
XVII. évfolyam 9. szám  l  2018. szeptember

Gyógyszertár
XVII. évfolyam 9. szám  𐌉  2018. szeptember

MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  Alapítva: 1991

„Egy értékrend 
mentén 
gondolkodunk”
Interjú dr. Nagy Szilárd helyettes 
államtitkárral 

Múlt vagy jövő?
Patikák a végeken 

Az expediálásról, mint 
ismeretterjesztésről

Mindenki egyért
Csapatépítés a gyógyszertárban 

A bűvös százezres 
Változás a számlákkal kapcsolatos 
adatszolgáltatás rendszerében

PÉLDAMUTATÓ  
ÉRTÉKTEREMTÉS

Az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám 
programok eredményeit összegeztük

(15-17. oldal)



A forró nyár után egy izgalmas találkozóra készülnek a gyógy-
szerészek. A „lifelong learning” nálunk, úgy látszik, működik. 
Sohasem dőlhetünk hátra, így örökké tart az éberség. Vannak 
tapasztalataink, vannak aggodalmaink, és vannak csak közösen 
megoldható, jövőbe mutató terveink. Vannak hosszú távú, vannak 
alkalmi együttműködő partnereink, és az új feladatokhoz új társa-
kat is keresünk. Fokozódó társadalmi igények, növekvő elvárások, 
élénk piaci környezet, elvárt szakmai biztonság és a hivatás stabil 
értékei jellemzik az ágazatot.

Sokszínű programmal készülünk. A szakértői prezentációk és tar-
talmas megbeszélések mellett a szünetekben számos kiállító várja 
az érdeklődő közönséget. 

Mindezt magad is megtapasztalhatod október 11–14. között  
Balatonalmádiban, a Hunguest Hotel Bál Resort összes termében.

Részletek a programból:

I. Gyógyszerészi Gondozás – Farmakoterápia-menedzsment

Akkreditált elméleti szakmai továbbképzés (tesztírással,  
12 pont)
3x45 perc A kardio-metabolikus farmakoterápia menedzs-
mentje 
3x45 perc Az obesitas és konzekvenciái

Előadói felkérések folyamatban.

II. Megváltozott gyógyszerészet

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
Egyedi gyógyszer-azonosítás
A személyes adatok védelme  

Előadói felkérések:

Dr. Bertalan Lóránt, az ÁEEK szakértője
Dedinszky Csabáné dr., a Novodata Zrt. gyógyszerész igazgatója
Dr. Ilku Lívia, a HENT Gyógyszerhamisítás Elleni  
Munkacsoportjának vezetője
Dr. Maklári Zsolt, a Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda jogi  
szakértője

Egészségügy a fókuszban
Praxisközösségek az ellátórendszerben
Információ és kommunikáció 

Előadói felkérések:

Dr. Nagy Szilárd, az EMMI egészségügyi ellátórendszer  
működtetéséért felelős helyettes államtitkára
Prof. dr. Barna István, a MÁESZ Programbizottságának  
elnöke
Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ alelnöke
Kocsisné dr. Balogh Anikó, a kismarosi Málnalevél  
Gyógyszertár vezetője
Dr. Csóka Ildikó, az SZTE GYTK intézetvezető egyetemi  
docense 
Dr. Oláh Gábor, a DE GYTK  egyetemi tanársegédje 
Kiss Katalin, az Inspira Research Kft. kutatásvezetője

III. Egészségpolitika – Gyógyszerpolitika 

Társadalom és egészségügy
Kapacitás-menedzsment
Hivatás – kereskedelem

Előadói felkérések:

Dr. Kovácsy Zsombor jogász, orvos, egészségügyi szakmenedzser 
Dr. Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász
Dr. Vecsernyés Miklós, a DE GYTK dékánja
Dr. Mikola Bálint népegészségügyi szakértő

IV. Gyógyszerpiac és kereskedelem

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

Előadói felkérések:

Dr. Illés Zsuzsanna, a MAGYOSZ igazgatója
Szepesházi Zsolt, az IQVIA igazgatója    
Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége  
elnöke 
Dr. Simon Kis Gábor egyetemi docens
Dr. Hagymási Miklós, a Patella Kft. igazgatója
Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak 
Szövetsége szakmai igazgatója
Sipos Balázs marketingszakértő
Dr. Gyetvai László, a MOSZ alelnöke 

V. A gyógyszerellátás jogi, gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és 
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„Egyazon értékrend mentén gondolkodunk”
Interjú dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkárral
A prevenciónak a gyermekek egészséges életmódra nevelésénél kell kezdődnie – vallja dr. Nagy Szilárd. Az egészségügy szakmai 
vezetéséért felelős helyettes államtitkár nem zárkózik el a gyógyszerészi kompetenciák kibővítése és a gyógyszerészi gondozás 
finanszírozása elől, a patikai ügyeleti rendszer átalakítása kapcsán pedig elmondta: a valamennyi szereplő számára elfogadható 
koncepció kidolgozása mellett a lakosság tudatformálására is szükség van. 

Gyógyszertár: Helyettes államtit-
kárként mi az ön feladata? 

Dr. Nagy Szilárd: Az egészségügy 
teljes spektrumának, azaz az ellátó-
rendszernek és a háttérintézmények 
rendszerének a szakmai irányítása. 
Kormányzati részről úgy strukturáltuk 
újra az egészségügyet, hogy az eddi-
gi két helyettes államtitkárság helyett 
hármat hoztunk létre. Az egyik kizá-
rólag a szakmai irányításért felel. A 
másik a gazdasági és gazdálkodási 
felügyeleti helyettes államtitkárság, 
amely át fogja tekinteni az összes kór-
ház és a háttérintézmények működé-
sét, és ahol racionalizálásra vagy a ha-
tékonyság fokozására van szükség, ott 
meg fogja hozni a szükséges döntése-
ket. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy 
ami tartalék még van a rendszerben, 
azt megfelelő módon hasznosítsuk. A 
harmadik helyettes államtitkárság pe-
dig az európai uniós és kormányzati 
forrásokból megvalósuló fejlesztése-
kért felelős. A helyettes államtitkárok 
az egyes feladatokat előkészítve teszik 
le Nagy Anikó államtitkár asszony 
asztalára, a döntést pedig ő hozza meg 
az egyes kérdésekben. 

Gy.: Szakmai téren milyen elképze-
lései, tervei vannak? Milyen irányú 
változásokat tartana kívánatosnak?

N. Sz.: Az elképzeléseim egybevág-
nak Kásler Miklós miniszter úr és 
az államtitkár asszony elképzelései- 
vel. Nem véletlenül fogadtam el a 
felkérést, egyazon értékrend mentén 
gondolkodunk. Mindannyian orvo-
sok vagyunk, az ellátásból, a gya-
korló életből érkeztünk. Egyikünktől 
sem állnak távol a betegek, mint az 
egészségügy rendszerének fő enti-
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feladatainak a patikusok által történő 
átvállalása. Külföldön olyan példákat 
látunk erre, mint a gyógyszerészek 
vényírási jogosultsága vagy egyes 
védőoltások patikában történő bead-
hatósága. Ezeket mennyire tartja ná-
lunk is megvalósíthatónak? 

N. Sz.: Minisztériumi szinten leültünk 
már a kamara elnökével tárgyalni. A 
felvázolt elképzelések között részben 
ezek is szerepelnek. Olyan szempont-
ból teljes a nyitottság részünkről, hogy 
újragondoljuk azokat a kompetenciá-
kat, amelyek az egyes ellátási szinte-
ken a különböző szakemberek kezében 
vannak és lesznek. Értve ez alatt min-
denekelőtt az alapellátásban dolgozó 
háziorvosokat és gyógyszerészeket. 

