségünk. Az infor-
máció gyűjtése (természetesen nem do-
kumentált módon, hogy a GDPR réme 
elkerüljön bennünket) nem egyszerű, 

mert frusztrált, elkeseredett betegekről/
hozzátartozókról vagy felelősséget mit 
sem érző leendő páciensekről van szó. 
Fontos a nyitott, barátságos és célratörő 
kommunikáció fenntartása, amelyben 
az adott személyiségtípusba tartozó 
ember kellő mértékben fel tud oldódni. 
De mégis mikor érdemes fokozott oda-
figyelésre biztatni a betegeinket? 

Családi halmozódás 

Bizonyos daganattípusok, mint az 
emlő-, a vastagbél-, a petefészek-, 
a gyomor- vagy a prosztatadaganat 
jelentős családi halmozódást mutat. 
Ilyen esetekben a családban érdemes 
fokozott figyelemmel lenni a daga-
nat-specifikus tünetekre, és gyakrab-
ban részt venni a szűrővizsgálatokon. 

Korosztály 
Vannak olyan daganatok, amelyek bi-
zonyos korcsoportokban az átlagosnál 
nagyobb számban fordulnak elő. Ilyen 
az akut limfoid leukémia (ALL) gyer-
mekkorban vagy a tesztikuláris daga-
natok 20-50 éves kor között. Az emlő- 
és vastagbél-daganat nem jellemző 25 

éves kor alatt, viszont előfordulásuk 
valószínűsége a kor előrehaladtával 
ugrásszerűen nő. A központi ideg-
rendszert érintő daganatok bármelyik 
korosztályban kialakulhatnak, de leg-
nagyobb számban mégis az 50-75 éves 
korosztály érintett.

Gyulladás

Itt gondolhatunk napégésből visz-
szamaradt, gyulladt területekre, gyul-
ladt anyajegyre, nem gyógyuló sebre, 
bakteriális (H. pylori) vagy vírusos 
fertőzésre (például HPV, hepatitisz), 
savas reflux vagy gyomorfekély miatt 
kialakuló krónikus gyulladásra, de ir-
ritáló kémiai anyagok és apró szilárd 
részecskék (dohányzás) is provokál-
hatnak malignus elváltozást. A betege-

inket folyamatosan tájékoztatnunk 
kell (nem megijesztenünk) ar-

ról, hogy mit tehetnek azért, 
hogy csökkentsék a dagana-
tok kialakulásának esélyét. 

Korai diagnózis

Ha már elindult valamilyen 
daganatos folyamat, akkor tö-

rekednünk kell a korai diagnózis elő-
segítésére. Ehhez nem árt ismerni a 
daganatok kialakulásának stádiumait, 
amit az 1. ábra mutat be.

Ez alapján mindent el kell követnünk 
azért, hogy a diagnózis és lehetőleg a 
hatékony sebészi vagy gyógyszeres 
kezelés is a daganat első négy stádiu-

Néhány gondolat arról, mit tehetünk daganatos 
betegeinkért a gyógyszertárban
Az onkológiai betegségek súlyosságát minden gyakorló gyógyszerész nap mint nap a saját bőrén érzi, nem beszélve arról, hogy 
ma már inkább az számít ritkaságnak, ha valakinek a szűkebb vagy tágabb családjában nem fordul elő valamilyen daganatos 
betegség. Amikor egykori hallgatóm, a nemrég végzett dr. Kiss Csaba először keresett meg azzal, hogy onkológiával szeretne 
foglalkozni, őszintén megmondom, az futott át az agyamon, hogy egy C-vel kezdődő BNO láttán az együttérzésen túl nem biztos, 
hogy sokat tudunk tenni. Ám nem akartam az ördög ügyvédje lenni, úgyhogy elkezdtünk foglalkozni ezzel a kérdéssel. A munka 
során azonban kiderült, hogy patikusként is rengeteg lehetőségünk van tenni a daganatos betegekért és a betegség ellen. Az 
alábbiakban, nagyon röviden ezeket a tapasztalatokat szeretném megosztani az olvasóval.

„Hívjuk fel a hozzánk fordulók figyelmét 
a megelőzés fontosságára, és informáljuk 

őket a korai diagnózis lehetőségeiről.”

1. ábra: a daganatok kialakulásának stádiumai

2. ábra: a melanóma felismerését segítő ABCDE teszt
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mások esetét hallva ne vonjon le fals 
következtetéseket. 

Arról se feledkezzünk meg, hogy 
ajánljunk helyben elérhető támogató 
kezeléseket (pszichológus, betegklu-
bok stb.). A betegnek egy könnyen 
áttekinthető kezelési összefoglaló 
elkészítésével is segíthetünk. Ami 
azonban talán mindennél fontosabb, 
hogy felhívjuk a hozzánk fordulók 
figyelmét a megelőzés fontosságára, 
és informáljuk őket a korai diagnózis 
lehetőségeiről.

Dr. Oláh Gábor
egyetemi tanársegéd,
Debreceni Egyetem, 

Gyógyszerésztudományi Kar, 
Biofarmácia Tanszék,

az MGYT Hajdú-Bihar 
megyei elnöke

terápiás szerek eltérő mértékben 
provokálják a hányingert, így el-
mondhatjuk a betegnek, hogy nem 
törvényszerű e mellékhatás kialaku-
lása. 

Gyakori mellékhatás a mucositis is, 
amelynek alapja a gasztro-intesztiná-
lis nyálkahártya gyorsan proliferáló 
epitheliális sejtjeinek a károsodása. 
Ez a gyulladt, kifekélyesedő elválto-
zás nemcsak a megfelelő tápanyag- és 
vízabszorpció hatásfokát rontja, ha-
nem a barrier funkcióját is károsítja. 
Lokalizációjától függően a táplálék-
felvétel fizikai folyamata is nehézkes 
lehet. Közforgalmú patikában dolgozó 
gyógyszerészként ez esetben a nyálka-
hártya fertőtlenítését, esetleg béta-ka-
rotin vagy szukralfát alkalmazását ja-
vasolhatjuk. Itt említeném meg, hogy 
a különböző típusú vérzések is tovább 

gyengítik a beteget, illetve hogy a mű-
tétek következményeként kialakított 
különböző sztómák is jelentős kelle-
metlenségeket okozhatnak a pácien-
seknek. 

Összegzés

A patikustól nem várható el az összes 
onkológiai készítmény beható ismere-
te, sokszor elég a megerősítés, a teen-
dők átismétlése, a gyógyszerek hatása-
inak megbeszélése és a mellékhatások, 
interakciók figyelése. Minden esetben 
fontos, hogy kiaknázzuk a terápiás le-
hetőségeket. Jelentősen növelhetjük a 
beteg compliance-ét, ha feleslegesen 
nem helyettesítjük a korábban megszo-
kott készítményét. A páciens felé fon-
tos hangsúlyozni, hogy minden beteg-
nek egyedien alakul a terápiája, ezért 

nem lehet hamarabb, akár 
már 30 éves kortól, saját el-
határozásból kérni ezt a vizs-
gálatot. 

Méhnyakrák esetén na-
gyon fontos a HPV-fertőzést 
megelőző immunizálás. Az 
újabb vakcinák egyre több 
HPV-törzs ellen nyújtanak 
védettséget, így beadásuk 
erősen ajánlott. A citológiai 
vizsgálat során kenetet vesz-
nek, amit mikroszkóp alatt 
vizsgálnak, hogy kiderüljön, 
vannak-e benne rákos vagy 
premalignus sejtek (ez a 
vizsgálat nem terjed ki auto-
matikusan a HPV-fertőzött-
ségre). HPV nélkül gyakor-
latilag nincs daganat, ezért 
is nagyon fontos az ilyen 
irányú szűrés ajánlása. 

A prosztatadaganat szűrésére is van 
lehetőség közforgalmú gyógyszertári 
keretek között, hiszen a patikában el-
érhetők olyan gyorstesztek, amelyek 
a vérből nagy pontossággal segítenek 
kimutatni az emelkedett PSA-szintet. 

Tüdődaganat esetén a köpetben talál-
ható sejtek citológiai vizsgálata kérhető 
az orvostól, de a rendszeres tüdőszűrés 
is rávilágíthat a problémára. Ezeken túl 
a dohányzásról való leszokás fontossá-
gát sem lehet eléggé hangsúlyozni. 

Terápiamenedzsment

Ha már kialakult betegségről van szó, 
akkor is vannak lehetőségeink a terápia 
hatékonyságának növelésére, vagy leg-
alább a beteg életminőségének javítá-
sára. Nagyon sokszor a mellékhatások 
figyelése és enyhítése segíthet abban, 
hogy a betegnek ne kelljen idő előtt 
feladnia a kezelést. A legjellemzőbb, 
daganatellenes szerek által okozott 
mellékhatások a következők:

•	 hasmenés, levertség, hajhullás, száj- 
üregi fekély, ízlelési zavar; 

•	 a csontvelő elégtelen működése, 
izomfájdalom, neutropénia okozta 
fertőzések;

•	 bőrtünetek: pirosság, szárazság, 
hólyagok, kéz-láb szindróma (fájda-
lom, duzzanat és pirosság, jellemző-
en a kezeken és a lábakon); 

•	 cardiomiopathia, menopauza, fény- 
érzékenység, viszketés;

•	 magasvérnyomásos epizódok, vala-
mint tachycardia.

A tünetek súlyosságát nagyon körül-
tekintően kell megítélni, ugyanakkor 
ezek sok esetben jelentős mértékben 
enyhíthetők. Szájüregi fekélyek esetén 
érdemes felhívni a beteg figyelmét a 

fokozott szájhigiéniára 
(chlorhexidin-tartalmú 
készítmények használa-
ta). Komolyabb gombás 
fertőzés esetén nysta-
tin-tartalmú készítmény 
is alkalmazható. Gyakori 
mellékhatás a bőr kiszá-
radása, fájdalmas visz-
ketése; ilyenkor bátran 
alkalmazhatók bőrhid-
ratáló krémek. A bőrben 
kialakuló gyulladás és 
fájdalom esetén ibupro-
fen, naproxen, de akár li-
dokain használata is meg-
engedett. 

Legyünk óvatosak a vi-
taminok, probiotikumok 
és növényi táplálék-kie-
gészítők használatával, 
mivel a fertőzésekre való 
fokozott hajlam és a máj 

gyakori megterheltsége miatt ezek 
a készítmények tovább ronthatnak a 
beteg állapotán. Csak akkor érdemes 
ezeket javasolni, ha biztonságosságuk 
meggyőzően bizonyítható.

Láz, vérzés és véraláfutások esetén 
azonnal konzultálni kell az orvossal. 
Neutropénia esetén minden lehet-
séges fertőzésforrást (étel, háziállat 
stb.) kerülni kell. Amit mindezeken 
túl érdemes szem előtt tartani, az az 
egészséges és változatos étrend ki-
alakítása. 

A fájdalomcsillapítás során ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy kikér-
dezzük a beteget, korábban milyen 
készítmények nem váltak be nála, és 
ez alapján mutassunk rá a fennma-
radó terápiás lehetőségekre. Számos 
esetben akár egy OTC-készítmény is 
hatékony lehet. 

A hányinger és hányás kialakulá-
sának megelőzése érdekében a be-
teget időben, a kemoterápiás keze-
lés megkezdése előtt el kell látni a 
megfelelő szerotoninreceptor-gátló 
készítménnyel, de a kezelésben a 
dexametazon és a metoklopramid 
is szóba jöhet. A különböző kemo-

belőle. Sclerosis multiplexet diag-
nosztizáltak nála; pár hónapja bottal 
jár, és már nem vezet. Mégis csupa bi-
zalom; erő sugárzik belőle. A kérdé-
semre – lehet, hogy Timi orvos lesz a 
végén? – azt feleli, igen, méghozzá jó 
orvos, aki belülről is ismeri a beteg-
séget, fájdalmat, kiszolgáltatottságot.

– Timinél decemberben jelentkeztek 
a leukémia első tünetei – meséli kis 
hősünk édesanyja, M.-né Papp Gab-
riella. – A jó a rosszban, hogy hamar 
meglett  a diagnózis, elkezdődött 
a kezelés, kemoterápiát kap. Nincs 
immunrendszere, az öccsei pedig 
hazahoznak ezt-azt az óvodából, 
iskolából; egyszer egy hetet töltött 
kórházban lázas 
fertőzés miatt. Ami-
kor a szociális munkás 
mesélt neki a Ments 
Életet Alapítványról 
és a „Váltsd valóra te 
is egy beteg gyermek 
álmát!” elnevezésű 
programról, és meg-
kérdezte tőle, hogy 
nem kérne-e valamit 
az álomvarázslóktól, 
először a kórteremben 
látott légsterilizáló ju-
tott eszébe, ami UV-sugarakkal pusz-
títja el a levegőben lévő kórokozókat. 

Regisztráltunk az alapítványnál, és 
a gyógyszertári gyűjtőperselyekben 
összegyűlt adományból megkaptuk a 
készüléket. Timi nagyon szereti, biz-
tonságérzetet ad neki.

– Hogy van most? Hogyan viseli a 
kezeléseket?
 

– A betegség két hét 
alatt, a szemünk láttára 
érlelte felnőtté. Mindent 
tudni akar róla; orvosi 
szakszavakkal beszél 
az állapotáról. Amint 
a négynapos kórházi 
kezelésről hazakerül, 
visszatér az életkedve, 
csibészkedik. Kitűnő 
eredménnyel végezte 
az idei tanévet. És kezd 
nőni a haja…
 

Timi édesanyját tavaly felső hátsza-
kaszi sérvvel műtötték, nem épült fel 

Apró gesztus, óriási tett
A gyógyszerészek segítségével vált valóra egy tízéves kislány nem mindennapi álma

3. ábra: Az emlődaganat lehetséges látható jelei
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folyásoló tényezőről, hiszen ilyenkor 
az előzetes orvosi vizsgálat elmaradt, 
és a betegek sok esetben később sem 
tájékoztatják orvosukat, hogy milyen 
gyógyszereket vagy gyógyhatású ké-
szítményeket használnak, hiszen ártal-
matlannak vélik ezeket – emelte ki dr. 
Mélypatakiné dr. Áfra Júlia.

Mindig segítsünk a betegnek a meg-
felelő készítmény kiválasztásában, 
de emlékeztessük, hogy amennyi-
ben nem javul, esetleg súlyosbodik  
az állapota, vagy mellékhatások lép-
nek fel, azonnal keresse fel a kezelő- 
orvosát.