Olyan licencjogokat akarunk megalkot-
ni, amelyekre már eddig is találunk pél-
dákat, de ezeket a jövőben még inkább 
szélesíteni szeretnénk. Megvizsgálnánk, 
hogy a háziorvosok és szakorvosok tevé-
kenységéből mi az, amit egy gyógysze-
rész vagy egy megfelelő képzettséggel 
és gyakorlati tudással rendelkező nővér 
is el tud végezni. Ebben a koncepcióban 
abszolút helyük lehet az ön által említett 
jogosultságoknak, nyilván a megfelelő 
korlátok között. Jelen pillanatban nem 
gondolom azt, hogy a gyógyszerészek-
nek teljes vényírási jogosultságot kellene 
adni, de több kritikus, a patikában születő 
helyzetet fel tudna oldani, ha a gyógysze-
rész – kellő indokoltság esetén – rendel-
kezne ilyen jogkörrel. 

Ugyanígy licenc kérdése lehet, hogy a 
gyógyszerész is beadhasson egy védőol-
tást. Ami a legfontosabb: legyen jogosult 
rá és legyen gyakorlata benne, hiszen az 
elsődleges szempont a betegbiztonság, 
az, hogy a páciens érdeke semmilyen 
módon ne sérüljön. Ha megadjuk a lehe-
tőséget, akkor nyilvánvalóan a kockázati 
oldalt is meg kell vizsgálnunk. Mi törté-
nik, ha komplikáció lép fel? A gyógysze-
rész ebben az esetben is el tudja látni a 
beteget? Nem sérül a páciens érdeke?

Gy.: A betegek gyógyszeres terápiá-
jának gyógyszerészek által (a gyógy-
szerészi gondozás keretében) történő 
menedzselése több felmérés szerint 

tásai. Egyértelműen az ő érdeküket 
és biztonságukat kívánjuk szolgálni. 
Mindezt egy olyan keretbe akarjuk 
beágyazni, amely most még egy kicsit 
futurisztikusnak tűnik. Az egészség-
ügyi minisztériumok és államtitkár-
ságok sokszor nem is érik meg annak 
a megvalósulását, amit célként kitűz-
nek, de mi belátható időn belül telje-
síthető közép- és hosszú távú tervek-
kel is rendelkezünk. 

Ezek a tervek arról szólnak, hogy nép- 
egészségügyi szempontú megkö-
zelítéssel olyan intézkedési sorokat  
hozzunk létre, amelyek a magyar  
lakosságot – életlehetőségeit és egész-
ségben eltöltött életéveit tekintve – 
hosszú távon felzárkóztatják az európai 
átlaghoz. Ez a kulcs. 

Ennek érdekében a primer prevenció-
tól egészen az ellátás legmagasabb fo-
káig mindent nagyon gondosan össze 
kell hangolni. Elődeink tevékenységét, 
akik szűrővizsgálatok és egyéb kezde-
ményezések révén igyekeztek egy pre-
ventív szemléletet megvalósítani, egy 
kicsit még tovább szeretnénk szélesíte-
ni, ugyanis azt gondoljuk, hogy már a 
szűrővizsgálat is egy elkésett reakció. 
A mi szemléletünk szerint a primer pre-
venciónak a kisgyerekek oktatásánál, 
a családi nevelésnél kell kezdődnie. 
Hogy a gyerek otthon, illetve az óvodai 
közösségtől egészen az egyetem elvég-
zéséig egy olyan edukációs szisztémá-
ban nőjön fel, ahol látja, érzi, észleli 
azokat az új modelleket, amelyek egy 
paradigmaváltás részei. 

Tudom, hálátlan feladat elfogadtatni az 
emberekkel, hogy nem helyesen táplál-
koznak, hogy mentálhigiénés megúju-
lásra van szükség, hogy a mobiltelefon 
és egyéb elektronikus készülékek hasz-
nálatát már a gyerekek mindennapi 
életében vissza kell szorítani. Mindezt 
annak érdekében szükséges megten-
ni, hogy az új generáció egy minden 
szempontból egészséges környezet-
ben nőjön fel. Csak így van esély arra, 
hogy 50 év múlva ebben az országban 
mindenkinek ugyanolyan életesélyei 
legyenek, mintha a fejlett világ bárme-
lyik másik pontján született volna.       

Gy.: Ennek kapcsán várható-e vala-
milyen új, átfogó népegészségügyi, 
prevenciós program, vagy az eddigi-
eket kívánják folytatni?

N. Sz.: A számos tennivaló közül az 
egyik legfontosabb feladatnak a ma-
gyar lakosság egészségi állapotának 
mielőbbi és hathatós javítását tartjuk. 
Ennek megfelelően a szív- és érrend-
szeri, a daganatos, illetve a mozgás-
szervi betegségek mellett a lelki egész-
ség megőrzése, valamint a gyermekek 
ellátása is fókuszba kerül. A miniszter 
úr által elindított nemzeti egészségügyi 
programok mellett a lakosság egész-
ségi állapotának javításában rendkívül 
fontos szerepet játszhatnak a csatlako-
zó háziorvosok segítségével megvaló-
suló, ingyenes szűrővizsgálatok.

A lakosság egészségesebb életmód-
jának kialakítása során szeretnénk 
kihasználni azokat a lehetőségeket, 
amelyeket maga a minisztérium egy-
séges felépítése nyújt: az oktatási, a 
családügyi és a sport államtitkárság 
együttműködésével szélesebb látószög 
és mozgástér kínálkozik a munkához.

Nagyon sok a feladat az egészségmaga-
tartás és az életmód terén, a megfelelő 
információkat minden lehetséges csator-
nán el kell juttatni a lakossághoz, és a fo-
lyamatból a családot sem lehet kihagyni. 

A cél: elejét venni azoknak a beteg-
ségeknek, amelyek kialakulásában a 
helytelen életmód játszik kulcsszerepet 
– gondoljunk csak a keringési betegsé-
gekre vagy a diabéteszre. Életmódvál-
tással és korai felismeréssel rengeteg 
egészségügyi probléma megelőzhető. 
Ha viszont már kialakult a betegség, 
akkor a páciensek lehető legeredmé-
nyesebb és leggyorsabb ellátása ér-
dekében meg kell erősíteni az ezeken 
a területeken működő egészségügyi 
szolgáltatók munkáját.

Gy.: A MOSZ szakmai stratégiája 
szerint a megelőzésre való fókuszálás-
nak, az ellátó-kapacitások tevékeny-
sége harmonizációjának lehetne része 
többek között a gyógyszerészi szerep-
vállalás erősítése, a háziorvosok egyes 
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Gy.: Végezetül, régóta húzódik a pa-
tikai ügyeleti rendszer racionalizálá-
sát célzó koncepció megszületése. Itt 
mikorra várható a megoldás?

N. Sz.: Korábban valóban történtek 
egyeztetések ebben a kérdésben a 
szakma, az OGYÉI és az egészségügyi 
államtitkárság között. Ezt a feladatot 
átvettük az elődeinktől, és újra napi-
rendre tűzzük. 

Egyébként nem gondolom, hogy Ma-
gyarországon jelen pillanatban meg-
oldatlan lenne az ügyelet kérdése. El-
látatlan település nincs, ugyanakkor 
tény: annak kapcsán, hogy mi az ide-
ális megoldás, amelyben a leghatéko-
nyabban (a legkevesebb költséggel, 
valamennyi ember számára biztosít-
va a szükséges gyógyszerek ügyeleti 
időben történő elérhetőségét) tudjuk 
a rendszert működtetni, a koncepciók 
között még lehet teljesebb a harmónia. 

A személyes véleményem egyébként 
az, hogy ez is egy általános edukációs 
program része kellene, hogy legyen. 
A magyar lakosság szerintem még 
mindig nem látja elég tisztán, hogy 
mi a különbség a sürgősségi-ügyeleti 
és a kényelmi funkció között. Ez az 
orvosi ellátásra és a gyógyszerbeszer-
zésre egyaránt igaz. Nem óhajtunk 
drága pénzen fenntartani ünnepnapi, 
vasárnapi ügyeletet bárhol az ország-
ban csak azért, hogy a fogyasztó így 
olyan gyógyszerekhez vagy OTC-ter-
mékekhez juthasson hozzá, amelyeket 
hétköznap, bármiféle sürgősségi igény 
nélkül is beszerezhet. Ez nem ellátás-
beli kötelezettségünk, hanem kényelmi 
funkció, ezért ebben az esetben a piac-
nak kell megszabnia azt az árat, ameny-
nyiért ezt a rendszert rentábilisan tudja 
üzemeltetni. 

Jelenleg több koncepció is létezik, az 
automatáktól minden egyébig. Egy 
végleges, jól átgondolt és mindenki – 
a fogyasztók, a szolgáltatók, a gyógy-
szerészek, a kamara, a hatóság és a 
szakvezetés – számára is elfogadható 
koncepció kidolgozásában vagyunk 
érdekeltek.

Tóth Tamás

is a beteg-együttműködés és a gyógy-
szerfelhasználás hatékonysága növe-
kedését eredményezi, ami magasabb 
egészségnyereség mellett az egészség-
ügyi kiadások csökkenésével jár. Ezt 
a munkát honorálandó, elképzelhető-
nek tartja-e a gyógyszerészi gondozá-
si tevékenység valamilyen paraméte-
rek alapján történő finanszírozását?    

N. Sz.: Amikor 2017 januárjában élet-
be lépett a törvény, amely előírta, hogy 
a patikai vállalkozásoknak több mint 
50 százalékban gyógyszerészi tulaj-
donban kell lenniük, annak az volt a 
legfontosabb üzenete, hogy a kormány 
azt szeretné, ha a patika nem kereske-
delmi egységként, hanem az egészség-
ügyi szakellátás részeként működne. 

Az egészségügy szakmai vezetése 
amellett tör lándzsát, hogy – a beteg-
biztonság érdekében – a patikában a 
gyógyszerek kiadása mellett szakmai 
tanácsadás is történjen. Hogy ennek a 
tevékenységnek a finanszírozásában 
milyen elemek jelenjenek meg, azzal 
kapcsolatban várjuk a szakma javasla-
tát. Az OGYÉI korábban már kidolgo-
zott egy koncepciót arra vonatkozólag, 
hogy milyen feladatsorokat lehetne 
beépíteni a gyógyszerészi tanácsadás, 

gondozás folyamatába, amelyek mellé 
egy pénzügyi motivációt, finanszíro-
zást lehetne tenni.  

Gy.: Nem biztos, hogy ugyanarról be-
szélünk: én a konzultációs szobában, 
négyszemközt történő tanácsadásra 
gondolok, amikor a gyógyszerész 
megméri a páciens vérnyomását, át-
tekinti a gyógyszerelését stb.

N. Sz.: Elvileg ilyen is létezik, de a min-
dennapi gyakorlat elsősorban nem erről 
szól. Ez utóbbi nagyon komoly mun-
kaerő-igénnyel jár, plusz félig-meddig 
pszichológusi képességekre van szük-
ség annak a felismeréséhez, hogy a tára 
másik oldalán álló beteg igényli-e ezt a 
személyes konzultációt vagy sem. 

A gyógyszerészek azonban egyet soha 
ne felejtsenek el: azt, hogy ők az utolsó 
láncszem. A beteg, miután – kezében 
a kis szatyor gyógyszerrel – kilépett 
a patika ajtaján, már nem találkozik 
szakemberrel. Ez különösen igaz vidé-
ken, a kisfalvakban. Onnantól egészen 
a következő orvosi vizitig, ami lehet, 
hogy csak egy hónap múlva lesz, a sor-
sa nagyon sok szempontból azon mú-
lik, hogy mit mondott neki utoljára a 
gyógyszerész.   
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orvos jövője is kérdéses. Patikaköz-
vetítőként úgy látom, hogy ezeknek 
a patikáknak a többsége eladhatatlan, 
esetleg fiók-gyógyszertárként működ-
tethető a jövőben. 

Mit lehet tenni, hogy egy pár év múlva 
legalább a mostani szinten biztosított 
legyen a kistelepülések gyógyszerel-
látása? Lehet-e a „piacra” bízni több 
százezer ember gyógyszerellátását? 
Megoldott lesz-e a szakember-után-
pótlás? Mondhatjuk-e azt, hogy nem 
kötelező kistelepülésen lakni, aki elér-
hető közelségű gyógyszertárat akar, az 
költözzön városba? 

Véleményem szerint az említett te-
lepülések gyógyszerellátását egy jól 
átgondolt fiókpatika-rendszer stabili-
zálhatná. Ehhez bizonyos jogszabályi 
könnyítéseket kellene tenni. Az anya-
patikában lévő állandó gyógyszerészi 
jelenlét mellett a fiókgyógyszertárban 
legyen elég a szakasszisztens is, aki 
szükség esetén bármikor tud a gyógy-
szerésszel – online – értekezni. Azok-
nak az aprófalvaknak az ellátására pe-
dig, ahol még fiókgyógyszertárat sem 
érdemes működtetni, legyen elérhető 
egy rendszeres és szabályozott gyógy-
szer-kiszállítási szolgáltatás, amelyhez 
emelt összegű receptdíj vagy benzin-
pénz járna a patikának. 

El kellene gondolkodni a gyógysze-
részek egyfajta korlátozott receptírási 
jogkörének biztosításáról is. A szak- 

asszisztens-képzést is 
újra kell gondolni, mert 
lassan már nemcsak 
gyógyszerészt, ha-
nem asszisztenciát is 
nagyon nehéz találni. 
Nem szabad lemonda-
ni a magyar falvakról, 
a vidéki gyógyszerel-
látás megkerülhetetlen 
kérdése a hazai egész-

ségügynek!  Egy angol 
mondás szerint, aki minőségi 

életet akar élni, az költözzön vidékre. 
Szeretném, ha ez itthon is így lenne!

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész

Kezdjük a száraz tényekkel! Magyar-
országon 2,8–3 millió ember lakik fal-
vakban és aprófalvakban. Egy magyar 
faluban átlagosan 1560-an laknak, az 
aprófalvakban 259-en. Hazánkban 
1648 falut és 1124 aprófalut tartanak 
nyilván. Földrajzi eloszlás alapján ezek 
a településtípusok leginkább a Dunán-
túlon és Északkelet-Magyarországon 
fordulnak elő. Ezeket a településeket a 
teljes jogú patikákon kívül 674 fiók- és 
236 kézi gyógyszertár látja el. Jelenleg 
körülbelül félmillió ember lakik olyan 
településen, ahol – helyben – semmi-
lyen gyógyszerellátás nincs. 

Egy gyógyszertár működtetése rend-
kívül költséges vállalkozás, az 1500 fő 

alatti településeken nem lehet önma-
gában, gazdaságosan és fenntarthatóan 
üzemeltetni egy patikát. Nagy tisztele-
tet érdemelnek azok a gyógyszerészek, 
akik önmaguk kizsákmányolása árán 
tartják életben a kistelepülésen lévő pa-
tikájukat, de mi lesz, ha egyszer abba 
kell hagyniuk a szakmát? El lehet adni 
majd a gyógyszertárat egy fiatalabb kol-
legának, vagy végleg be kell zárni? 