Gorzsás Anita, WEBBeteg.hu, 
Szakértő: dr. Mélypatakiné 

dr. Áfra Júlia szakgyógyszerész

Forrás:
http://www.magyosz.org/hu/oldal/miert-venyko-
telesek-egyes-gyogyszerek
https://www.magyosz.org/hu/oldal/hatekonyabbak- 
e-a-venykoteles-gyogyszerek
https://benu.hu/cikk/recept-nelkul-kaphato- 
keszitmenyek-lehetseges-mellekhatasai/

•	 amennyiben pár napon belül nem 
javulnak a tünetek, forduljanak or-
voshoz;

•	 amennyiben mellékhatások lépnek 
fel, ugyancsak forduljanak orvoshoz;

•	 azokat ne keverjék más vény nélkül 
kapható szerekkel.

A páciensek a gyógyszerek szedésén 
túl maguk is sokat tehetnek saját gyó-
gyulásukért. Mondjuk el betegeinknek, 
hogy életmódjukkal hogyan segíthetik 
elő mielőbbi felépülésüket. Vírusos 
eredetű megbetegedés esetén például 
fogyasszanak megfelelő mennyiségű 
folyadékot, tartózkodjanak a munkától 
és pihenjenek sokat.

A gyógyszerész felelőssége

„Gyógyszerészként (és ez a gyógyszer-
kiadást végző asszisztensekre is igaz) 
igyekszünk megfelelő tájékoztatást 
nyújtani a betegeknek a gyógyszerek 
megfelelő alkalmazásáról, az alkalma-
zás szükséges időtartamáról, a várható 
mellékhatásokról. 
Segítünk az ön-
diagnózis helyes 
felállításában is, 
vagyis segítünk 
megfejteni, hogy 
a tünetek alap-
ján mi lehet a 
gond, illetve hogy 
az megoldha-
tó-e vény nélkül 
kapható gyógy-
szerekkel, vagy 
szükséges orvos-
hoz irányítani a 
beteget. 

A vény nélkül 
kapható készít-
mények esetében 
még fontosabb, 
hogy a beteget 
megfelelően ki-
kérdezzük, és ala-
posan tájékozód-
junk állapotáról, 
az egyéb szedett 
gyógyszerekről és 
minden egyéb be-

szítményt bármeddig szedhet, illetve 
a mennyiségre sem kell odafigyelnie. 
Ez téves megállapítás, így ezt a tévhi-
tet el kell oszlatni a betegekben. Mivel 
ezekben a készítményekben is található 
hatóanyag, súlyos következmények is 
felléphetnek. A megfázás elleni készít-
mények alkalmazása kapcsán például 
gyakori panasz szokott lenni az orrszá-
razság, orrvérzés. Ha valaki indokolat-
lanul használja ezeket a készítménye-
ket, akár maradandó elváltozásokat is 
okozhat magának.

A mellékhatások jellege az adott 
gyógyszertől függ, a gyomor- és bél-
rendszeri problémáktól az allergiás 
reakciókon át bármi előfordulhat. Ér-
demes tehát figyelmeztetni a patikába 
betérő vásárlókat, hogy amennyiben 
olyan mellékhatásokat észlelnek, ame-
lyek a betegtájékoztatóban nincsenek 
feltüntetve, azokat minden esetben 
jelezzék a gyógyszertár vagy a gyógy-
szer-felügyeleti hatóságok felé – hang-
súlyozza a szakgyógyszerész.

Mikor ajánlott a használatuk?

Fontos, hogy a páciensek mindig kö-
rültekintően járjanak el a vény nélkül 
kapható készítmények kiválasztásakor. 
Ebben segíthetnek a tára mellett álló 
szakemberek, akik olyan szempontok-
ra is felhívhatják a betegek figyelmét, 
amelyekre nem is gondolnak, pedig 
azok nagy jelentőséggel bírnak. Arról 
is tájékoztassuk a pácienseket, hogy az 
orvosi rendelvény nélkül hozzáférhető 
készítményeket is kizárólag a panaszok 
megszűnéséig ajánlott alkalmazni. Azt 
is fontos hangsúlyozni, hogy ameny-
nyiben a panaszok nem szűnnek meg 
rövid időn belül, mindenképpen orvosi 
kivizsgálás javasolt.

Használat csak előírás szerint!

A páciens érdekében fontos megemlí-
teni a vény nélkül kapható készítmé-
nyek esetében, hogy:

•	 pontosan tartsák be az adagolást;
•	 ne fogyasszák étel/ital kiegészítésére;

gyógyszerek közötti különbség mérté-
két. Minden készítménynek, akár vény 
nélkül, akár vény ellenében kapható, 
pontosan meghatározzák az előiratában, 
és ezáltal a betegtájékoztatóban is, hogy 
milyen betegségre, milyen tünetekre, 
milyen módon és milyen dózisban al-
kalmazható. A vényköteles gyógysze-
rek általában komolyabb, komplexebb 
betegségek kezelésére szolgálnak, sok 
esetben erősebbek is, mint a vény nél-
küli alternatívák. 

Viszont két különböző hatóanyag erős-
sége és hatékonysága között azért sem 
tanácsos ilyen tekintetben különbséget 
tenni, mert a gyógyszerek hatékonysá-
ga nagymértékben egyénfüggő is. Egy 
gyógyszer felszívódása és hatásának 
kifejtése sok tényezőtől függ: a beteg 
korától, a betegség jellegétől, a tünetek 
súlyosságától, illetve a beteg által sze-
dett egyéb gyógyszerektől is, amelyek 
befolyásolhatják egymás hatékonysá-
gát. Éppen ezért nem lehet azt mondani, 
hogy „igen, az egyik készítmény száz 
százalék, hogy jobb lesz a másiknál”.

Nemcsak személyes ügy

A betegek előszeretettel vásárolják 
meg a vény nélkül kapható gyógysze-
reket online, ami a kényelem mellett 
fokozott kockázatot is jelent. Mivel 
nem tudják megkérdezni a szakavatott 
gyógyszerészt, továbbá orvosukat sem 
keresik fel, előfordulhat, hogy egy szá-
mukra nem megfelelő terméket válasz-
tanak, illetve súlyosabb mellékhatások 
is felléphetnek. Sajnos ebben az eset-
ben a gyógyszerész tehetetlen, hiszen 
nem tud segíteni.

Mellékhatások

Még a legártalmatlanabb készítmények 
alkalmazása esetén is felléphetnek bi-
zonyos mellékhatások. Erről szintén 
fontos beszélni a beteggel, ugyanis 
ezek jelentkezésénél már indokolt fel-
keresni az orvost.

A betegek jelentős része úgy gondol-
ja, hogy egy vény nélkül kapható ké-

A nem receptköteles készítmények 
(például a megfázás elleni szerek) iga-
zán népszerűek a páciensek körében. 
Manapság ugyanis az embereknek nem 
sok idejük jut elmenni az orvoshoz, 
ezért választanak sokan vény nélküli 
készítményeket. Amikor a beteg képes 
az egyértelmű öndiagnózisra, elősze-
retettel használja ezeket a szereket. A 
gyógyszerésznek azonban fontos fela-
data, hogy meggyőződjön arról, hogy 
a beteg valóban helyesen értelmezi a 
tüneteit, és nem diagnosztizálja félre 
magát.

Egy köhögéscsillapítónál sem mind-
egy, hogy milyen készítményt aján-
lunk, hiszen a köhögésnek is számos 
típusa előfordulhat. A patikusnak ala-
posan ki kell kérdeznie a beteget: mik 
a tünetek, mikor kezdődtek a panaszok 
stb.?. Ennek hiányában a gyógysze-
résznek is felelőssége van abban, hogy 
milyen készítményt választ a beteg, és 
e medicina alkalmazása során milyen 
esetleges mellékhatások léphetnek fel.

Mennyire hatékonyak a vény  
nélkül kapható készítmények?

Hazánkban a gyógyszerek nagy része 
csak receptre vásárolható meg. Érte-
lemszerűen a vényköteles gyógysze-
reknek nagyobb a hatóanyagtartalmuk, 
így a hatásuk is erőteljesebb. Azonban 
a vény nélküli gyógyszerek szedése 
során is körültekintően kell eljárni. 
Fontos, hogy a páciens az állapotának 
megfelelő készítményt kapja, betart-
sa a betegtájékoztatóban előírtakat és 
(orvosi utasítás hiányában) a gyógy-
szerész intelmeit. Ezek a készítmények 
általában megszüntetik a beteg pana-
szait, azonban nem árt figyelmeztetni a 
pácienseket, hogy amennyiben a tüne-
tek nem szűnnek vagy súlyosbodnak, 
esetleg mellékhatásokat észlelnek, fel-
tétlenül forduljanak orvoshoz.

Dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia szerint 
nem lehet egyértelműen megállapítani 
a vényköteles és a vény nélkül kapható 

Beszéljünk a beteggel a vény 
nélkül kapható gyógyszerekről!
Milyen tévhitek élnek a betegekben a receptköteles készítményekkel kapcsolatban? 
Mi a feladata és mekkora a felelőssége a tára mögött álló szakembernek e szerek  
expediálása során? 

Szakmai portál patikai dolgozóknak
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gyógyszerfejlesztés vonatkozásában, 
hanem nemzetgazdasági szinten is ki-
emelten fontos értékteremtő eszköz: 
nem véletlen, hogy az új kormányzati 
struktúrában önálló minisztérium fel-
ügyeli az innovációval kapcsolatos 
kormányzati intézkedéseket. A gyógy-
szeripar csak a klinikai kutatásokon 
keresztül mintegy 100 milliárd forint-
tal járul hozzá a nemzetgazdasághoz. 

Az ilyen irányú bővülésnek azonban 
komoly gátját jelentik az ágazatot 
sújtó különadók. A gyógyszeripa-
ri szereplők az elmúlt két ciklusban 
csaknem 500 milliárd forintot fizettek 
be különböző jogcímeken a magyar 
költségvetésbe. Az idei évben ez vár-
hatóan több mint 80-90 milliárd forint 
lesz, ami volumenében a teljes közfi-
nanszírozott gyógyszerkiadás össze-
gének a negyedét is elérheti. 

Annak érdekében, hogy a gyógy-
szeripar a magyar gazdaságban be-
töltött valós szerepének megfelelően 
járulhasson hozzá a nemzetgazdaság 
bővüléséhez, az AIPM szükségesnek 
tartja ezen ágazati különadók csök-
kentését. 

Politikai döntés kérdése

„Minden szakpolitikai intézkedés 
mögé szükséges egy olyan kormány-
zati kijelentés, hogy erre a közösség-
nek, a magyar nemzetnek szüksége 
van – monda a Gyógyszertár magazin 
kérdésére válaszolva dr. Holchacker 
Péter. – Ha az ezzel kapcsolatos dön-
tés megszületik (és reméljük, hogy ez 
minél hamarabb megtörténik), onnan-
tól már csak a megvalósítás mikéntje a 
kérdés. Mi azért fogalmaztuk meg eze-
ket a javaslatokat, mert azt gondoljuk, 
hogy ez egy létező probléma, amelyet 
érdemben kell kezelni. Viszont a jó hír, 
hogy van rá megoldás, ráadásul nem 
igényel olyan jellegű beavatkozást, 
amelyet esetleg erőforrás vagy hozzá-
értés hiányában ne tudnánk megtenni. 
Mindkettő rendelkezésre áll, most már 
csak azt kell eldönteni, hogy merre to-
vább.”

MOSZinfó

A folyamat nehézkességét mutatja, 
hogy míg két másik V4-es ország, 
Szlovákia és Csehország esetében az 
átlagos befogadási idő kevesebb, mint 
fél év (180, illetve 165 nap), nálunk je-
lenleg 690 nap. Ráadásul a gyógysze-
rek többsége viszonylag szűk terápiás 
területen, és erősen nyomott áron tud 
bekerülni a hazai támogatási rendbe. 

Mindezekből kifolyólag, a lakosság 
életminőségének megőrzése, illetve 
javítása érdekében az AIPM javasol-
ja a gyors, rugalmas és kiszámítható 
gyógyszerár-támogatási rendszer kiala-
kítását, különös tekintettel a régóta hú-
zódó, már eldöntött befogadások kihir-
detésére, valamint a jelenleg meglévő 

adminisztratív és technikai akadályok 
lebontására. 

A Magyarországon végzett gyógyszerfej-
lesztési klinikai vizsgálatoknak köszön-
hetően évente 17-20 ezer beteg jut hozzá 
a legmodernebb terápiákhoz, ám nyilván 
sem ez, sem a méltányossági alapon elér-
hetővé tett gyógyszerek (ez utóbbira idén 
várhatóan 22-23 milliárd forintot szán 
az állam) nem jelentenek hosszú távú és 
rendszerszintű megoldást a problémára. 

Az iparági terhek csökkentése

Az innováció, mint a gyógyszeripar 
alapvető stratégiai eszköze nemcsak a 

országok nettó gyógyszerkiadásának 
reálértéken számolt átlagát. Ehhez jelen 
pillanatban a bruttó gyógyszerkiadáso-
kon (az állami hozzájáruláson plusz a 
gyártói befizetéseken) túl körülbelül 30 
milliárd forintra lenne szükség. 

Az AIPM igazgatója ugyanilyen fon-
tosnak tartja, hogy a visegrádi országok 
átlagára emelt gyógyszerkassza minden 
évben a GDP bővülésének arányában nö-
vekedjen, s az így megemelt költségve-
tést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő új terápiák befogadására fordítsa.

A gyógyszerbefogadás rendszeré-
nek átalakítása

Legutoljára 2016 júliusában szüle-
tett olyan kormányzati döntés, amely 
lehetővé tette új gyógyszerek (15 on-
kológiai készítmény) befogadását.  
E készítmények 2017 tavaszától váltak 
elérhetővé a finanszírozási rendben.

Többek között a bonyolult, hosszadal-
mas és átláthatatlan befogadási pro-
cedúra miatt az EMA által törzsköny-
vezett új készítményeknek kevesebb, 
mint a 40 százaléka jut el a magyar be-
tegekhez. Jelenleg is több mint 90 mo-
dern fejlesztésű, hatékony gyógyszer 
és terápiás eljárás van Magyarországon 
társadalombiztosítási várólistán, ame-
lyek többek között a sclerosis multi- 
plex, az asztma, a szívelégtelenség, a 
gyomor-, a vastagbél-, az emlő- és a 
tüdőrák meghatározott altípusainak te-
rápiájában jelentenének segítséget. 

Az ez év június 5-i, budapesti találko-
zón többek között elhangzott: a várható 
élettartam hazánkban öt évvel alacso-
nyabb, mint az Európai Unió átlaga. A 
kardiovaszkuláris eredetű halálozások 
száma 2000-2012 között Nyugat-Euró-
pában 37, Magyarországon 
viszont csupán 23 száza-
lékkal csökkent. 

Mindezek fényében a 26 
kutatás- és fejlesztésori-
entált gyógyszeripari vál-
lalatot tömörítő AIPM azt 
javasolja, hogy a halálozási 
arány csökkentése is legyen 
kiemelt célkitűzése a demo- 
gráfiai súlypontú kormány-
zásnak. Ehhez elengedhetet-
len a hazai gyógyszerkassza 
bővítése, valamint a legújabb, innovatív 
gyógyszerek támogatásba történő befo-
gadása. 