Az állam támogatja a kistelepülések 
patikáit, ami nagyon helyes, de ez a 
pénz az életben maradáson kívül ad-e 
bármiféle perspektívát? Idén 350-400 
patika kap működési 
támogatást, amelyet 
azok a gyógyszer-
tárak igényelhet-
nek, amelyeknek 
éves árrés-tömege 
8 millió forint alatt 
van. Ez havi 660 
ezer forint árrés-tö-
meget jelent, ami 
5-6 millió forint kö-
rüli forgalom esetén 
realizálható. Ez arra elég, 
hogy egy gyógyszerészi fizetés és a re-
zsi kijöjjön belőle, de semmi más. Egy 
további probléma, hogy ezeknek a kis-
településeknek a lakosságszáma folya-
matosan csökken, és a helyben rendelő 

„Az említett 
települések 

gyógyszerellátását 
egy jól átgondolt 

fiókpatika-rendszer 
stabilizálhatná.”

Múlt vagy jövő?
Patikák a végeken 
Felmérések szerint körülbelül félmillió olyan ember él Magyarországon, akinek a 
településén nem működik patika. Hogyan lehetne megoldani a kistelepülések biz-
tonságos gyógyszerellátását?   
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kérdés megválaszolásához. Konzul-
tálhatunk azonnal, a jelen lévő kollé-
gákkal, vagy a távol lévőkkel (esetleg 
orvossal is) telefonon, e-mailben, vagy 
személyesen egy későbbi időpontban. 
Utóbbi esetekben a beteget vissza kell 
hívni, ami némi kellemetlenséggel is 
járhat, ám ez azt a benyomást is erő-
síti benne, hogy a szakember számára 
fontos az ő problémája, időt és energiát 
szán a megoldására.

A közvetítő csatorna hibája  
(kommunikációs hibák)

A jó közvetítő csatorna lényege, hogy 
az azon „áthaladó” információ rele-
váns, érthető és értelmezhető legyen a 
vevő számára. Magát az információto-
vábbítást különféle „zajok” zavarhat-
ják. Ilyen zaj lehet az officinában meg-
jelenő információ-szmog, vagy akár a 
betegtér zsúfoltsága. Fontos megemlí-
teni, hogy a páciensek zöme a patikába 
már előzetes információkkal, prekon-
cepciókkal érkezik, sokszor a különfé-
le reklámokból, önjelölt gyógyítóktól 
szerzett fél-információk, és az ezek 
alapján született elképzelések jelen-
tik számukra a megoldást (legalábbis 
ők úgy gondolják). Ezek legnagyobb 
veszélye, hogy mivel az egészségügy-
ben elég erős információ-arányeltoló-
dás tapasztalható, ha nem próbálunk 
meg aktívan átlépni a beteg/a vásárló 
ellenállásán, nem fogunk tudni valódi 
kapcsolatot kiépíteni vele. Eladók ma-
radunk, és joggal érezhetjük azt, hogy 
nem ezért tanultunk.

Miért nem lépünk kapcsolatba a beteg-
gel? Néhány tévhit miatt.

„Mert úgysem hallgat meg.”
Lehet. Lehet, hogy tízből csak egy-
szer sikerül áttörni a falat, de ez csak 
a kezdet. A megszólítás képessége is 

„Ismeretterjesztő szöveg: olyan írt 
vagy szóbeli szöveg, amely tartalmi 
szempontból új ismereteket hordoz, 
amelyekkel tudásunkat bővíti.”1

S hogy miként kapcsolódik a fenti idé-
zet a gyógyszerészethez? Munkánk 
során nagyon sok esetben ismeretter-
jesztést kell(ene) végeznünk. Ebben 
benne foglaltatik bizonyos témák hosz-
szabb kifejtése, de az is ide sorolandó, 
amikor expediálás közben röviden, lé-
nyegre törően magyarázzuk el a beteg-
nek egy adott gyógyszerrel kapcsolatos 
tudnivalókat. A puszta utasítás vagy 
tiltás („Étkezés előtt kell bevenni.” 
Vagy: „Ne szedje együtt ilyen és ilyen 
készítményekkel!”) sokkal kevésbé ha-
tékony, és nem segíti az adherenciát, 
mint ha röviden összefoglaljuk azokat 
az élettani folyamatokat, amelyek az 
utasítást vagy a tiltást indokolják. 

A vény nélküli szerválasztás is köny-
nyebbé válik, ha az expediáló megadja 
a döntéshez szükséges alapismereteket. 
(Például: „Azért vigyen probiotikumot 
is, mert az antibiotikum felborítja a 
bélflóra egyensúlyát, és kellemetlen 
mellékhatásokat okoz, amelyeket a 
probiotikummal meg lehet előzni vagy 
enyhíteni.”) 

Mégis, sokszor miért nem járunk si-
kerrel? Ennek próbálok a cikkben 
utánajárni. A különféle információk 
átadásának lényege a kommunikáció, 
ahol van egy „adó”, egy „vevő” és köz-
tük a közvetítő csatorna. Probléma a 
három komponens bármelyikénél elő-
fordulhat. Menjünk sorban!

Adó-oldali (gyógyszerészi) hibák

Maga a környezet, az officina nem 
megfelelő kialakítása (például, ha 
alig látni, hallani a tára mögött álló 
személyt), valamint a hosszú sorok, a 
zsúfoltság is lehet gátja az információ- 
átadásnak. Ezek meglehetősen nehezen 
befolyásolható tényezők. Könnyebb 
változtatni azonban az expediáló ma-
gatartásán: az attitűd, ami fogadja a 
beteget, a vásárlót, illetve az, ahogyan 
hozzá fordulnak, erősen meghatározza, 
hogy mennyire lesz befogadó a másik 
fél. Nyilván nem lesz nyitott az a beteg, 
aki úgy érzi, a patikai alkalmazottak 
kelletlenül hagyják félbe a köztük ko-
rábban megindult beszélgetést, hogy őt 
kiszolgálják. Kiemelendő, milyen fon-
tos a beteget üdvözölni, illetve fogadni 
az ő köszönését. Ha pedig az alkalma-
zottnak be kell fejeznie egy szakmai 
információcserét, vagy elvégezni egy 
feladatot, illik ezért utólag (röviden) 
elnézést kérni a betegtől.

Másrészt, az expediáló felkészületlen-
sége is gondot jelenthet. Ez kétélű do-
log, hiszen tapasztalatot másképp nem 
is lehet szerezni, mint gyakori expedi-
álással, ezért önmagában még nem baj, 
ha a kolléga nem tud azonnal minden 
kérdésre válaszolni. Azonban megha-
tározó jelentőségű, hogy hogyan keze-
lünk egy ilyen szituációt. Nem mind-
egy, hogy továbbhárítjuk a felelősséget 
a páciensre („Olvassa el a betegtájékoz-
tatót!”), vagy időt/segítséget kérünk a 

Az expediálásról, mint ismeretterjesztésről
A vásárlók kisebb része ár-érzékeny (valahol 10 százalékot olvastam), és jóval nagyobb arányuk szolgáltatás-érzékeny.  
A betegelégedettség/vásárlói elégedettség szempontjából kiemelten fontos a helyes kommunikáció, azon belül pedig az ismeretek 
megfelelő környezetben és módon történő átadása. 
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hoz egy idő után az is hozzátartozik 
(főleg, ha erre a kolléga tudatosan fi-
gyel), hogy a szakember könnyen fel 
tudja mérni a vele szemben álló befo-
gadói kapacitását, és ehhez igazítja a 
sajá közlését.

Vevő-oldali (beteg) hibák

Tulajdonképpen a fent említett pre-
koncepciók is ide tartoznak, de ezeken 
túl még egy pár dologra felhívnám a 
figyelmet. A hozzánk betérő páciens 
egy rólunk – a konkrét patikáról vagy 
akár a gyógyszertárakról általában, a 
gyógyszerészi szakmáról, illetve egyes 
konkrét személyekről – alkotott véle-
ménnyel, gyakran prekoncepcióval ér-
kezik. Emellett azt is fontos tudnunk, 
hogy a betegek sokszor nincsenek 
tisztában a gyógyszertáron belüli hi-
erarchiarendszerrel, mint ahogy az-
zal sem, hogy mi mihez is értünk, és 
milyen háttérmunkáink vannak. Nem 
feltétlenül tudják, hogy az egyik kol-
léga gyógyszerész, a másik pedig asz-
szisztens, és hogy bizonyos feladato-
kat csak az előbbi végezhet. Valamint 

azzal sincs mindenki tisztában, 
hogy a tára mögött minden 
esetben egy egészségügyben 
képzett szakembernek kell 
állnia. 

Ezek is hozzájárulnak ah-
hoz, ha a vevői oldal egy-
általán nem akarja befogad-
ni az általunk „közvetített 
adást” (tipikus példa a tele-
fonáló beteg). Az együttmű-
ködés hiányának súlyosabb 
eseteiben a szakember által 

határozottan és érthetően el-
mondott információkat a páciensek 

teljesen figyelmen kívül hagyják. Ér-
demes tudni, hogy a betegjogi törvény 
értelmében a páciensnek is vannak kö-
telezettségei, és a nem együttműködő 
beteg ellátását elutasíthatjuk, a legkö-
zelebbi egészségügyi intézmény meg-
jelölésével.2

Az is nagyon jelentős tényező, hogy a 
nem egészségügyi végzettségű emberek 
egészségműveltségi szintje nagyon vál-

tanulható, és tudatos odafigyeléssel el-
érhető, hogy az arány megforduljon, és 
tízből csak egyszer ne sikerüljön.

„Mert akkor lassan expediálok.”
Nem biztos. Illetve ez esetben felmér-
hetők a páciens valódi szükségletei és 
igényei, és ezekre reagálva lehetősé-
günk van a bizalmát is kiépíteni. Az a 
szempont sem elhanyagolható, hogy 
ezekben az esetekben az ár kérdése 
háttérbe szorul, így lehetőségünk 
van a nagyobb árréssel ren-
delkező terméket javasolni.

„Úgysem viszi el, amit ja-
vaslok, mert drága.”
Ez egy tipikus hiba. Miért 
árazzuk be előre a pácienst? 
Tájékoztassuk korrektül a 
lehetőségekről, és hagyjuk 
őt dönteni. Szakmai szem-
pontból, és ne az ár alapján 
állítsunk fel rangsort a ja-
vaslatok között! Az isme-
retterjesztés pont abban segít, 
hogy a beteg az árakon túl is ér-
demi különbséget lásson az általunk 
ajánlott készítmények között.

„Mert akkor belekezd az élettörténe-
tébe.”
Valóban, ez egy nagy veszély. Viszont 
az anamnézis felvételére is szükség 
van. Egyrészt betegbiztonsági okból, 
mert hiába a vényköteles termékek 
esetében megszokott gyógyszerbizton-
sági ellenőrzés, azok csak egy részét 

képezik a szedett készítményeknek. 
Másrészt a rejtett igények csak kérdés-
feltevés útján derülnek ki.

Én mindenképpen olyan eljárást java-
solnék, amely erősíti a gyógyszerészbe 
vetett bizalmat, és megmutatja, hogy 
a tára mögött álló szakember mihez is 
ért. Úgy gondolom, nem csak gyógy-
szer-logisztikai, gyógyszerkészítési 
feladatokhoz.

Ugyancsak a „csatorna” hibája a nem 
megfelelő nyelvezet választása. Igé-
nyes pácienshez nem jut el a nem 
igényesen megfogalmazott üzenet. 
A nem közérthető, például rengeteg 
szakszóval körített információk nagy 
része elvész. A közlés befogadható-
sága a „címzett” pillanatnyi helyzeté-
től is függ (ha siet, nem fogadja be a 
nagyon hosszú magyarázatot, még ha 
az alapos is). Az expediálás rutinjá-

„Némi energia-befektetéssel 
szolgáltatás-centrikussá, és így 

versenyképessé tehető a gyógyszertár 
anélkül, hogy az értékesítés során 

gazdasági megfontolások alapján kellene 
kompromisszumokat kötni a szakmai 

döntések rovására.”
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Záró gondolat
Ha jó kapcsolatot sikerül kialakítani a 
pácienssel, szakemberré válunk a sze-
mében, és onnantól bízni is fog ben-
nünk. Ez egyben felelősség is, hiszen 
minden ismeretterjesztő tevékenység 
dacára meg fog maradni az az informá-
ciós aránytalanság (páciens-oldalon a 
szakismeretek hiánya), ez pedig válto-
zatlanul kiszolgáltatottá teszi a beteget 
az egészségügyi személyzet felé. Ezzel 
lehet élni, de visszaélni is, a szakmánk 
ethoszát pedig az is mutatja, hogy ezt a 
lehetőséget mire használjuk fel.

Dr. Dér Péter
szakgyógyszerész

1 Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/ma-
gyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/ma-
gyar-nyelv/2/fogalomgyujtemeny/ismeretter-
jeszto-szoveg
2 1997: CLIV. tv. 26. és 131-132. §

tozó, és sokszor még az alapvető bioló-
giai vagy kémiai ismereteknek sincsenek 
birtokában. Ez nehezíti az ismeretek kö-
zérthető átadását, hiszen a közérthetősé-
get mindig az adott beteg egyéni mércéje 
szerint kell megítélni. Márpedig a napi 
expediálás közben arra végképp nem le-
het időt szakítani, hogy mindenre kiterje-
dő biológiai alapozást végezzünk.

Tágabb körű ismeretterjesztés

Úgy gondolom azonban, hogy a 
gyógyszerészi ismeretterjesztés más 
formái (az interneten vagy az írott saj-
tóban végzett tájékoztatás, a különféle 
fórumokon tartott előadások) kifeje-
zetten jó eszközt jelentenek ehhez az 
alapozó munkához. Időben, térben és 
terjedelemben kötetlenebbül szólíthat-
juk meg a betegeket, ráadásul jóval 
nagyobb számban, mint a napi patikai 
munka során. Egyrészt a betegek élet-

Kocsisné dr. Balogh Anikó, a kisma-
rosi Málnalevél Gyógyszertár vezetője 
fénysebességgel érkezett a gyógysze-
résztársadalom kiemelt megbecsülést 
élvező személyiségeinek sorába. El-
sőként betegei minősítették, amikor 
szavazataikkal „Magyarország Ked-
venc Patikája” rangra emelték műkö-
désének színterét. A következő évben 
a szakma tüntette ki gyógyszertárát az 
„Év Patikája” címmel, tavaly pedig 
Anikó nyerte el az „Év Gyógyszeré-
sze” címet. Célja, hogy minél széle-
sebb körben segíthessen másokon, 
ezért régóta ír blogokat, készít beteg-
tájékoztató videókat és infografikákat.