A gyógyszerkassza visszapótlása

A magyar gazdaság a tavalyi évben négy 
százalékkal növekedett, ami az egész-

ségügyi kiadások emelkedésében is 
megmutatkozott. Dr. Holchacker Péter,  
az AIPM igazgatója szerint azonban a 
nettó gyógyszer-támogatási kiadások 
nem követik ezt a trendet, sőt, GDP-ará-
nyosan a visegrádi országok közül 

egyedül hazánk-
ban csökkent ez 
a mutató, és még 
a V4-ekkel törté-
nő összehasonlí-
tásban is rendkí-
vül alacsonynak 
mondható. 

Bármilyen hihe-
tetlen, a magyar 
állam ma reál- 
értékben kisebb 
összeget áldoz 

medicinákra, mint 10-12 éve. A V4-ek 
közül – GDP-arányosan és lakosság-
szám alapján is – csak Lengyelország 
költ nálunk kevesebbet gyógyszerekre. 

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-
sülete ezért azt javasolja, hogy a Kor-
mány olyan mértékben pótolja vissza a 
gyógyszerkasszát, hogy az elérje a V4 

Javuló elérés, fenntartható finanszírozás,  
partneri támogatás
Felelős gondolkodással egy egészségesebb Magyarországért
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) támogatja a demográfiai súlypontú kormányzást, és bízik abban, hogy az 
egészségügyből igazolt emberi erőforrások miniszterével a jövőben még nagyobb hangsúlyt kap az ágazat. Az AIPM vezetői 
szerint a kormány ez irányú céljainak megvalósításához a születésszám mellett a lakosság várható életkilátásainak növelése is 
elengedhetetlen. Ehhez az egészségügyi ellátások fejlesztésére, ezen belül pedig a gyógyszerekhez való hozzáférés bővítésére is 
szükség van. A szervezet ezzel kapcsolatban egy hárompontos javaslatcsomagot is megfogalmazott. A fentiek voltak a legfőbb 
üzenetei annak az AIPM által tartott háttérbeszélgetésnek, ahol a szervezet új elnöke is bemutatkozott a sajtó képviselőinek. 

Dr. Vereckei Péter az AIPM új elnöke
A június 5-i eseményen mutatkozott be a 
sajtó képviselőinek az Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesületének új elnöke, aki 
2018. június 1-je óta tölti be ezt a pozíciót. 
Dr. Vereckei Péter orvosként végzett, 2014 
óta a Pfizer Magyarország Kft. ügyvezetője, 
2016 óta az AIPM alelnöke. Utóbbi szerve-
zeten belül az elmúlt időszakban a nemzeti 
gyógyszer-azonosító rendszer felállításán 
(is) dolgozott.  

A gyógyszeripari innováció jelentősége
Az innovatív gyógyszergyártók korábban gyógyíthatatlannak tekintett betegségek 
kezelésére kínálnak hatékony, a legmodernebb orvostudomány eszköztárának fel-
használásával kifejlesztett készítményeket. Munkájuk eredményeként az elmúlt 
30-40 évben számos betegség (például kardiovaszkuláris és onkológiai kórképek, 
AIDS) vált gyógyíthatóvá vagy hatékonyabban kezelhetővé. A népegészségügyi 
szempontból kiemelt fontosságú betegségek jelentős része innovatív gyógyszerek 
nélkül nem kezelhető hatásosan és költséghatékonyan. E készítményeknek kö-
szönhetően alapjaiban alakultak át a krónikus betegséggel élők kilátásai.

Kutatás-fejlesztés: fókuszban a személyre szabott terápiák
Az utóbbi 5-10 évben slágertémának számítanak a személyre szabott terápiák. 
Egyre inkább egyedi tulajdonságokra, státuszra, genetikai adottságokra, egy 
adott genomra beállított konkrét gyógyszereléssel tudunk kezelni betegségeket.
Ez a gyógyszerkutatások és –fejlesztések területén is hangsúlyos trend, ennek 
megfelelően az elkövetkező időkben nem a ’80-as, ’90-es években megszo-
kott, blockbuster-jellegű gyógyszerek megjelenése várható. A kutatási irányok 
fragmentálódtak, a cégek kisebb terápiás területekre mennek rá. Nagyon nagy-
számú kutatás zajlik, ám ha piacra kerülnek, az új gyógyszerek nem nagy lefe-
dettségű, széles betegkört érintő terápiák lesznek; jelentőségük éppen egyedi-
ségükben, hiánypótló voltukban rejlik. 

Mindez az eddigi gyógyszeripari működési modell megváltozását is maga után 
vonzza. Ha van egy ígéretes kutatási terület, az óriási mennyiségű pénzt igényel. 
Egy idő után a nagy gyógyszercégek óhatatlanul is bekapcsolódnak a fejlesztés-
be, már csak azért is, mert náluk van meg az ehhez szükséges erőforrás és az a 
tudás, hogy ezt a molekulát hogyan lehet ténylegesen termékké építeni és piacra 
juttatni. Nem véletlen, hogy egy idő után az új gyógyszert kifejlesztő kis céget 
vagy a portfólióját a nagyvállalatok egyszerűen felvásárolják. Ez nem egy go-
nosz dolog, hanem egy teljesen természetes, kölcsönös előnyökön alapuló üzlet. 
A kutató, a kis cég ameddig tudja, elviszi a molekulát, de egy idő után nem tud 
továbblépni, ezért kell együttműködnie egy multinacionális vállalattal.

Dr. Holchacker Péter
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Általános tendenciák

A világ OTC-piaca fejlődésének mo-
torjai a CEE (Kelet-Közép-Európa) 
és az EMEA (Európa, Közel-Kelet és 
Afrika) régiók. Előbbi régióban a la-
kosság egy főre jutó, OTC-re fordított 
költése is dinamikusabban nő a nyuga-
ti országokhoz képest. Az árak ugyan 
alacsonyabbak ezeken a piacokon, 
azonban ennek ellenére is az egy főre 
jutó GDP nagyobb százalékát fordítjuk 
vény nélküli készítményekre, mint a 
nyugati szomszédaink. 

A globális OTC-trendekre különösen 
nagy hatással van a jelentős részarányt 
képviselő megfázásszezon. 2017-re ép-
pen emiatt lassult a szektor növekedé-
se, ugyanis az enyhébb európai influ-
enzaszezon következtében elmaradt 
az ebből származó jelentősebb éves 
fogyasztási többlet. 

Világszinten tapasztalható az egész-
ségtudatosság iránti, egyre fokozódó 
érdeklődés. A CEE régióban folyama-
tosan erősödő középosztály változó 
igényeinek megfelelően a vállalatok 
egyre innovatívabb készítményekkel 
és formulákkal lépnek piacra. Ezzel 
egyidejűleg a kutatás és fejlesztés a 

Gyógyszertár: A hazai gyógyító- 
megelőző ellátásban való gyógysze-
részi jelenlét nem mai keletű. Éppen 
ezért kezdjük talán egy rövid törté-
nelmi áttekintéssel!

Dr. Mikola Bálint: A gyógyszerészi 
szerepvállalásnak az egészségügyi el-
látórendszeren belül történő formálása 
évtizedes megfontolások peremén kör-
vonalazódik, ami a MOSZ megalaku-
lásától a szervezet programját képezi. 
Értelemszerűen már a rendszerváltást 
követő új időszakban felvetődött a 
gyógyszerészi hivatás fejlesztésének 
lehetősége. Nemzetközi példákat ta-
nulmányozva, feltárva a hazai gyógy-
szerészet korábbi tradicionális elemeit, 
fogalmazódtak meg az alapelvek.

A legszélesebb társadalmi rétegeket 
érintő betegségcsoportok, a krónikus 
terápiák és a morbiditási gyakoriság 
élvezték a prioritást. Így került sor –  

vény nélküli szektor számára is mind 
hangsúlyosabbá válik, hiszen a fejlődés 
egyik fő pillére maga az új terméköt-
let. A világ vezető vállalatai egyrészt 
új formulákat fejlesztenek ki, és újabb 
terápiás területekre lépnek be, másrészt 
a digitális technológiát vezetik be mind 
termékeik alkalmazása során, mind 
marketingtevékenységükben. 

A magyar fogyasztó is változik

A magyarországi vény nélküli szektor 
elmúlt hároméves, értékben számolt nö-
vekedése az európai és kelet-közép-eu-
rópai átlagok feletti. És bár a növekedés 
üteme enyhén lassul, a szektort továbbra 
is három nagy terápiás csoport határoz-
za meg: a fájdalomcsillapítók, a megfá-
zás tüneteit enyhítő szerek, valamint a 
vitaminok és ásványi anyagok. 

Ugyanezen kategóriák vezetik a gyó-
gyászati hirdetési trendeket is, ami leg-
nagyobb százalékban tévéreklámokat 
jelent. Azonban a hazai piacra is egyre 
erősödő hatást gyakorol az úgynevezett 
Wellness & Lifestyle trend. Értékben 
hosszú és rövid távon is a leglátvá-
nyosabban, dupla számjeggyel bővülő 
kategóriák a fogyasztószerek és a do-
hányzásról leszoktató készítmények.

Egy másik fontos hazai trend a szek-
toron belül a gyógyszertárláncok sze-
repének erősödése. Az elmúlt három 
évben átlagosan hét százalékkal nőtt 
az egy láncos gyógyszertárra jutó vény 
nélküli forgalom, ami nagyobb mér-
tékű bővülés, mint ami egy átlagos, 
független gyógyszertár esetében ta-
pasztalható. 

A gyógyszertári vásárlói kosarak vizs-
gálatából kiderült, hogy 2015 óta a 
harmadával növekedett egy átlagos 
vásárlói kosár medián értéke, a kosarak 
száma viszont három év alatt a negyedé- 

többek között – a metabolikus szindró-
ma és geriátriai programjainkra. Hosz-
szú idő telt el, amíg az orvostársada-
lommal közösen megfogalmaztuk az 
egyes szakterületeket érintő terápiás 
protokollokat.

Akadtak igen konstruktív és dinami-
kus időszakok, de előfordult motivá-
cióhiány, és volt a hivatást, illetve az 
egzisztencia fenntartását fókuszba he-
lyező liberalizációs időszak is. Egy-
szóval történtek szárnyalások, és vol-
tak mélypontok is. A gyógyszerészet 
tette a dolgát, stabil pozíciót építve 
fel az ellátórendszerben. Különböző 
okokból – gondolok itt a gyógyszeres 
terápia előtérbe kerülésére, a gyógy-
szerpaletta megtízszereződésére, vala-
mint szakmai felkészültségünk magas 
színvonalára, – úgy gondolom, élvez-
zük az ellátórendszer és a társadalom 
megbecsülését.

Gy.: Mindezekkel párhuzamosan, 
illetve a gyógyszerészi szerepvállalás 
keretében hogyan alakult a gyógy-
szerészi gondozás helyzete?

Dr. Samu Antal: A magyarországi 
gyógyszerészi gondozási koncepció – 
a nemzetközi tendenciákat követve, de  
a hazai realitásokat is figyelembe véve – 
egy többéves, egymásra épülő folyamat 
eredménye. A megvalósítás során jól el-
különül egymástól az általános (minden 
gyógyszertárban végezhető) és a beteg-
ség-specifikus (kompetenciához, irány-
elvhez, megfelelő tárgyi és személyi 
feltételek teljesüléséhez kötött) gyógy-
szerészi gondozási gyakorlat. A prog-

vel csökkent. Ez arra is enged követ-
keztetni, hogy a vásárlók tudatosabb 
döntéseket hoznak.

A digitális világ fejlődése, valamint 
a közösségi média új lehetőségekhez 
juttatja az OTC-termékek vásárlóit. 
Egyrészt a digitális világ a jövőben a 
patikák szempontjából is egyre inkább 
előtérbe fogja helyezni az online ke-
reskedelmet. A gyógyszertári e-ke-
reskedelem, habár még igen csekély 
mértékű Magyarországon, de az elmúlt 
három év vizsgálata alapján dinamikus 
növekedést mutat.

Másrészt a vásárlói döntési útvonal 
egyre több pilléren és egyre nagyobb 
információtömegen fog alapulni. Ez a 
gyógyszercégeket és a patikákat is újabb 
kihívások elé állítja, hiszen a szakembe-
rek képzése mellett megfelelően össze-
hangolt, sokcsatornás marketingtevé-
kenységet szükséges végezniük. A vény 
nélküli készítmények fogyasztói egyre 
proaktívabbak lesznek, a szakemberek 
véleménye mellett az online teret is al-
kalmazzák önmaguk képzésére, infor-
mációgyűjtésre és döntéshozatalra. 

A gyógyászati hirdetések, gyógyszer-
reklámok is ezt a trendet célozzák meg 
világszerte. A reklámzajból történő 
kilépés a fejlett országokban siker-
rel valósul meg: gyakran láthatunk jó 
példákat élményt adó, érzésekre ható, 
humoros tartalmakra. Ezzel szemben 
Magyarországra döntő többségben 
még mindig a betegséget és a gyötrő 
tüneteket középpontba helyező hirde-
tések jellemzőek, bár egyes gyártók jó-
voltából már itthon is láthattunk pozi-
tív élményekre és gyógyult állapotokra 
fókuszáló reklámokat. 

Nátly Veronika
Key Account & 

Consumer Health Manager,
IQVIA

ram(ok) kialakítása során figyelembe 
vettük, hogy a gyógyszerészeknek a 
jövőt illetően – az egészségügyi ellátó-
rendszer más tagjaival együttműködve 
– egyre inkább aktív szerepet kell vál-
lalniuk az egyénre szabott, dokumen-
tált és minőségbiztosított gyógyszeres 
terápia menedzsmentjében, valamint a 
népegészségügyi feladatok ellátásában. 

Az első gyakorlati lépéseket a diabé-
tesz-prevenció területén kezdtük meg, 
ezt követően a Gyógyszerészi Gon-
dozás Szakmai Bizottsága égisze alatt 
teljesedett ki a programunk a metabo-
likus szindróma gyógyszerészi gon-
dozásává. Az elmúlt évek során több 
területre (geriátria, várandósgondozás 
stb.) dolgoztunk ki gyógyszerész- 
szakmai irányelveket. Jelenleg az el-
készült irányelvek aktualizálása, „fris-
sítése”, illetve a gyakorlati megvalósí-
tásuk előkészítését célzó, úgynevezett 
pilot vizsgálatok folynak.  

Merre tart a recept nélkül kapható szerek piaca?
A vény nélküli szektor világszerte töretlen ütemben fejlődik, azonban e folyamatos növekedés az utóbbi évben enyhe lassulást 
mutatott. A világ OTC-trendjeit meghatározó folyamatok nagy része előbb vagy utóbb Magyarországon is érvényesül.