A szerző maga is kétgyermekes anyu-
ka, így tisztában van azzal, milyen 
betegségekkel és problémákkal szem-
besülnek apró szeretteik kapcsán a 

szülők, akik számára a legfontosabb 
minél hamarabb és hatékonyab-
ban gyógyírt találni a bajra. Anikó 
ez alapján állította össze könyvét, 

amelyben a leggyakoribb gyermek-
betegségek ismertetését követően 
gyakorlati cselekvési tervet kínál a 
tünetek kezelésére, segít eligazodni 
a különféle hatóanyagok és gyógy-
szerek között, valamint tisztán látni 
a számtalan kéretlen tanács és inter-
neten keringő félismeret világában. A 
szövegek közé szúrt infografikák és 
táblázatok még világosabbá teszik a 
helyes megoldáshoz vezető utat, a kö-
tethez mellékelt hang- és videóanya-
gok pedig egyedülálló módon értetik 
meg az olvasóval azokat a tüneteket, 
módszereket, amelyeket a leírásokból 
csak nehezen és esetleg félreérthetően 
lehetne értelmezni.
 
„Tökéletes útmutató édesanyák szá-
mára. Minden otthonban a polcon 
kellene lennie!”

tani ismereteit is bővíthetjük, másrészt 
a páciensek egészen újfajta kapcsolatot 
alakíthatnak ki a gyógyszerészükkel 
(ez gyakran együtt jár azzal, hogy ők 
lesznek a kezdeményezői az ismeret-
terjesztésnek, kérdeznek a patikustól). 
Harmadrészt, azt is jobban át fogják 
látni, hogy milyen szaktudásuk van a 
gyógyszerészeknek. 

Mindez nagyban hozzájárulhat az ad-
herencia növeléséhez, illetve (visz-
szakapcsolódva a cikk elején megfo-
galmazottakhoz) könnyebben tudunk 
nekik megfelelő készítményt ajánlani 
(és az ajánlást is jobban megfogadják), 
ami pedig a gyógyszertár gazdasági ér-
dekeivel is egyezik. Mint látható, némi 
energia-befektetéssel szolgáltatás-cent-
rikussá, és így versenyképessé tehető a 
gyógyszertár anélkül, hogy az értéke-
sítés során gazdasági megfontolások 
alapján kellene kompromisszumokat 
kötni a szakmai döntések rovására.

Kocsisné dr. Balogh Anikó: Kérdezze gyógyszerészét!
Mit csinál egy gyógyszerész anyuka, ha beteg a gyermeke?

A könyv az alábbi linken rendelhető meg:
https://www.malnalevelpatika.hu/webshop/baba-mama/kerdezze-gyogyszereszet-konyv
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szítmény készletforgási sebességét. Ki-
szűrve ezt a készlethatást, elmondható, 
hogy 2017-ben 800 ezer doboz kiváltása 
során történt helyettesítés.1

Megvizsgálva a helyettesítés ATC-cso-
portonkénti alakulását, megállapítható, 
hogy a leginkább érintett kategóriák a 
bőrgyógyászati készítmények, az al-
lergének elleni szerek, a Parkinson-kór 
gyógyszerei, a vérnyomáscsökkentők, az 
urológiai készítmények, valamint a bé-
ta-receptor blokkolók, míg a legkevésbé 
érintett területek az epe- és májterápiák, 
a hashajtók és az endokrin-terápiák pia-
ca. Bár a helyettesítés alapvetően a kész-
lethiánnyal hozható összefüggésbe, az 
ebből a szempontból éllovas kategóriák 
esetében szintén jelentős mértékű a nem 
készlethiányból fakadó csere. 

A gyógyszertári helyettesítés patikára 
gyakorolt hatása érintheti a készlet-
szinteket, eredményezhet változást a 
beszerzési és expediálói gyakorlat-
ban, továbbá a gyógyszertárakat érintő 
gyártói akciók, tevékenységek változá-
sát is maga után vonhatja. 

Betegek és orvosok: ők is váltanak?

A betegre, mint a gyógyszer-helyette-
sítési lánc végén álló szereplőre, több 
szempontból is hatással lehet a csere. 
Mindamellett, hogy egy adott patikai 
tranzakciót követően a beteg egy másik 
készítménnyel távozik a patikából, ér-
demes arra is figyelmet fordítani, hogy 
a későbbiek során változik-e az orvos 
által korábban felírt termékek köre. 
Ennek megfelelően a patikai helyette-
sítésnek több kimenetele is előfordul-
hat a betegút szempontjából. 

A számos variáció közül az egyik le-
hetőség, hogy megtörténik „A” termék 
felírása, amit a patika egy „B” termék-
kel helyettesít, majd az orvosnál törté-
nő következő felírás ismét az „A” ter-
mékre történik. 

Egy másik betegút-lehetőség, hogy 
megtörténik „A” termék felírása, ame-
lyet a patika egy „B” termékre cserél, a 
következő felírás ismét az „A” termék-

A betegút során azonosított, hatóanya-
gon belül történő terápiaváltáshoz kap-
csolódó döntések az ellátás különböző 
helyszínein születhetnek. A döntés 
származhat a szakorvostól, a házior-
vostól, illetve a gyógyszerésztől is. 

Jelen összefoglaló a döntés különböző 
színterei közül a patikát emeli ki, ahol 
a gyógyszerész abban az esetben java-
solhat a felírttól eltérő, de azzal azonos 
hatóanyagú gyógyszert, ha a recepten 
nincs megtiltva a helyettesítés. Ebben 
az esetben a gyógyszerész – a külön 
jogszabályban előírt szakmai helyet-
tesíthetőség figyelembevételével – do-
kumentált módon köteles a gyógyszert 
kiváltó személyt tájékoztatni, hogy a 
rendelt gyógyszer egy annál kedvezőbb 
árú, vagy a preferált referencia ársávba 
tartozó gyógyszerrel helyettesíthető. 

A készítmény helyettesítése során a 
gyógyszerésznek az eltérő kiszerelés-
ben forgalmazott gyógyszerek közül 
a vényen rendelt mennyiségtől legke-
vésbé eltérő kiszerelésű gyógyszert 
kell felajánlania, oly’ módon, hogy a 
kiszolgáltatott gyógyszer biztosítsa a 
beteg gyógyszerszükségletét arra a te-

rápiás időszakra, amelyre az orvos a 
gyógyszert rendelte. 

A gyógyszerész számára tehát adott 
a helyettesítés lehetősége, a kérdés 
az, hogy ez mennyiben befolyásolja a 
piacot, hogyan alakítja azt a számok 
tükrében. 2017-ben több mint 500 ezer 
patikai tranzakció esetén történt he-
lyettesítés, ami egy tranzakción belül 
akár több doboz ugyanolyan gyógyszer 
kiváltását is takarhatja, amelynek kö-
vetkeztében ez az adat – dobozszámra 
vetítve – még magasabb is lehet.1 

Patikák: stratégiák és hatások

A felírt készítményeket a gyógyszerész 
több okból kifolyólag helyettesíti. Az 
egyik és talán a leginkább klasszikus 
eset, amikor készlethiány tapasztalha-
tó a vényre rendelt készítményből, és 
a gyógyszerész a jogszabályban előírt 
módon helyettesíti azt. A nem készlet-
hiányból származó helyettesítés mögött 
több tényező is állhat. A hatékony kész-
letgazdálkodás egyik módszereként is 
élhet a patika a helyettesítés lehetőségé-
vel, például növelheti vele egy adott ké-

Van másik!
A patikai gyógyszer-helyettesítés hatása Magyarországon 
Napjainkban a gyógyszerek körében történő helyettesítésnek számos olyan hatása 
van, amely nyomot hagyhat nemcsak a beteg életútjában, hanem a gyógyszertárak, 
a felírók és a gyártók által alkalmazott gyakorlatban is.
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A patikákban dolgozó gyógyszerészek 
gyakorta hallják ezt a kérdést: „Ez a sok 
gyógyszer biztonságos együtt szedve?”. 
A kérdés jogos, hiszen ha valaki egy-
szerre többféle gyógyszert is alkalmaz, 
akkor számítania kell bizonyos interak-
ciókra, és csak kellő elővigyázatosság 
mellett szabad a különféle készítménye-
ket szednie. A betegbiztonságot szolgá-
ló tanácsokkal az orvos, illetve a gyógy-
szerész láthatja el a beteget.