Rendezett harmónia
Hivatásunk fejlesztésének realitásai 
A gyógyszerészet fejlesztésének gondolata általában akkor kerül a szakma gondolkodásának fókuszába, amikor változik az ellátó 
struktúra, és nyílik a mozgástér. Ez történt például a rendszerváltás idején; a szakma ma is a huszadik század utolsó évtizedében 
megfogalmazott és folyamatosan fejlesztett gondolatok mentén dolgozik. Időközben szélesedtek és változtak a terápiás meg-
oldások, nagyobb súlyt kapott a gyógyszerellátás, és lassan egy új, jól felkészült generáció is belép a szakmai porondra. Újra fel-
merült az igény az ellátó struktúra egyes elemei közötti rendezett harmónia megteremtésére, amelynek a gyógyszerészi hivatás 
fejlesztési programja is a szerves részét képezi. A lehetőségek felvázolására dr. Mikola Bálintot, a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetségének elnökét és dr. Samu Antalt, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságának elnökét kértük meg.  
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M. B.: Nem baj, ha nem minden 
gyógyszertár végzi ugyanazokat  
a tevékenységeket. Az igények és a 
lehetőségek határozzák meg a felada-
tokat és a jogosítványokat. Ez más 
lehet egy Budapesten, a Nagykörúton 
működő gyógyszertár, és más egy 
vidéki városban vagy faluhelyen ta-
lálható patika esetében. De lehet más 
egy fekvőbeteg-ellátó intézmény, egy 
szakrendelő vagy egy gyógyfürdő 
körzetében található, üdülőövezet-
ben, kisgyermekes lakótelepen, vagy 
egy idősek lakta kertvárosban műkö-
dő patika esetében is. Nyilvánvaló, 
hogy a speciális feladathoz kell igazí-
tani a felkészültséget, és az azt bizto-
sító képzési feltételrendszert (szakké-
pesítés, licencvizsga).

Gy.: Hogyan segíthetik ezt a munkát 
a legmodernebb technológiák, például 
az elmúlt időszakban elindult Elektro-
nikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(EESZT)?

M. B.: Az EESZT igen sok lehetőséget 
hordoz magában. Amellett, hogy ala-
posan megkínlódtunk a bevezetésével, 
amikor az ellátórendszer minden pont-
ján a napi rutin részeként fog működni, 
hallatlanul tudja majd segíteni az átlát-
hatóságot, a harmóniát és a hatékony-
ságot. 

S. A.: A kibővített, tehát az irány-
elvekre épülő, illetve az azt segítő 
EESZT rendszer bevezetése megte-
remtheti az ellátási adatok megfelelő 
szakmai tartalmú és egységes formá-
tumú rögzítésének, kiértékelésének, 
kommunikációjának a feltételeit (adat-
védelem, standardizáltság, beteg általi 
követhetőség stb.), valamint akár az 
adherenciát segítő gyógyszer-elő-
jegyzési rendszert is biztosíthatja.  
A kiépülő rendszer jelentősen meg-
könnyítheti a praxisközösségben 
dolgozó szakemberek betegekkel 
kapcsolatos informáltságát és kom-
munikációját, valamint megteremtheti 
az alapjait a gyógyszerészi farmako-
terápia-menedzsment megvalósítása 
széles körű elterjesztésének.

MOSZinfó

tok közül a gyógyszerészek „egyénre 
szabottan” tudnak részt vállalni

	 a felnőtt lakosság egészségi állapo-
tának felmérésében;

	 a prevencióban;
	 az életmód-tanácsadásban, edukáci-

óban;
	 az egészségfejlesztés közösségi 

színterein; 
	 valamint a farmakoterápia mene-

dzselése során a
•	 a beteg egészség-státuszának fel-

mérésében; 
•	 a gyógyszeres kezelés tervének 

elkészítésében; 
•	 a gyógyszeres terápia kiválasztásá-

ban, javaslatában, módosításában; 
•	 a beteg terápiára való reagálásá-

nak monitorozásában és kiérté-
kelésében, a biztonság és a haté-
konyság kritériumait is vizsgálva; 

•	 széles körű felmérés készíté-
sében, amely meghatározza a 
gyógyszerelési problémákat, 
mellékhatásokat; 

•	 a nyújtott szolgáltatás dokumen-
tálásában más egészségügyi ellá-
tók részére; 

•	 a beteg szóbeli felvilágosításá-
ban, a terápia megértése és helyes 
használata érdekében; 

•	 a terápiahűség (adherencia) érde-
kében további információ(k) és 
szolgáltatások nyújtásában; 

•	 a farmakoterápiás szolgáltatás ko-
ordinálásában és integrálásában az 
egészségügyi team-en belül.

El tudok képzelni egy több praxis be-
tegeiért felelős gyógyszerész kijelölé-
sét, akinek a fent vázoltak lehetnének a  
feladatai.

A nemzetközi tapasztalatok és ismeretek 
figyelembevételével – különösen a kró-
nikus megbetegedési kategóriákban – a 
praxisban dolgozókkal szoros együtt-
működésben akár a vényírás jogosult-
sága is megvalósítható (az esetlegesen 
észlelt problémák esetén írásbeli javas-
lattétellel a kezelőorvosnak). A fentiek 
figyelembevételével a döntéshozók felé 
javaslatot tettünk vényírási joggal páro-
suló farmakoterápia menedzsment to-
vábbképzés elindítására.

M. B.: A Samu doktor által említett 
vényírási jogosultság mellé még egy 
példát hoznék a gyógyszerészi kompe-
tenciakör lehetséges bővítésére. Évek 
óta gond az influenzajárványt megelő-
zően a védőoltások széleskörű alkal-
mazása. A gyógyszertárak jelentősen 
tudnák javítani a lakosság átoltottságát, 
tehermentesítve ezzel a háziorvosokat, 
egyben csökkentve a vakcináció elma-
radása okán jelentkező gyógyszerfel-
használást és a gyakran kialakuló szö-
vődményeket.  

Gy.: A fent említett feladatok kap-
csán nyilván nem mindegyik patika 
számára áll rendelkezésre a megfelelő 
kapacitás.

S. A.: A választott szakmai tevékeny-
ség elvégzésére természetesen csak a 
megfelelő szakmai tudással és kompe-
tenciával rendelkező gyógyszerészek, 
illetve az őket alkalmazó gyógyszertá-
rak tudnak vállalkozni. Ez egyben azt 
is jelenti, hogy a tárgyi és személyi 
feltételekről a személyi jogos gyógy-
szerésznek – a rendelkezésre álló for-
rásai figyelembevételével – kell gon-
doskodnia.

lább a tizede további, magasabb ellátá-
si szint igénybevételét involválja.

A feladat tehát egyértelmű. Deklarálni 
kell a gyógyszertárak népegészségügyi 
jelentőségét, és támogatni ez irányú 
tevékenységüket. Megjegyzem, ez 
nem új a nap alatt, számos országban 
már evidenciának számít. Másfelől 
meg kell vizsgálni, hogy melyek azok 
a feladatok, amelyekben való aktív 
részvétellel tehermentesíteni tudjuk a 
háziorvost. 

S. A.: Az elmúlt évek során a gyógy-
szertárak visszaintegrálódtak az egész-
ségügy ellátórendszerébe, a tovább-
képzések során sok gyógyszerész 
szerzett megalapozott ismereteket a 
gyógyszerészi gondozás területén, és 
így megteremtődtek a feltételei an-
nak (lásd 2006. évi XCVIII. tv. 3§ y 
pont a gyógyszerészi gondozásról), 
hogy a gyógyszerészek az orvosokkal 
és az egészségügy többi szereplőjé-
vel együttműködve vegyenek részt a 
gyógyszeres terápia menedzselésében, 
az egészséges életmód promóciójában 
és a betegek gyógyításában. A jövőt il-
letően fontosnak tartom, hogy a mind 
szakmai, mind kormányzati oldalról 
támogatást élvező úgynevezett praxis-
közösségekben a gyógyszerészeknek 
is szerepet kell biztosítani. A praxiskö-
zösségek által megfogalmazott felada-

A továbblépéssel kapcsolatban azon-
ban őszintén el kell mondanunk, hogy 
még hiányoznak azok a szakmai és 
anyagi ösztönzők, amelyek a betegek 
racionális gyógyszeres terápiájának 
kialakításában és felügyeletében a 
gyógyszerészek érdekeltségét bizto-
sítanák. A jövőt illetően tehát meg 
kell teremteni azt a feltételrendszert, 
amely elősegíti, hogy a gyógyszertárak  
a farmakoterápia menedzselésében, a  
népegészségügyi programok és az 
egészségpolitikai célok megvalósítá-
sában érdekeltek legyenek, és aktívan 
részt vállaljanak.

Az egészségügy különböző szereplői 
részéről időnként megfogalmazódó 
aggodalmakra pedig a rövid válasz az, 
hogy a gyógyszerészi gondozás során 
a gyógyszerészek nem más szakmák  
feladatát akarják átvenni, hanem a be-
tegek érdekében a segítségükre kíván-
nak lenni a farmakoterápia menedzse-
lésében és a prevenciós stratégiákkal 
kapcsolatos információk átadásában.

Gy.: Úgy tűnik, mintha az utób-
bi időben új lendületet kapott vol-
na a gyógyszeres terápia patikai 
menedzsmentje, és azon belül is a 
gyógyszerészi gondozás. Minek kö-
szönhető ez? 

M. B.: Az új lendületet több tényező is 
motiválja. Az egészségügyi ellátórend-
szer minden szintje gondokkal küszkö-
dik. Hihetetlenül megnőtt a társadalmi 
elvárás az ellátás irányában. Ebben ré-
sze van a diagnosztika fejlődésének, az 
egészségtudatos társadalmi magatartás 
alakulásának, a gyógyítási lehetőségek 
hihetetlen mértékű kiszélesedésének, 
de a jövedelmek növekedésének is. 
A világon minden egészségügyi ellá-
tórendszer számára kihívást jelent a 
lehetőségek, az igények és a források 
biztosításának harmonizálása.
 
A jelenlegi egészségügyi kormány-
zat legalább két olyan pozíciót jelölt 
meg, amelyekben a gyógyszerészi kar 
részvétele szinte kötelező, és amelyek 
hivatásunk fejlesztésének is meghatá-
rozó sarokpontjai. Az egyik a beteg-
ségek megelőzésében való részvétel, a 

másik az ellátó kapacitások tevékeny-
ségének pontosítása, harmonizációjuk  
menedzselése.

A megelőzésben való szerepvállalá-
sunkat alapvetően az egyedülállóan 
magas társadalmi jelenlét determinálja. 
A hazai gyógyszertárakban együttesen 
naponta 650 ezer kontaktust jegyeznek. 
Ez több mint az ország összes bevásár-
lóközpontjában naponta előforduló vá-
sárlók száma. A képzett szakember és 
a páciens találkozása lehetőséget nyújt 
az egészség-tudatos magatartás formá-
lására, az egészség megőrzésének se-
gítésére, a betegségek megelőzésének 
ismertetésére, az öngyógyítás mene-
dzselésére és a helyes gyógyszeres te-
rápiák felügyeletére egyaránt. 

Az ellátó kapacitások harmonizációját 
illetően úgy gondolom, hogy sok fel-
adatot tudnánk átvállalni a rendkívüli 
módon leterhelt, erőforrások hiányával 
küszködő alapellátástól. Ma már szak-
mai közhelynek számít, hogy a házior-
vos az ellátás során csaknem 80 száza-
lékban gyógyszeres terápiát alkalmaz. 
Túlzás nélkül állíthatom, hogy ezeknek 
a terápiáknak a jelentős része ismere-
tében a gyógyszerészek felkészültsége 
kifogástalan. Felmérések tanúsítják, 
hogy ezeknek a társadalmi és költség-
vetési kiadásoknak hozzávetőleg a fele 
nem jár egészségnyereséggel, és lega-

„Gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen vég-
zett, dokumentált tevékenység, amelynek célja – az orvossal együttműködés-
ben – a hatásos, biztonságos és költség-hatékony gyógyszeres terápia elősegí-
tése, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő 
gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növe-
lése, életminőségének javítása minőségileg kontrollált körülmények között.” 
(2006. évi XCVIII. tv. 3§ y pont)

Holisztikus szemléletű megközelítés esetén (a nemzetközi gyakorlat is ezt tá-
masztja alá) a munka kiegészül a betegoktatás és az egészségtudatos életvitel-
re történő nevelés feladataival.
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Új munkatárs a láthatáron
A profi állásinterjú forgatókönyve 
Gyógyszertári körökben egyre nehezebb feladat megfelelő munkatársat, olyan embert találni, akivel együtt szeretnénk dolgozni, 
és akiről el tudjuk képzelni, hogy hosszabb időn keresztül hatékony, megbízható kollégánk lesz. Nagyon sok patikavezető keres 
meg azzal, hogy segítsek neki az interjúztatásra való felkészülésben. Éppen ezért az alábbi cikkben azt nézzük végig, hogy ha 
érkezik hozzánk egy jelentkező, miről és hogyan beszélgessünk el vele! Mit kérdezzünk tőle, hogy kiderüljön, számunkra ő-e a 
megfelelő munkaerő?

Minden állásinterjúval kapcsolatban 
van néhány olyan alapvetés, amelyek-
hez, úgy gondolom, érdemes tartanunk 
magunkat. Ezek a következők: 

•	 Minden jelentkezőt tiszteljünk meg 
azzal, hogy legalább egy órát be-
szélgetünk vele. 

•	 A találkozó mindig négyszemközt, 
zavartalan körülmények között tör-
ténjen, azért, hogy mind a két fél a 
lehető legpontosabb képet kapja a 
másikról, a vele szemben ülő elvá-
rásairól. 

•	 Ne legyenek előítéleteink! Minden-
kinek meg kell adnunk a tiszteletet 
és annak a lehetőségét, hogy a lehe-
tő legpontosabban felmérje, tény-
leg nálunk szeretne-e dolgozni. Se 
nemi, se faji, se vallási, se szexuális 
alapon ne diszkrimináljuk az illetőt, 
az interjú során ezek nem merülhet-
nek fel szempontként. 

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk in-
terjúztatni, érdemes alaposan felké-
szülnünk. Pontosan tudnunk kell, hogy 

az új munkatársat mivel szeretnénk 
megbízni, mi lesz az ő feladata, milyen 
hatáskört, felelősséget szeretnénk ráru-
házni. Miért? Mert ennek megfelelően 
kell kiderülnie, hogy az ő kompetenciái 
fedésbe hozhatók-e ezzel a pozícióval. 
Rengeteg olyan gyógyszerészt inter-
júztattam például, aki korábban veze-
tett már patikát, mégsem felelt meg az 
adott gyógyszertár vezetői feladatokra 
vonatkozó elvárásainak.    
     
Pontosan ismernünk kell a jelenlegi 
beosztotti kör összetételét, hiszen az 
az ideális, amikor a kollektívába illő 
embert választunk, azért, hogy a csapat 
kohéziója a jövőben is megmaradjon, 
és a munkatársak minél hatékonyab-
ban tudjanak együtt dolgozni.    
 
Sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtem 
interjúztatni, nagyon sok kérdést ösz-
szeírtam magamnak, amelyeket sze-
rettem volna feltenni a jelentkező 
gyógyszerészeknek, asszisztenseknek. 
Másrészt, felállítottam magamnak egy 
pontozási rendszert, amely alapján a 
jelölteket a későbbiekben, akár két hét 
múlva is össze tudtam hasonlítani. 

Önéletrajz

Az interjúztatás folyamatában, még a 
személyes találkozó előtt az első lé-
pés a beérkezett önéletrajz áttekintése. 
Ennek a dokumentumnak is vannak 
küllemi szabályai, nem térnék ki rájuk, 
utánuk lehet nézni az interneten. Ami 
a legfontosabb, hogy egy jó önélet-
rajzból sok minden kiderülhet, min-
denekelőtt az, hogy az illető mennyi-
re felkészült, mennyire szeretné azt a 
munkát, amire jelentkezett. 

Hadd említsek néhány árulkodó részle-
tet! Például, milyen fotót mellékelt ma-
gáról? Láttam olyan önéletrajzot, ahol 
úgy volt lefényképezve a jelentkező, 
hogy a háttérben látszott a bevetetlen 
ágya és a pizsamája a földön. És olyat 
is, ahol a kollégát fehér köpenyben, 
szép gyógyszertári háttér előtt örökítet-
ték meg. Utóbbi esetben a jelentkező 
adott arra, hogy a fénykép is igényes 
legyen, hogy tükrözze az ő munkához 
való hozzáállását.

Milyen alapossággal, részletességgel 
állította össze a jelentkező az ön-
életrajzot? Láttam olyat, amelyikben 
csak annyi szerepelt, hogy az illető 
korábban mely gyógyszertárakban 
fordult meg. És olyat is, amelyikben 
a jelentkező kifejtette, hogy melyik 
patikában pontosan mik voltak a fel-
adatkörei, ami számunkra máris elég 
pontos képet ad arról, hogy a kolléga 
milyen munkatapasztalattal rendel-
kezik.

Ahogy kinéz egy önéletrajz, abból arra 
is következtetni lehet, hogy a szerző-
je milyen személyiség: alapos vagy 
felületes? Tehát, mielőtt találkoznánk 
a jelentkezővel, nézzük át az önélet-
rajzát, és az alapján is állítsunk össze 
magunknak kérdéseket. 

Mit kérdezzünk?

Az aspiránssal nemcsak a patikában, 
hanem egy külső helyszínen is talál-
kozhatunk. A beszélgetés első lépése – 
legalábbis ahogy én tanítom, és ahogy 
kezdeni szoktam az interjút –, hogy na-
gyon röviden bemutatom a gyógyszer-
táramat. A legfontosabbakat mondom 

el róla: a nyitva tartását, azt, hogy hány 
kollégával dolgozunk, és hogy körül-
belül milyen pozícióra keresek embert. 
Miután ezt vázoltam, megkérdezem, 
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e kérdése. Ha nincs, akkor kezdjük 
el magát az interjút. 

Milyen személyiség?

Ennek során számomra a legfontosabb 
feladat, hogy megismerjem magát az 
embert. Ki kell derülnie a készsége-
inek, a képességeinek, illetve annak, 
hogy melyik személyiségtípusba tarto-
zik. Éppen ezért erre irányuló kérdése-
ket teszek fel. 

Az első ilyen: Meséljen magáról! Mire 
lehet következtetni az elhangzottakból? 
Például arra, hogy mi fontos a jelentke-
ző számára. A gyerekkoráról beszél, a 
tanulmányairól, vagy csak arról, hogy az 
előző munkahelyein hogyan dolgozott? 

Nagyon sokan kezdik azzal, hogy mit 
nem szeretnek csinálni, hogy mi a rossz 
vagy mi a jó az általuk addig végzett 
munkában. Mindezek alapján egy elég 
jó képet kaphatunk arról, hogy az illető 
hogyan gondolkodik. Problémamegol-
dó, vagy csak a nehézségeket látja?

Természetesen, ha menet közben van 
olyan pont, amely érdekel bennünket, 
kérdezzünk rá. Ha azt mondja, hogy 
az előző munkahelyén azt szerette, 
hogy…, vagy az előző munkahelyén 
a leggyakrabban az volt a feladata, 
hogy…, kérdezzünk rá, hogy ő azt sze-
rette-e csinálni. Hogyan csinálta, mi 
volt a bevált módszere? 

Mi motiválja?

Számomra azt is fontos megtudni egy 
jelentkezőről, hogy mennyire céltuda-
tos. Erre irányuló kérdés például, hogy 
„Hol látja magát két év múlva?” „Mit 
szeretne három év múlva csinálni?” 
„Mi a vágya, hová szeretne eljutni az 
életben?” Lehet, hogy ezek sablonkér-
dések, annyiban mégis helyénvalóak, 
hogy a rájuk adott válaszokból kide-

rülhet: a velünk szemben ülő ember 
ambiciózus vagy csupán álmodozó. Ha 
valaki céltudatos, pontosan tudja, hogy 
mit szeretne elérni két év múlva. 

Miért jó ezzel tisztában lennünk? Mert 
ha valakinek célja van, ha például azt 
mondja, hogy két év múlva szeretne 
családi házba költözni a párjával, ak-
kor tudjuk, hogy ezt az embert mivel 
lehet majd motiválni.  

Ugyancsak erre irányuló kérdés, hogy 
milyen a számára motiváló munkakör-
nyezet. Milyen munkahelyen szeretne 
dolgozni, szerinte milyen az ideális 
gyógyszertár? Illetve, ha a saját maga 
főnöke lenne, hogyan, mivel motiválná 
magát, hogy hatékonyabban, jobban 
dolgozzon? 

Ha ez már az állásinterjú során kiderül, 
nem két hónap múlva kell majd azon 
gondolkodnunk, hogy az illetőt mi-
vel motiváljuk. Ha például elmondja, 
hogy nagyon szereti az internetet, le-
het, hogy rövid időn belül rábízhatjuk 
a patika Facebook-oldalának kezelését.    

Beleillik-e a csapatba?

A velem szemben ülőről – a személyi-
ségtípusa és a motivációi mellett – azt 
is szeretném megtudni, hogy beleil-
lik-e a jelenlegi kollektívába. Éppen 
ezért ilyen jellegű kérdéseket is felte-
szek neki. Például, hogyan érezné ma-
gát olyan emberek társaságában, akik 

közül kettő nagyon beszédes, állandó-
an késik, és csak azt szereti csinálni, 
hogy…? Vagy éppen ellenkezőleg, 
hogyan érezné magát egy olyan pati-
kában, ahol nagyon csendes a munka-
végzés? Esetleg ahol sokan, legalább 
tizenöten dolgoznak, és a délelőttös 
lehet, hogy nem is ismeri a délutánost? 
Érdemes tehát a csapatunkról is beszél-
ni, és megkérdezni, hogy őt egy ilyen 
munkakörnyezetben mi zavarja vagy 
motiválja.

Önállóság, kreativitás

Az sem lényegtelen szempont, hogy a 
jelentkező személyisége hogyan pasz-
szol a mi vezetési stílusunkhoz. Anél-
kül, hogy elmondanánk, milyen veze-
tők vagyunk, feltehetünk neki erre irá-
nyuló kérdéseket. Például: „Mit szólna 
ahhoz, ha a gyógyszertár vezetője el-
menne egy hét szabadságra, és önnek 
kellene vezetnie a patikát?” „Mi kell 
önnek ahhoz, hogy ezt meg tudja ten-
ni?” „Milyen vezetői utasításokra vár-
na?” A válaszaiból látni fogjuk, hogy 
mennyi tapasztalata van ezen a téren. 

Ha ő vezetné, ha az övé lenne, mit ten-
ne annak érdekében, hogy a gyógyszer-
tár jobban, hatékonyabban működjön? 
Nagyon nem mindegy, mit válaszol: új 
magikat találna ki, és azokra próbálná 
rábeszélni a betegeket, vagy átalakíta-
ná az officinát, és közelebb vinné az 
emberekhez azokat a termékeket, ame-
lyekkel hatékonyabban lehet dolgozni? 
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Olyan kérdésünk is lehet, hogy hogyan 
vonzana be több vásárlót a gyógyszer-
tárunkba. Hogyan érné el, hogy több 
törzsvásárlója legyen a patikának? 
Ezek a kérdések azért fontosak, mert a 
rájuk adott válaszokból kiderül, hogy 
az illető a mi elvárásunkkal összhang-
ban, vagy azzal teljesen ellentétesen 
gondolkodik. Lehet, hogy vannak 
olyan ötletei, amelyeket érdemes be-
vezetnünk a patikában. 

Ő a megfelelő ember?

Ha a jelentkező eddig megfelelt az 
elvárásainknak, akkor érdemes azzal 
a pozícióval kapcsolatban is kérdé-
seket feltennünk neki, amelyet vele 
szeretnénk betölteni. Ha expediálásra 
keresünk kollégát, akkor kérdezzünk 
rá, hogy ő hogyan végzi ezt a tevé-
kenységet. Akár konkrét szituációkat 
is felvázolhatunk: például amikor csak 
egy köptetőért jön be a beteg, vagy egy 
határozott vásárló áll velünk szemben, 
aki egy bizonyos antibiotikumot keres, 
akkor ő mit mondana, mit csinálna. 
Kérdezné-e a beteget, kapcsolna-e a 
kért gyógyszerhez valamilyen másik 
terméket, vagy egyszerűen csak 
kiszolgálná a vásárlót? Mit ten-
ne akkor, ha hirtelen nagy sor 
támadna a patikában?     

Ha pedig olyan pozícióra ke-
resünk embert, amelynek az 
áruátvétel, az ár-besorolás vagy 
a polcrendezés is a részét képezi, 
kérdezzünk rá, hogy azokat a munka-
folyamatokat hogyan csinálná, szerin-
te hogy a leghatékonyabb. 

Amikor a jelentkező kérdez

Amikor mindezekre választ kaptunk, 
és kiderült, hogy számunkra szimpati-
kus-e az illető, neki is adjunk lehetősé-
get arra, hogy kérdezzen. Ne felejtsük 
el, az interjú is egyfajta tárgyalás, ahol 
ő eladja magát, mi pedig megvásárol-
juk őt, és vice versa: nekünk is el kell 
adnunk magunkat, és neki meg kell 
vásárolnia bennünket ahhoz, hogy ha-
tékonyan működjön a rendszer. 

Ha olyat kérdez, amire egyelőre nem 
szeretnénk válaszolni (például, hogy 
mekkora a patika havi forgalma), 
akkor nyugodtan mondjuk meg neki 
ezt. De akár vissza is kérdezhetünk: 
az alapján, amit eddig látott a pati-
kánkból (mekkora a betegforgalom, 
hány tára van nyitva, hányan dolgoz-
nak), szerinte mekkora lehet a patika 
bevétele?

Fizetés

A „szerződésnek” erről a pontjáról 
nagyon sokan félnek beszélni. Ez-
úton szeretném üzenni azoknak, akik 
interjúra mennek, és azoknak is, akik 
interjúztatnak, hogy a beszélgetés-
nek ezt a részét nem lehet megúsz-
ni. A fizetés és az egyéb juttatások 
nagyon lényeges szempont. Részem-
ről az egyik legfontosabb kérdés 
az interjú végén, hogy „Ön mennyi 
pénzért tudna motiváltan dolgozni a 
gyógyszertárban, és milyen anyagi 
ösztönzésre lenne szüksége ahhoz, 
hogy ezt a motivációját hosszú távon 
fenn tudjuk tartani?”

Elvárom, hogy mondjon egy számot, 
méghozzá egy pontos összeget. Ha 
150 és 250 ezer forint között szeret-
ne keresni, munkaadóként nyilván az 
alacsonyabb bért fogom megajánlani 
neki. Interjúalanyként legyünk hatá-
rozottak, hiszen mivel ez egy adás-
vétel, úgyis lesz benne némi alku-
dozás. Interjúztatóként pedig ne kö-
zöljük egyből a jelentkezővel, hogy 
mennyit szeretnénk neki fizetni, 
várjuk meg, amíg ő mond egy össze-
get. (Azt, hogy a patika körülbelül 
mit kínál – fix bért, bónuszrendszert, 
cafetériát, telefon- vagy autó-hozzá-
járulást, ideiglenes lakást –, el lehet 
mondani.)

Gondolkodási idő

A beszélgetés végén minden esetben 
adjunk a jelöltnek és magunknak is 
időt, két-három napot arra, hogy át-
gondolhassuk a közös munka lehe-
tőségét. Egyrészt, az interjún elhang-
zottak alapján neki is el kell döntenie, 
hogy tetszik-e neki ez a pozíció vagy 
sem. Ha nagyon tetszik, lehet, hogy 
másnap, esetleg harmadnap is el fog 
jönni, és megnézi, hogy kik dolgoz-
nak a patikánkban, illetve milyen 
munka folyik ott.  

És persze magunknak is adjunk lehe-
tőséget arra, hogy ha tudjuk, hogy ő 
ezt megelőzően melyik gyógyszertár-
ban dolgozott, és ott ismerjük az egyik 
expediálót vagy a tulajdonost, érdemes 
felhívni őt, és megkérdezni, hogy a je-
löltünk hogyan dolgozott náluk, miért 
akar onnan eljönni, meg voltak-e vele 
elégedve vagy sem.  

Végezetül beszéljünk meg egy zá-
ros határidőt, és kérjük meg a je-
lentkezőt, hogy az adott időpontban 
hívjon fel bennünket. Akkor, ha őt 
választottuk, határozottan kérdez-

zünk rá, hogy szeretne-e még 
nálunk dolgozni, van-e kér-
dése, és utána tehetünk neki 
egy konkrét ajánlatot – akár 
telefonon, de be is hívhatjuk 
a patikába, hogy még egyszer 
személyesen találkozzunk, és 

megbeszéljük a részleteket. 
Javaslom, hogy minden esetben 

kössünk ki három hónap próbaidőt, 
hogy megismerjük egymást, és ha 
beváltunk egymásnál, akkor lehet őt 
véglegesíteni a pozíciójában. Erre 
nekünk és neki is szüksége van. 

A fenti cikkel az volt a célom, hogy 
említsek néhány olyan interjúztató 
kérdést, amelyeket nem mindig szok-
tam hallani patikavezetőktől. Amik 
ebben a cikkben elhangzottak, azt gon-
dolom, jó támpontok lehetnek egy-egy 
ilyen beszélgetéshez. 