Nincs azonban egyszerű dolguk a 
patikusoknak, ugyanis még a meg-
felelő tudás birtokában sem lehetnek 
teljesen biztosak abban, hogy a beteg 
szed-e valamilyen vény nélkül kapható 
gyógyszert, esetleg gyógynövény-tar-
talmú kiegészítő készítményeket. Ek-
kor nő meg a gyógyszerész felelőssége, 
hiszen fontos a beteggel történő meg-
felelő kommunikáció, ezen felül pedig 
a gyakori gyógyszer-kölcsönhatások 
pontos ismerete.

mértékben befolyásolhatják a piaci 
szereplők helyzetét, ezért a betegútban 
történő gyógyszerváltások vizsgálata, 
folyamatos monitorozása, majd a dön-
tések mögött megbúvó okok megisme-
rése minden szereplő számára elenged-
hetetlen. Ezt a monitorozást segítheti a 
fenti adatok alapjául szolgáló módszer-
tan, amellyel vizsgálható a kiváltó pa-
tikában történt gyógyszerváltások gya-
korisága, területi megoszlása, értékbeli 
forgalomváltozása, és megérthető en-
nek a jelenségnek a fontossága.

Végezetül fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy bár ezek a gyógyszerváltások 
lehet, hogy csupán időszakosan for-
dulnak elő, az időben történő stratégiai 
lépések érdekében indokolt ezeket az 
elemzéseket folyamatosan elvégezni. 

Barta-Lévai Zsuzsanna, 
Ludányi Zsófia

IQVIA

1 Az adatforrást az IQVIA által készített és fenn-
tartott, országos lefedettségű patikai adatbázis 
szolgáltatta, amely a gyógyszerkiváltások 30 
százalékát dolgozza fel. Az elemzésben a teljes 
2017-es naptári évet vizsgáltuk.

re történik, de ismét a „B” termékre 
történik a helyettesítés, és a következő 
felírás az orvosnál már a „B” termék-
re történik. Az, hogy egy adott beteg 
esetében a felírói gyakorlatban is meg-
történik-e a helyettesítés, természete-
sen függ a terápiától, a hatóanyagtól, 
a beteg és az orvos közötti kommuni-
kációtól, valamint a felíró szakember 
attitűdjétől. 

A vizsgálataink azt mutatják, hogy azon 
betegek esetében, akiknél a gyógy-
szerkiváltás során patikai helyettesítés 
történt, 41 százalékban következett 
be később a betegútban a helyettesítő 
készítmények felírása. Továbbá az is 
elmondható, hogy egy általunk vizsgá-
latra kiválasztott hatóanyag, a nebivo- 
lol esetében például átlagosan 112 nap 
telik el az első patikai helyettesítés és a 
helyettesítő készítmény felírása között. 

Gyógyszergyártók: időben kell  
reagálniuk

Ennek az időablaknak az ismerete 
alapvetően a gyógyszergyártók szá-

mára lehet érdekes, hiszen ha egy 
adott készítmény kapcsán nem sze-
retnének betegeket veszíteni, akkor 
fontos ezen az időintervallumon belül 
nagyobb hangsúlyt fektetniük az or-
vosok felé történő termékismertetésre, 
annak érdekében, hogy minimalizál-
ják a patikai helyettesítésből eredő, 
terápiában bekövetkező változást. A 
gyártóknak a patikákban zajló gyógy-
szerismertetésben is jelentős szerep 
juthat, ami szintén hatással lehet a 
gyógyszertárak helyettesítési attitűd-
jére. Amennyiben a gyógyszergyártók 
monitorozzák a patikai helyettesíté-
sek alakulását, úgy időben be tudnak 
avatkozni, és adott esetben – például a 
patikát érintő gyártói akciókkal, köz-
vetetten ugyan, de – hatással lehetnek 
a helyettesítési folyamatokra. Fontos 
megjegyezni, hogy a gyógyszer-he-
lyettesítés által okozott veszteség 
(nyereség hiánya) akár gyártónként, 
indikációs területenként vagy mole-
kulánként is megvizsgálható.

Összességében megállapítható, hogy a 
kiváltás helyén történő gyógyszer-he-
lyettesítések a vártnál jelentősebb 

Gyógynövények: igen vagy nem?
Számos beteg szed a gyógyszerei mellett gyógynövény-alapú készítményeket is. 
Mivel utóbbiak esetében is számolni kell kölcsönhatásokkal, a gyógyszerésznek  
kiemelt szerep jut a páciensek ez irányú tájékoztatásában is. 
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gyógyszerről, akár gyógyhatású készít-
ményről beszélünk, minden esetben 
fontos ugyanaz az alapos körültekintés, 
mint a gyógyszerek esetében. 

Kell vele számolni!

Egy anyag tulajdonsága nem attól 
függ, hogy lombikban készült vagy 
növényből nyerték ki. Sokkal lényege-
sebb, hogy milyen kémiai és biológiai 
hatással rendelkezik. A gyógyszerész 
számára azonban mind nehezebb a 
megfelelő tájékozódás, hiszen egyre 
több az olyan ellenőrizhetetlen termék, 
amely egzotikus növényeket is tartal-
maz. Sok páciens eshet abba a hibába, 
hogy hisz a termék forgalmazójának, 
mondván, hogy a növényi alapú termék 
nem árthat. A betegek egy része pedig 
úgy véli, hogy a gyógynövény-alapú 
készítmények hatása enyhébb, mint a 
szintetikus anyagoké. Azonban ez még 
a szerencsésebbik eset lehet, az viszont 
már komolyabb probléma, ha bizonyos 
mellékhatások is fellépnek.

A gyógyszerész tehát nem mehet el szó 
nélkül a gyógynövények hatása mellett. 
Ezek ajánlása és alkalmazása is pontos 
utánajárást és odafigyelést igényel. 
Különösen igaz ez a májkárosodottak, 
a vesebetegek és a várandós kismamák 
esetén. Fontos tudatni a beteggel, hogy 
a gyógynövény is gyógyszer, ezért a 
páciens minden esetben konzultáljon a 
kezelőorvosával, illetve fontos, hogy a 
gyógyszerész is tisztában legyen vele, 
mit, abból mennyit és milyen rendsze-
rességgel szed a beteg. A szakemberek 
ugyanis csak akkor tudnak megfelelő 
tájékoztatást adni, ha birtokában van-
nak a szükséges információknak.

Gorzsás Anita, 
WEBBeteg.hu 

Szakértő: 
dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia 

szakgyógyszerész

Forrás:
h t t p : / /www.pa t ikamagaz in .hu / c ikk / in -
dex/18993/gyogyszer-gyogynoveny-kolcsonha-
tas-avagy-ne-bants-virag.html
http://www.mgyt.hu/hu/szakmai-felulet/ker-
dezze-meg-gyogyszereszet/80-gyogynoe-
veny-gyogyszer-interakciok

A témáról dr. Mélypatakiné dr. Áfra Jú-
lia szakgyógyszerésszel beszélgettünk.

Mi a gyógyszerészek álláspontja a 
gyógynövényekkel kapcsolatban? 
Mennyire tartják hasznosnak ezeket?