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.

„Nem két hónap múlva kell  
majd azon gondolkodnunk, hogy  

az illetőt mivel motiváljuk.”

A saját tőkével kapcsolatos követelmé-
nyek továbbra is a korlátolt felelősségű 
gazdasági társaságokra (azaz kft-re, rt-
re) vonatkoznak, így például betéti tár-
saságra nem. Kérem, hogy ennek elle-
nére mindenki olvassa tovább az írást, 
az okára később még visszatérek. 

Külön szabályok vannak a hirtelen tőke-
vesztésre, illetve a lassú tőkevesztésre.

Hirtelen tőkevesztés

Az ügyvezető késedelem nélkül köte-
les összehívni a kft taggyűlését, vagy 
annak ülés megtartása nélküli döntés-
hozatalát kezdeményezni a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha tu-
domására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség 
folytán a jegyzett tőke felére csök-
kent;

b) a társaság saját tőkéje a jegyzett 
tőke törvényben meghatározott mi-
nimális összege alá csökkent;

c) a társaságot fizetésképtelenség fe-
nyegeti vagy a fizetéseit megszün-
tette; 

d) ha a vagyona nem fedezi a tartozá-
sait.

Ezekben az esetekben a tagoknak hatá-
rozniuk kell a pótbefizetés előírásáról, 
a törzstőke mértékét elérő saját tőke 
más módon való biztosításáról vagy a 
törzstőke leszállításáról. Mindezek hi-
ányában a társaság átalakulását, egye-
sülését, szétválását vagy jogutód nél-
küli megszüntetését kell elhatározni. 
A taggyűlés ezzel kapcsolatos határo-
zatait három hónapon belül végre kell 
hajtani. 

Egy vállalkozás első számú tőkeeleme 
a jegyzett tőke, amit a tulajdonosok (a 
tagok) az alapításkor (vagy a jegyzett 
tőke emelésekor) a vállalkozás rendel-
kezésére bocsátottak, és amellyel a vál-
lalkozás szabadon rendelkezhet. 

A tárgyévi eredményt nevezzük adó-
zott eredménynek. Amennyiben a 
vállalkozás tagjai az előző évek adó-
zott eredményét nem hagyták jóvá osz-
talékként, úgymond benne hagyták a 
vállalkozásban, akkor ezek az eredmé-
nyek képezik az eredménytartalékot. 
Ha viszont jóváírták, akkor az adózott 
eredményt nem az eredménytartalékba 
vezetik át, hanem kötelezettségként 
jelenik meg a tagokkal szemben, és az 
idegen tőke elemei között jelenik meg, 
hiszen ezzel az összeggel a vállalkozás 
tartozik a tagoknak.

Vannak esetek, amikor az adózott 
nyereség ellenére sincs lehetőség az 
osztalék jóváírására, vagy legalábbis 
nem ajánlott ezt megtenni, hiszen az 
osztalék kifizetésére nincs fedezet. 

Ilyen eset, amikor a vállalkozás beru-
házásokat, felújításokat végez, vagy a 
pénzét hosszú távra más vállalkozás-
ba, értékpapírba fekteti. Mivel ezek 
a kiadások nem csökkentik a tárgyév 
eredményét (illetve a tárgyi eszközök 
több éven keresztül értékcsökkenés 
formájában jelennek meg a költségek 
között), a pozitív eredmény mellett 
sincs pénzfedezet az osztalék kifizeté-
sére. Ennek ellenére a tárgyévi ered-
ményből jóvá lehet írni az osztalékot, 
csak felesleges.

Tényleges osztalékfizetési (jóváírási) 
korlátot jelenthet, ha a vállalkozás az 
adóalap csökkentése céljából fejlesz-
tési tartalékot képez. Ezzel arra vállal 
kötelezettséget, hogy a lekötést követő 
négy éven belül beruházást hajt végre. 
A beruházással egyidejűleg lehetséges 
a lekötés feloldása, ugyanakkor a be-
ruházás tárgyévi értékcsökkenésével 
már nem lehet csökkenteni az adóala-
pot, tehát ez tulajdonképpen egy elő-
rehozott értékcsökkenés. A fejlesztési 
tartalékot az adóév utolsó napján lekö-
tött tartalékba kell átsorolni, a pozitív 
eredménytartalék, illetve az adózott 
eredmény terhére. A lekötött tartalék 
a saját tőke eleme, viszont nem szabad 
fedezete az osztaléknak.

Belátható, hogy ha az adózott ered-
mény, illetve az eredménytartalék évről 
évre növeli a saját tőkét, akkor a vesz-
teség azt csökkenteni fogja. Amennyi-
ben az (esetleg több évi) adózott ered-
mény veszteséges, a saját tőke értékét 
tekintve a jegyzett tőke alá csökkenhet, 
nagyobb veszteség esetén pedig akár 
negatívba is fordulhat. A saját tőke vé-
delméről a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezik. 

Amit a saját tőkéről tudni kell
A vállalkozások mérlege – leegyszerűsítve – a vállalkozások eszközeit és azok forrásait mutatja meg. Az eszközökkel (tárgyi 
eszközök, árukészlet, pénzeszközök) korábbi cikkeinkben már sokat foglalkoztunk. Ezeknek az eszközöknek a forrása egyrészt 
a vállalkozás saját vagyona, ezt nevezzük saját tőkének. A másik nagy forrás az idegen tőke, amely a mérlegben a vállalkozás 
kötelezettségeiként jelenik meg. Ilyen kötelezettségek a kölcsönök, a tagi hitelek, a későbbi időpontban befizetendő adók vagy 
a kifizetendő bérek, de ide tartozik a jóváírt, de a tagok részére még ki nem fizetett osztalék is. Ezek összességében a vállalkozás 
tartozásai. Az említettek közül a saját tőkéről ritkán esik szó, pedig a jelentősége nem elhanyagolható. Az alábbi írással erre a 
tényre szeretnék rávilágítani.
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számára ingyenes vagyonszerzésnek 
minősül; ez esetben ajándékozási ille-
ték-fizetési kötelezettség keletkezik, 
amelynek mértéke 18 százalék, ame-

lyet ebben az esetben a szer-
ződő fél, vagyis a társaság 
köteles megfizetni.

Az összefoglalás nem teljes 
körű; igyekeztem azokkal az 
elemekkel foglalkozni, ame-
lyekkel nagy valószínűséggel 
találkozhat egy gyógysze-
rész. Abban szerettem volna 
segítséget nyújtani, hogy a 

fogalmak és az összefüggések 
között el tudjanak igazodni. Ezért kérem 
Önöket, hogy mielőtt döntést hoznak, a 
kérdéseiket minden esetben szakember-
rel beszéljék meg.

Juhász Katalin 
okleveles könyvvizsgáló 

JuS 2000 Kft. 
06/20-954-9104

amelyet minden esetben könyvvizsgá-
lóval kell ellenőriztetni. 

Ha nincs lehetőség átalakulásra, akkor a 
tulajdonosok bármikor dönthet-
nek a társaság megszünteté-
séről is. Ez utóbbi történhet 
végelszámolással vagy fel-
számolással, attól függően, 
hogy a társaság a tartozásait 
várhatóan ki tudja-e fizetni.

Összegzés

Összefoglalva azt tudom mon-
dani, hogy amennyiben egy korlátlan fe-
lelősségű társaság saját tőkéjéről beszé-
lünk, akkor sem lehet csak úgy elmenni 
a veszteségek mellett, mivel ha évek 
múlva a megszűnés mellett döntenek, 
és kizárólag tagi hitellel rendelkeznek, 
a csődeljárás csak úgy kerülhető el, ha 
a tagi kölcsönüket elengedik, az viszont 
egyéb bevételként adóköteles lesz. 

Minden veszteséges év után győződ-
jenek meg arról, hogy a saját tőké-
jük eléri-e a törvényi minimumot, és 
hogy az nem negatív-e. Esetleg még 

a mérleg elfogadása előtt gondolják 
meg a tagi hitel elengedését, hiszen 
egy veszteséges évben a veszteség 
fedezetére nyújtott tagi kölcsön csak 
a vállalkozás elvárt adójának alapját 
fogja növelni.
 
Természetesen a magányszemély ál-
tal elengedett követelés a társaság 

lémaköre kapcsán foglalkoztunk. Jelen 
esetben a tőkerendezéssel kapcsolatban 
hasonló megoldásokkal találkozha-
tunk. A lényeg, hogy az elengedett kö-
telezettséget, illetve a pénzeszköz-át-
adást az egyéb bevételekkel szemben 
kell elszámolni. Ez az egyéb bevétel az 
adózott eredményen keresztül állíthatja 
helyre a saját tőke összegét. Ebben az 
esetben azonban indokolt a társasági 
adófizetési kötelezettséget, és magán-
személy tulajdonos esetében az ajándé-
kozási illetékfizetési kötelezettséget is 
mérlegelni.

Amennyiben a társaság rendelkezik 
olyan befektetett eszközökkel, ame-
lyeknél a piaci érték jelentősen meg-
haladja azok könyv szerinti bekerülési 
értékét (például egy ingatlannál), akkor 
lehetőség van arra, hogy értékhelyesbí-
téssel, a piaci értéken mutassuk ki az 
eszközt. A két érték közötti különbség 
a saját tőke elemei között, értékelési 
tartalék címen jelenik meg a mérleg-
ben. Az új Ptk. tőkevédelmi szabályai a 
saját tőkénél engedik figyelembe venni 
az értékelési tartalékot. Fel kell azon-
ban hívni a figyelmet arra, hogy ha a 
gazdasági társaságnál nem kötelező 
a könyvvizsgálat, akkor a számviteli 
törvény előírása alapján ezt az értéke-
lési eljárást könyvvizsgálóval kell elle-
nőriztetni.

Átalakulás, megszűnés

Ha a társaság nem tud eleget tenni a fen-
ti tőkekövetelményeknek, akkor olyan 
társasági formává kell átalakulnia, 
amely a jegyzett tőke követelményét 
még tudja teljesíteni. A jogutód gazda-
sági társaság vagyonmérleg-tervezeté-
ben a saját tőke elemei csak pozitívak 
lehetnek – akkor is, ha betéti társaság-
gá szeretnének átalakulni, amelynek 
az új Ptk. szerint nincs jegyzett tőke 
követelménye. Ez azt jelenti, hogy ha 
a vállalkozás az előző években több 
tízmillió forint veszteséget termelt, ak-
kor ezt a több tízmilliós veszteséget is 
pótolni kell a minimális jegyzett tőke 
erejéig, például a fent bemutatott lehe-
tőségek valamelyikével. Az átalakulás 
számviteli bizonylata a vagyonmérleg, 

Lassú tőkevesztés

Ha egymást követő két üzleti évben a 
társaság saját tőkéje nem éri el az adott 
társasági formára kötelezően előírt 
jegyzett tőkét (kft esetében például a 
3 millió forintot), és a tagok a máso-
dik év beszámolójának elfogadásától 
számított három hónapon belül nem 
gondoskodnak a szükséges saját tőke 
biztosításáról, e határidő lejártát köve-
tő 60 napon belül a gazdasági társaság 
köteles határozni az átalakulásáról. Át-
alakulás helyett a gazdasági társaság 
a jogutód nélküli megszűnést vagy az 
egyesülést is választhatja. 

A sajáttőke-rendezés lehetőségei

A pótbefizetés olyan pénzeszköz- vagy 
apportképes eszköz-átadás, amelyet a 
tagok adhatnak a veszteség fedezetére. 
A pótbefizetés értéke az eredménytar-
talékok között jelenik meg, és ezzel 
rendezhetők a tőkeproblémák. A tár-
sasági szerződésnek lehetőséget kell 
biztosítania a pótbefizetésre; amennyi-
ben erről nem rendelkeztek, a társasági 
szerződést először módosítani kell.

A tőketartalék is a saját tőke része. Ez 
a tétel szolgál minden olyan hozzájá-
rulás elismerésére, amelyet a gazdálko-

dó szervezet tulajdonosaitól a jegyzett 
tőkén felül, visszafizetési kötelezettség 
nélkül kap. A tulajdonos tőketartalékba 
csak a jegyzett tőkeemeléssel egyide-
jűleg helyezhet vagyont, így, ha nem 
emeli meg a jegyzett tőkét, akkor a tő-
ketartalékba sem adhat vagyont. 

A jegyzett tőkeemelés önmagában nem 
oldja meg a saját tőke/jegyzett tőke 
arányát, hiszen minél magasabb a jegy-
zett tőke, annál rosszabb ez az arány. 
Ezért a Ptk. ilyen esetben csak ázsiós 
tőkeemelésre ad lehetőséget. Az ázsió, 
más szóval felár a jegyzett tőke mérté-
kében határozható meg, és ez az összeg 
kerül a tőketartalékba. 

Amennyiben a jegyzett tőke meghalad-
ja a törvényi minimumot, a tulajdonos 
a jegyzett tőke leszállítása érdekében 
a tőketartalék vagy az eredménytarta-
lék javára rendezheti a tőkeproblémát. 
A jegyzett tőke leszállítását a cégbíró-
sági bejegyzéssel egyidejűleg lehet a 
könyvekben elszámolni. Ha a társaság 
saját tőkéje negatív, akkor önmagában 
ez az intézkedés nem elegendő, mert a 
saját tőke továbbra is negatív marad.

A tulajdonossal szembeni kötelezettség 
elengedésével, a pénzeszköz végleges 
átadásával korábban külön cikkben, a 
kft-k jegyzett tőkéje emelésének prob-

„Ha a társaság nem tud eleget  
tenni a fenti tőkekövetelményeknek,  
akkor olyan társasági formává kell 
átalakulnia, amely a jegyzett tőke 

követelményét még tudja teljesíteni.”

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!
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kal nagyobb előléptetési eséllyel rendel-
keznek. Mindazonáltal eddig csak igen 
kevés egyetem illesztette be az üzleti 
menedzsment képzést a gyógyszerész-
hallgatók curriculumába.

Egy felmérés tanulságai

A kérdőíves felmérés 2012-ben zajlott, 
és azt 271 gyógyszerész, 705 gyógy-
szerészhallgató és 24 tanár válaszolta 
meg. A gyógyszerészek 36,7 száza-
léka 23 és 30 év közötti, 26,2 száza-
lékuk 31–40, 16 százalékuk 41–50, 
16,7 százalékuk 51–60 éves, míg 4,4 
százalékuk 61 évesnél idősebb volt. 
A válaszadók 56,8 százaléka valami-
lyen szintű vezetőként, 16,5 százaléka 
alkalmazott gyógyszerészként, 15,4 
százaléka patika-tulajdonosként, 8,6 
százaléka pedig helyettesítő gyógy-
szerészként dolgozott.
 
76 százalékuk mondta azt, hogy ha lett 
volna rá lehetősége, szívesen tanult 
volna az egyetemen üzleti ismerete-
ket. A megkérdezettek 61,4 százaléka 
értett egyet azzal, hogy nagyban segí-
tette volna a karrierjét, ha az egyete-
men oktattak volna üzleti ismereteket. 
A gyógyszerészek 74,1 százaléka vélte 
úgy, hogy az üzleti modult a negyedik 
év tananyagába kellene beilleszteni 
(mivel ekkor történik a patikai gyakor-
lat is), 46 százalékuk szerint választha-
tó, 37,4 százalékuk szerint pedig köte-
lező tananyagként. 

A válaszadók 75,5 százaléka szerint 
az oktatás leghasznosabb módszere a 
workshop, 65,9 százalékuk szerint az 
előadás, 54,3 százalékuk szerint pe-
dig a közösségi patikalátogatás len-
ne. A gyógyszerészek 65,1 százaléka 
vélte úgy, hogy az üzleti ismereteket 

szeknek rendelkezniük kellene, és 
amelyeket a képzésükbe is be kellene 
illeszteni: gondozó, döntéshozó, kom-
munikátor, menedzser, élethosszig ta-
nuló, tanár, illetve vezető. Nyilvánvaló 
azonban, hogy Nagy-Britannia gyógy-
szerészhallgatóit sem a menedzsment, 
sem a vezetői képességek területén 
nem képzik. 

A legjobb módszer Davies és munka-
társai szerint az lenne, ha az egyete-
mek választható tantárgyként illesz-
tenék be a gyógyszerészhallgatók 
képzésébe az üzleti ismereteket, kö-
vetnék a képzés eredményeit, majd a 
kiemelkedően hasznosnak bizonyu-
ló menedzsmentismeretek oktatását 
kötelezővé tennék; így valamennyi 
gyógyszerész képessé válna a kulcs-
fontosságú tudás gyakorlati alkalma-
zására.
 
Eredeti közlemény:

Michael J. Davies, Hannah Fleming, Richard 
Jones, Kate Menzie, Christine Smallwood, 
Sebastian Surendar: The inclusion of a busi-
ness management module within the master of 
pharmacy degree: a route to asset enrichment? 
Pharm Pract (Granada). 2013 Apr-Jun; 11(2): 
109–117.

Forrás: eLitMed.hu

Az elmúlt évtizedben a fejlett országok-
ban kibővült a gyógyszerészi hivatás: a 
tára mellett álló szakemberek feladata 
lett a termékek expediálásán felül a bete-
gek gyógyszerészi gondozása és számos 
egyéb, profitorientált szolgáltatás elvég-
zése is. Michael J. Davies és munkatár-
sainak hipotézise szerint a közforgalmú 
patikák sikeres működtetése érdekében 
ma elválaszthatatlanul össze kell fonód-
nia a gyógyszerészek szakmai és üzleti 
menedzsmenttel kapcsolatos tudásának. 
Ezt alátámasztandó, a szerzők áttekin-
tették az erre vonatkozó szakirodalmat, 
valamint kérdőíves felmérést végeztek 
angliai gyógyszerészhallgatók, gyakor-
ló patikusok és gyógyszerészszakon ok-
tató akadémikusok körében; arra voltak 
kíváncsiak, hogy az érintettek hasznos-
nak tartanák-e az üzleti menedzsment 
képzés beillesztését a gyógyszerész-
hallgatók curriculumába, illetve hogy 
milyen formájú képzést tartanának a 
legcélravezetőbbnek. 
 
A szerzők megállapítják, hogy a szak-
irodalomban ellentmondásos a téma 

a patikatulajdonosok tudnák a legha-
tékonyabban átadni, míg mások üzleti 
szakelőadók részvételét is el tudnák 
képzelni az oktatásban. A tananyag 
leghasznosabb részének a következő 
tárgyak oktatását nevezték meg (csök-
kenő sorrendben): menedzsment isme-
retek, a gyógyszertárakkal kapcsolatos 
jogi szabályozás, interperszonális ké-
pességek, vezetői képességek, pénz-
ügyi tudás, különböző üzleti modellek, 
marketing ismeretek.
 
A 705 gyógyszerészhallgató 58,7 szá-
zaléka az egyetem után közforgalmú 
gyógyszertárban, 32,4 százalékuk kór-
házi patikában, 5,7 százalékuk pedig 
az iparban akart elhelyezkedni. A ta-
nulók 64,3 százaléka mondta azt, hogy 
érdekelné egy egyetemi üzleti modul, 
19 százalék nem szeretne részt venni 
ilyenben egyetemi tanulmányai során, 
mindazonáltal a megkérdezett diá-
kok 92,8 százaléka vélte úgy, hogy a 
munkája során szüksége lesz üzleti ké-
pességekre. A hallgatók 60 százaléka 
szerint az üzleti modult a negyedik év 
tananyagába kellene beilleszteni, mi-
vel az időben közel van a munkakez-
déshez. 46,3 százalékuk a választható, 
24,6 százalékuk a kötelező üzleti okta-
tást vélné helyesnek. 

megítélése (az anyagi érdekeltség be-
építése a patikusi hivatásba). Egyesek 
arra a veszélyre hívják fel a figyelmet, 
hogy a patikus anyagi ösztönzőinek 
előtérbe kerülése miatt a betegek meg-
kérdőjelezhetik a gyógyszerész moti-
vációit, akire ezután nem megbízható, 
független tanácsadóként tekintenek 
majd. Mások azt hangsúlyozzák, hogy 
a gyógyszerészek által végzett – fizetős 
– kiegészítő szolgáltatások nagymér-
tékben hasznosak lehetnek a betegek 
számára.
 
A páciensek attitűdjét feltáró vizsgá-
latok arra utalnak, hogy az általános 
populáció tagjai pozitívan ítélik meg 
a gyógyszerészi szolgáltatások bővü-
lését. Ezzel párhuzamosan azonban a 
gyógyszerészeknek üzleti menedzsment 
ismeretekre is szükségük van, már csak 
azért is, mert például az Egyesült Ál-
lamok és Nagy-Britannia patikaláncai-
ban dolgozók tipikus esetben kétévnyi 
praxis után menedzseri, középvezetői 
munkakörbe kerülnek, és azok, akik 
rendelkeznek ilyen irányú tudással, sok-

A leghasznosabb oktatási módszernek 
a fiatalok zöme is a workshop-okat 
tartotta, a gyógyszerészekkel ellen-
tétben azonban a hallgatók a legha-
tékonyabb ismeretátadónak az üzleti 
előadókat tartják (a második helyre 
kerültek a patikatulajdonosok). A 
diákok a tananyag leghasznosabb ré-
szének a gyógyszertárakkal kapcso-
latos jogi szabályozást tartanák, majd 
(csökkenő sorrendben) a menedzs-
ment, az interperszonális és a vezetői 
képességeket.
 
A 24 tanár 62 százaléka rendelkezett 
közforgalmú gyógyszertárban szerzett 
munkatapasztalattal. 79 százalékuk 
mondta azt, hogy a gyógyszerészek 
számára a jövőben egyre fontosabbak 
lesznek az üzleti ismeretek. 67 száza-
lékuk ért egyet azzal, hogy az üzleti 
modult a negyedév tananyagába kel-
lene beilleszteni, 79 százalékuk a vá-
lasztható kurzust tartaná helyesnek, és 
szerintük hasznos volna, ha számos, 
különböző szaktudással rendelkező 
szakember egyaránt tanítana az üzleti 
modulban.
 
Összefoglalójukban a szerzők meg-
jegyzik, a WHO hét kulcsképességet 
sorol fel, amelyekkel a gyógyszeré-

Üzleti menedzsment tanulmányok beépítése  
a gyógyszerészképzésbe
Egy sok évszázados hagyományokkal rendelkező szakmának, így a gyógyszerészetnek is rendre meg kell újulnia, igazodnia az 
aktuális kor kihívásaihoz. Minderre – természetesen amellett, hogy itthon is történnek figyelemre méltó kezdeményezések – 
külföldön láthatunk kísérleteket. Ezek közül mutatunk be most egyet.

Míg 2012-ben csupán a lakosság  
37 százaléka, tavaly már honfitár-
saink 57 százaléka vett igénybe 
valamilyen magán-egészségügyi 
szolgáltatást – derült ki az Union Bizto- 
sító reprezentatív felméréséből. Az 
1300 fő megkérdezésével zajló tavaly 
őszi kutatás szerint egyre többen az 
állami egészségügyi rendszer hiányos-
ságai miatt fordulnak a magánszolgál-
tatókhoz.

Az eredmények azt mutatják, hogy az 
utóbbi öt évben országosan mintegy 
kétmillió új páciens jelent meg a ma-
gán-egészségügyi piacon. Mint azt a 
téma kapcsán Sinkó Eszter egészség-
ügyi közgazdász megjegyzi, az or-
vosok elvándorlásának tendenciái is 

megváltoztak. Szerinte ma már nem 
a külföld csábítja el a legtöbb ma-
gyar orvost az állami kórházakból, 
hanem a hazai magánszolgáltatók. 
Az SE Egészségügyi Menedzserkép-
ző Központjának munkatársa hoz-
zátette: a magánellátás nem képes 
teljes körűen helyettesíteni az állami 
egészségügyet, mivel bizonyos or-
vosi területeket, például a háziorvo-
si ellátást és az életmentő műtéteket 
nem fedi le. 

A magánellátás keretében nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásoknak je-
lenleg teljes mértékben a páciensek 
állják a költségét, mivel azonban sok 
esetben olyan szolgáltatást vesznek 
igénybe, amelyet a társadalombiz-

tosítás is támogat, a közeljövőben a 
finanszírozási modell újragondolá-
sára és a fizetős szolgáltatások köré-
nek pontosabb meghatározására lehet 
szükség.

Forrás: Piac & Profit

Terjedőben a magán-egészségügyi szolgáltatások
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Lezajlott Egerben a LIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

Az idei Rozsnyay Mátyás Emlékversenyt 2018. május 11-
13. között, Egerben rendezte meg a Magyar Gyógyszerész-
tudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 
(MGYT-KGYSZ).  Az esemény a Kórházi Gyógyszerészek 
2018. évi Szimpóziumához kapcsolódott. A megmérettetésre ebben az évben 20 
fiatal jelentkezett, 19 versenyelőadás és egy versenyen kívüli, érdekes kísérletes 
munkáról szóló beszámoló hangzott el.

A Bíráló Bizottság elnöke Szökő Éva professzor asszony, az MGYT elnöke volt. 
A legjobb előadásért járó Rozsnyay Emlékplakettet ebben az évben a közfor-
galmi gyógyszerészet területéről Pomázi Anita Bács-Kiskun megyei versenyző 
kapta. Versenyelőadásának címe: „Mit tehetünk a COPD-s betegekért? Dohány-
zásról való leszoktatás gyógyszertári eszközei és a leszokás sikerességét befo-
lyásoló tényezők feltérképezése”.

A jövő évi versenyt Karcag-Berekfürdőn rendezik meg.

Forrás: mgyt.hu

Jön az inzulintabletta
A dán Novo Nordisk gyógyszergyár várhatóan már jövőre forgalomba hozza in-
zulintablettáját, így a cukorbetegek mentesülnek az injekciózástól. Az új gyógy-
szer ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza, mint a közelmúltban az USA-ban és 
egyes európai országokban forgalomba hozott Ozempic. Utóbbit ugyanúgy in-
jekcióval juttatják a szervezetbe, mint a többi inzulin-készítményt, azzal a jelen-
tős különbséggel, hogy a napi egy-kettő helyett csupán heti egy injekcióra van 
szükség.

A cég Koppenhága melletti gyárában már készül az új biotechnológiai termék, 
és harmadik szakaszukban vannak a klinikai kísérletek. Utóbbiak eredményét 
még az év folyamán nyilvánosságra hozzák, 2019-ben pedig megkezdődhet a 
készítmény tömeges előállítása.

Forrás: piacesprofit.hu

Elektronikusan is hozzáférhetők  
az első szakmai irányelvek 
Az Egészségügyi Közlöny 2018. évi 5., 
március 27-i keltezésű számában megje-
lent gondozási irányelvek elektronikusan 
is hozzáférhetők az ÁEEK oldalán.  A 
most közzétett dokumentumok négy 
megbetegedés (a COPD, a felnőttkori 
asztma, az akut, nem specifikus derékfá-
jás és a jóindulatú prosztata-megnagyob-
bodás)  kezelésére rendelt gyógyszer-
készítmények hatékony és biztonságos 
alkalmazására irányuló gyógyszerészi ta-
nácsadást, valamint az alapszintű gyógy-
szerészi gondozás keretében végzett 
gyógyszerbiztonsági ellenőrzést segítik.

Az irányelvek az alábbi oldalon ta-
lálhatók: https://kollegium.aeek.hu/
Iranyelvek/

Fókuszban a centrumkórházak
Három budapesti centrumkórház fej-
lesztésére írnak ki pályázatot, az új 
dél-budai intézmény építése mellett a 
másik két esetben összeköltöztetésről 
van szó – közölte Cserháti Péter az M1 
csatorna műsorában. Az Egészséges 
Budapest Program miniszteri biztosa 
hozzátette: ezzel párhuzamosan azokat 
a társkórházakat is fejlesztik, amelyek-
re az elmúlt években nem volt pénz. 

A Honvédkórház és az intézmény Pod-
maniczky utcai telephelye összeköl-
töztetésével 1200, a Haller utcai Kar-
diológiai Intézet és az Egyesített Szent 
István és Szent László Kórház-Ren-
delőintézet összeköltöztetésével pedig 
1400 ágyas intézmény jön létre. Mind-
két projekt nagy építkezést igényel – 
fűzte hozzá a szakpolitikus.

A tervpályázatot kormányrendelet sza-
bályozza, nyár végére várhatóan már 
beérkeznek az első koncepciók. Körül-
belül másfél év, mire a végleges tervek 
elkészülnek, mert a pályázati nyertes 
kihirdetése után még ki kell adni egy 
újabb megbízást a végleges kiviteli ter-
vek elkészítésére, valamint a kormány 
jóváhagyását is meg kell várni – közölte 
a miniszteri biztos.

Forrás: MTI

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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BALETT
Béjart Ballet Lausanne: A varázsfuvola

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: július 28., 20.00     Jegyár: 4900–10900 Ft

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Tavalyi nagysikerű vendégszereplése 
után idén visszatér a Margitszigetre a 
világ talán legérdekesebb táncelőa-
dásait létrehozó társulata, a  Béjart 
Ballet Lausanne, akik Mozart legnép-
szerűbb művét, a Varázsfuvolát  va-

rázsolják a színpadra a klasszikus  
balett nyelvén,  először Magyaror-
szágon!

Az előadás eredeti koreográfiáját 
még 1981-ben álmodta színpadra a 

társulatot alapító, nagyhatású balett- 
mester,  Maurice Béjart, amelyet 
most második alkalommal újít fel 
az együttes a jelenlegi társulatve-
zető koreográfus, régi Béjart-tanít-
vány, Gil Roman vezetésével. 

KIÁLLÍTÁS
Frida Kahlo – Remekművek  
a mexikóvárosi Museo Dolores 
Olmedóból

XVII. évfolyam 7-8. szám  l  2018. július-augusztus

A 20. század talán legmeghatározóbb női mű-
vészének, a mára ikonná vált Frida Kahlónak a 
műveiből rendez tárlatot a Magyar Nemzeti Ga-
léria. A mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo, 
valamint más jelentős mexikói gyűjtemények jó-
voltából több mint 30 festmény és grafika érkezik 
Budapestre. A válogatás – amelyben a művész 
védjegyévé vált önarcképei mellett olyan jelentős 
művek is szerepelnek, mint az  első vászonfest-
ményeinek egyike 1927-ből – betekintést enged 
Frida Kahlo szuggesztív, ám testi és lelki gyöt-
relmekkel teli belső világába, valamint az általa 
megélt és újrateremtett, mitikus valóságba.

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, C épület      
Megtekinthető: november 4-ig      

Jegyár: 3200 Ft 
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Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad    
 Időpont: 2018. augusztus 3. és 5., 20.00      

Jegyár: 4900–10900 Ft

OPERA
Giuseppe Verdi: Rigoletto

A Rigoletto története barokkosan ellentmondásos, 
és kitartóan hömpölyög az elkerülhetetlen, sötét 
végzet felé. Verdi talán legnépszerűbb műve a 
meghasonlottság és az önfeláldozás tragédiáját 
magával ragadó zeneiséggel mutatja fel egy nagy-
szabású előadásban, amely idén a Budapesti Nyá-
ri Fesztivál egyik kiemelt operabemutatója.

Az operarajongók egyik kedvenc darabjának nagy 
színészi kihívásokat tartogató címszerepében  a 
világhírű olasz bariton, Guiseppe Altomare mu-
tatkozik be a magyar közönségnek, a csábmester 
mantovai herceg bőrébe pedig az elmúlt évek 
egyik legfontosabb és legizgalmasabb tenorjaként 
emlegetett mexikói Arturo Chacón-Cruz bújik.
  
Közreműködik: a Magyar Állami Operaház Ze-
nekara és Énekkara

KOMOLYZENE
Vásáry Tamás és a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar jótékonysági koncertje

Vásáry Tamás világhírű zongoramű-
vész, karmester és az általa alapított 
Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar 
évek óta visszatérő vendége a Vá-
rosmajori Szabadtéri Színpadnak.

A világ minden tájáról érkeznek a Deb-
receni Egyetem Zeneművészeti Kara 
által szervezett Ifjú Zeneművészek 
Nemzetközi Nyári Akadémiájára fiatal, 
hangszeres tehetségek, akik az egyéni 
mesterkurzus mellett zenekari kurzuson 
is részt vesznek. Az évente megújuló 
ifjúsági zenekar Vásáry Tamás vezeté-
sével kiemelkedő értékű koncertprog-
rammal gyönyörködteti a hallgatóságot 
itthon és külföldön egyaránt.

Helyszín: Városmajori Szabadtéri Színpad     Időpont: 2018. július 25., 19.30     Jegyár: 2200 Ft
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:  
Dayka Margit és Greguss Zoltán 
Dajka vagy Dayka Margit Nagyváradon született, 1907. október 
13-án, és Budapesten, 1986. május 25-én hunyt el. Kossuth-díjas 
magyar színművésznő. Kamaszlányként Kolozsváron, a vízszintes 
1. sorban olvasható nevű úr színiiskolájában tanulta a mestersé-
get. Tizenöt évesen szerződtette a nagyváradi színház. 1924-ben 
kapta első felnőtt szerződését Kolozsvárott. 1927-ben indult ma-
gyarországi pályája, amikor Horváth Árpád meghívta Hódmező-
vásárhelyre, vendégszereplésre. 1927-ben szerződtette a miskolci 
színház, innen 1928-ban Szegedre, majd 1929-ben Budapestre, a 
Vígszínházhoz került, ahol a Két lány az utcán című darabban, Vica 
szerepében aratta első nagy sikerét.

1945 után a Belvárosi, a Petőfi, majd 1968-as 
nyugdíjba vonulásáig a Thália Színház tagja 
volt. 1983-ban még fellépett az Operettszín-
házban, a Szerdán tavasz lesz című darabban. 
Élete utolsó éveiben a függőleges 16. sorban 
olvasható írónő könyvének Bors nénijeként 
szórakoztatta a gyerekeket. Naiva szerepek-
kel kezdte pályáját, gyakran szerepelt zenés 
játékokban szubrettként, később inkább drá-

mai hősnő, majd az anyaszínésznő szerepét alakította. Nagy hatású, 
sokoldalú színészetében a tragikai és a komikusi elemek is hitele-
sek voltak. 

1932 óta filmezett, kezdettől fogva főszerepeket alakított, ame-
lyekben temperamentuma és fanyar szépsége is érvényesült. Ve-
zető egyénisége lett a magyar filmművészetnek is, itt elég csak a 
Liliomfi vénkisasszonyát, a Szindbád Maj-
munkáját vagy a Macskajáték Orbánnéját 
említenünk. 

Greguss Zoltán Budapesten született 1904. 
május 5-én, és ugyancsak a fővárosban, 
1986. december 20-án hunyt el. Pályáját 17 
éves korában sógora, Palágyi Lajos szegedi 
színtársulatánál kezdte. 1928-ban a Nemzeti 
Színház ösztöndíjasként szerződtette. A kö-
vetkező évben próba közben súlyos baleset érte, gyógyulása négy 
évet vett igénybe. Utána ismét vidéken játszott, többnyire bonviván 
szerepeket. 1936-ban a Vígszínházhoz szerződött. 1940-ben a Ma-
dách Színházban játszott, ahol legemlékezetesebb szerepe Felkai 
Ferenc Nérójának címszerepe volt.

1947-ben a Madách Színházban négyszázszor játszotta el Lennie-t 
John Steinbeck világhírű drámájában, amelynek címét a függőleges 
11. sor megfejtésében találják. 1949-től a Madách Színház tagja, itt 
játszott nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig. Utána a Pesti Színházban 
lépett fel vendégként, Örkény István darabjában, amelynek címét a 
függőleges 67. sor tartalmazza. 

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. augusztus 15.

Vízszintes

1. Megfejtés 12. Gyógyszertári munkaasztal 13. Azonos betűk 
14. Ezt teszi az inga 17. Nagyméretű helyiség 20. Farmermárka 
21. Földönkívüli 23. Immáron 24. TEP 26. Ellenben 27. Eltérő 
29. Ezt teszi pl. a tehén a mezőn 31. Madame röviden! 32. Heves 
megye székhelye 33. Előhozatá (pl. egy iratot) 34. Samuel becé-
zett formája 36. Csapda, gödör 37. Párizsi utca! 39. NS 40. Mé-
hek lakhelye 42. Kereskedelmi tévéállomásunk 43. Kettős betű 
44. Madarak „fegyvere” 48. Sportautó kategória 50. Világhírű 
XIX. századi francia szobrászművész 51. A magyar királyság 
déli vármegyéje volt 53. YÉA 55. Lengyel légitársaság 57. Pest 
megyei település 58. Rejtőzködésre szolgáló (pl. ruházat) 59. Vi-
lágtalan 60. Híres villányi borász 62. Borókapálinka 65. Latyak 
66. Az azonos nevű indiai fának az olajából kiváló natúrkozme-
tikumot készítenek (Azadirachta indica) 68. Uralom 72. General 
Electric 

Függőleges

2. Földönkívüli 3. Szájat nagyra nyit 4. Medál 5. Hotel a Mátrá-
ban 6. Én vagyok, angolul 7. Orosz helyeslés 8. Magyar Kupa  
9. ÉIK 10. Holland autójel 11. Megfejtés 15. Tagadószó  
16. Megfejtés 18. A Vészhelyzet című filmsorozat eredeti címe 
19. Empatikus 22. Nagyméretű, szellős helyiség jelzője 24. 
Biciklit hajt 25. Bíróságra viszi az ügyet 28. Ismételt tagadás  
29. …Ullmann, híres norvég színésznő 30. Stanislaw …, világ-
hírű lengyel sci-fi író 35. Ezt teszi például, amikor minden te-
kebábut egyszerre leüt 38. UZ 40. Végtag 41. Cigarettát kézzel 
készít magának 45. Mely dolgot? 46. Szópótló szó 47. Rücskös, 
reszelős felület 49. Decemberi hangulatú 52. ERG 54. Fiatalok 
arcbőrén megjelenő gyulladásos csomó 56. A sertés leginkább 
rántanivaló része 61. Foggal őröl 63. Tesz, helyez 64. Lengyel 
légitársaság 67. Megfejtés 68. Üres has! 69. Kettőzve dunántúli 
városunk 70. Éneklő szócska 71. MÉ 

A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA

mőkorban történik, és egy egész életre 
szóló vírushordozást eredményez. Az 
elsődleges fertőződés után a vírus az 
idegszálak mentén az idegdúcok fertő-
zését hozza létre, majd megfelelő inger 
hatására újra szaporodásnak indul. A 
folyamat kialakulását elősegítheti be-
tegség, stressz, túlzott napozás, menst-
ruáció, vagy legyengült immunrend-
szer. A betegség kiújulását éppen ezért 
a kiváltó tényező elkerülésével lehet 
megelőzni. A gyakorlatban azonban 
sajnos azt tapasztalom, hogy a herpesz 
nagyon sokaknak havi rendszeresség-
gel okoz problémát.

Többféle herpeszvírus létezik, egyesek 
a szaruhártyát, a száj nyálkahártyáját 
betegítik meg, mások a nemi szervek 
vírusos megbetegedését okozzák. Az 
apró gombostűfejnyi, de akár borsónyi 
hólyagok csoportosan, többnyire az aj-
kak körül jelennek meg. Megjelenésüket 
viszkető, égő érzés előzi meg. A hólya-
gok vakarással felülfertőződhetnek.  
A gyógyulás 5-7 napot vesz igénybe.

Övsömör (herpes zoster)

A közönséges herpesznél nagyobb 
és jóval fájdalmasabb hólyagjai a ge-
rincvelői idegek lefutása mentén, öv 
alakban helyezkednek el. A betegség 
rendszerint lázzal és elesettséggel jár. 
A hólyagok megjelenését idegfájdalom 
előzi meg. A fájdalom a bőrtünetek 
gyógyulása után is fennmaradhat. A 
gyógyulás időtartama 2-3 hét, nyomá-
ban gyakran sorvadt vagy festékszapo-
rulatos hegek maradnak. Az övsömör 
és a bárányhimlő vírusa rokonok, ezért 
az övsömörös felnőttől egy gyermek 
bárányhimlőt, a bárányhimlős gyer-
mektől a felnőtt övsömört kaphat.

Töltsük fel a szervezetünket vitamin-
nal és oxigénnel, együnk sok E- és  
C-vitamin tartamú ételt, mozogjunk 
sokat, hogy a felsorolt vírusoknak esé-
lyük se legyen!

Minden Kedves Olvasónak továb-
bi kellemes és napsugaras nyarat  
kívánok!

Barabás Éva

A vírusok ősidők óta jelen vannak a föl-
dön, és számos megbetegedést okoznak. 
A bőrsejtekhez kötődő – dermatotróp – 
vírusok a behatolást követően bekapcso-
lódnak a sejt anyagcseréjébe, ennek hatá-
sára a sejtek elfajulnak, életműködéseik és 
tulajdonságaik megváltoznak. A vírusok 
egy része csak a bőrön idéz elő változást, 
mások az egész szervezetet megbetegítik, 
bőrtüneteket is produkálva, mint például 
a bárányhimlő, a rubeola vagy a kanyaró.

Vírusos eredetű szövetszaporulatok

Szemölcs (verruca)

A bőrből kiemelkedő, nem gyulladt, 
elszarusodott képződmény. Emberről 
emberre terjed! Két fajtája ismert:

•	 a verruca vulgalis, azaz a közönséges 
szemölcs, amely kölesnyi-borsónyi, 
szürkés, szaruval fedett csomó. Főleg 
kézfejen, talpon, vagy a térd körül, 
egyesével, illetve többedmagával for-
dul elő. Fájdalmas lehet, ha a talpon, 
illetve a köröm alatt jelenik meg;

•	 a verruca plana juvenilis, vagyis a fi-
atalkori szemölcs kisebb és laposabb 
a közönséges szemölcsnél. Gyakran 
szóródik, akár egész testrészeket is 

beboríthat. A nevéből adódóan legin-
kább gyerekeken, serdülőkön jelenik 
meg. Néha spontán elmúlik.

A szemölcsök eltávolítása kifejezetten 
indokolt, mivel szaporodnak, és máso-
kat is megfertőzhetnek. Eltávolításukat 
bízzuk szakorvosra.

Papilloma

Az elnevezés hegyes oszlopocskát jelent, 
mivel a burjánzó szemölcsös réteg felett 
parányi oszlopocskákhoz hasonló alakú 
képződmények jelennek meg. Leginkább 
állandó irritációnak kitett helyen, illetve 
testhajlatokban fordulnak elő. Többnyire 
gyulladásosak, fertőznek. Eltávolításuk 
után gyakran kiújulhatnak.

Bőrszarv (cornu cutaneum)

Barna vagy barnásszürke, kúp alakú, 
csavarodott, kemény szaruképlet, amely 
főleg idősebb korban jelentkezik. Előfor-
dul, hogy a hám alsó sejtsorainak szerke-
zete eltér a normálistól, ilyenkor a bőr-
szarv rosszindulatúvá válhat. Eltávolítása 
műtéti úton lehetséges.

Fertőző molluszkum (molluscum con-
tagiosum)

Kölesnyi-borsónyi, a bőr színéhez ha-
sonló, a középükön köldökszerűen behú-
zódott csomók. A vírus hatására a hám-
sejtek elfajulnak, és nagy, kerek, úgyne-
vezett molluszkum testekké alakulnak 
át. Az elfajult sejtek adják a molluszkum 
göbcsék kásás tartalmát, amely fertőz. A 
fertőzés gyakran közös fürdőben terjed!

Hólyagos bőrbetegségek

Közönséges herpesz (herpes simplex)

A Közönséges herpesz vírusgazdája az 
ember. A fertőződés általában csecse-

Vigyázat, vírusok!
A strandszezon és a meleg beköszöntével bizonyos vírusokkal szemben védtelenebbé 
válunk. Melyek ezek a kórokozók, és mit tehetünk ellenük?
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