Úgy gondolom, hogy a gyógyszeré-
szek egyáltalán nem zárkóznak el a 
gyógynövény-tartalmú készítmények 
alkalmazásától a különböző terápiák ki-
egészítéseként, vagy az enyhébb prob-
lémák kezelése során. Főként, hogy 
sok gyógyszernek is gyógynövény ere-
detű hatóanyaga van. Azt viszont fon-
tos megjegyezni, hogy vannak olyan 
gyógynövény-tartalmú étrend-kiegészí-
tők is forgalomban (ezek főként egzoti-
kus növényeket tartalmaznak), amelyek 
gyógyászati hatása egyelőre még nem 
igazolt. Ezért fontos, hogy gyógysze-
részként segítsük a betegeket eligazodni 
ebben az útvesztőben. Mondjuk el ne-
kik, hogy mely gyógynövények azok, 
amelyek klinikailag bizonyítottan, vagy 
a régóta fennálló használatból fakadó 
tapasztalatok alapján hatékonyak, és 
melyek azok, amelyeket fenntartásokkal 
kell kezelni.

Mennyire kell a betegeknek számolni-
uk a gyógynövények hatásaival?

A gyógynövény-tartalmú készítménye-
ket gyakran alábecsülik az emberek, 
legyintve, hogy „az csak gyógynövé-
nyes”. A gyógynövényeknél azonban 
ugyanúgy számolni kell kölcsönhatá-
sok, mellékhatások kialakulásával, al-
lergiás reakciókkal, vagyis ugyanolyan 
hatásokkal, amelyek a gyógyszereknél 
előfordulhatnak. A legtöbb ilyen in-
terakció a szűk terápiás tartományú 
gyógyszerek esetében várható, de nem 
szabad elfelejtenünk, hogy bármikor, 
bármi előfordulhat, hiszen nincs két 
egyforma ember. Szintén fontos odafi-
gyelni a gyógynövények alkalmazásá-
ra, ha például vese- vagy májbetegség 
áll fenn, hiszen ez a probléma is befo-
lyásolhatja a hatást, illetve okozhatja 
interakciók kialakulását.

Milyen gyógyszer-gyógynövény in-
terakciók lehetségesek? Vannak bizo-
nyított kölcsönhatások?

A gyógynövényes készítmények in-
terakciói többfélék lehetnek. A leg- 
gyakoribbak a farmakodinámiás köl-
csönhatások, vagyis a hasonló hatású 
vegyületek hatása összeadódhat, az 
ellentétes hatású készítmények alkal-
mazásakor pedig hatáscsökkenés kö-
vetkezhet be. Természetesen vannak 
olyan interakciók, amelyekről biztosan 
tudunk, amelyek igazoltak. Sok gyógy-
növény-tartalmú készítményt például 
nem szabad véralvadásgátlókkal egyi-
dejűleg szedni, mert eltolódik a beteg 
INR-értéke, vagyis megváltozik a vér-
zésideje.

Milyen gyógynövények vannak, ame-
lyek komolyabban is beavatkozhatnak 
a páciens gyógykezelésébe?

Ilyen például az orbáncfű, amely több 
gyógyszer metabolizmusát is serkenti, 
ezáltal azok hatását csökkenti. Ugyan-
így tudjuk például a fokhagymáról, 
hogy (mivel a hatásuk összeadódik) az 
orális antikoagulánsok hatását fokozza, 
megnyújtja a vérzésidőt. Vagy hogy a 
cserzőanyagok és rostok sok gyógyszer 
felszívódását gátolják, ezáltal csök-
kentve a hatásukat. Ezek csak példák, 
van még jó néhány ilyen interakció.

A szűk terápiás tartománnyal rendelke-
ző gyógyszereknél már kisebb mértékű 
eltérés is komoly problémákat okoz-
hat. Ilyenek a szívglikozidok (például 
a digoxin), az orális antikoagulánsok, 
az antiepileptikumok, az immunszup-
resszánsok, vagy a HIV-elleni gyógy-
szerek. Ha a beteg ezek mellett akar 
gyógynövény-tartalmú készítményt 
(vagy bármi mást) alkalmazni, minden 
esetben fokozottan körültekintőnek 
kell lennie, ki kell kérnie a kezelőorvos 
véleményét, és folyamatosan ellenőriz-
tetnie a terápia menetét.

A gyógynövény is gyógyszer?

A régóta tartó gyógyászati alkalmazás 
során összegyűlt tapasztalatok vagy 
klinikai vizsgálatok alapján számos 
gyógynövény-tartalmú készítményt 
hivatalosan is gyógyszernek minősí-
tettek. De akár gyógynövény-tartalmú 
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De hogy miért is adunk róla hírt a 
Gyógyszertár magazinban? A Maze of 
Fakes sátor installációja ez évben az 
innovációt állította fókuszba. A HENT 
munkatársai azt mutatták meg a szi-
getlakóknak, hogy a hamisítók hogyan 
„spórolják” meg a kutatást, fejlesz-
tést akkor, amikor másolnak. Mivel a 
gyógyszerkutatás hagyo-
mányosan innováció-ori-
entált iparág, különösen 
igaz, hogy a csalók óriási 
károkat okoznak az ipar-
ágnak, az ellátórendszer-
nek és a betegeknek is. 

És mi az, amit megspó-
rolnak a hamisítók? Egy 
gyógyszer kifejlesztése 
hosszú folyamat, átla-
gosan 10-12 év telik el 
addig, amíg a vágyott, 
megtalált molekula forgalomba hoza-
tali engedélyt kap, és piacra kerülhet. 
Ez idő alatt számítógépes szimulációs 
teszteket, preklinikai vizsgálatokat, 
majd pedig olyan klinikai vizsgála-
tokat végeznek, amelyek biztosítják 
azt, hogy csak olyan készítmény ke-
rülhessen a gyógyszertárakba, amely 
kiállta a hatásosság–biztonságosság–
minőség hármas próbáját. Mint a me-
sében, a hármas próba teljesítése itt is 

komoly felkészültséget igényel: csak 
azok a szerek juthatnak el a preklini-
kai szakaszba, amelyek bizonyítottak 
a számítógépes teszteken, a klinikai 
vizsgálati szakaszba pedig csak olyan 
gyógyszerjelölt molekulák, amelyek 
megfeleltek a preklinikai fázisban fe-
léjük támasztott kívánalmaknak. 

A klinikai vizsgálati szakasz, azaz 
amikor először jut emberi szervezetbe 
az új molekula, engedélyhez kötött, 
és mind a vizsgálati alanyok, mind a 
vizsgálóhelyek kiválasztásának szigo-
rú szabályai vannak, nem beszélve a 
vizsgálatok monitorozásáról. Ugyan-
akkor ez a folyamat nem öncélú: mind-
ez azt a célt szolgálja, hogy elegendő 
adat álljon a gyógyszert engedélyező 
hatóság rendelkezésére ahhoz, hogy 
eldönthesse: eljuthat-e a betegekhez, 
piacra kerülhet-e az adott gyógyszer. 
Mindezek az adatok átlagosan egy-
millió oldal dokumentáció benyújtá-

sát jelentik a hatóságnak, azaz nagyon 
komoly szakmai munkáról és mérlege- 
lési feladatról van szó. Nos, a hamisí-
tók ezen is elegánsan átlépnek. 

A gyógyszerkutatáshoz azonban 
nemcsak türelem és hosszú évek kel-
lenek, hanem kudarctűrő képesség 
is: jellemzően minden tízezer gyógy-
szerjelölt molekulából és öt humán 
vizsgálatban tesztelt hatóanyagból 

végül egy jut el a betegekhez, a többi 
elvérzik a kutatási folyamatban, mi-
vel nem teljesíti a hatásosság–bizton-
ságosság–minőség hármas próbáját. 

A fentiek alapján láthatjuk, hogy nem 
véletlen, hogy a húszéves szabadalmi 
védettség gyógyszereknél öt évvel 
meghosszabodhat, azaz az áhított, 
megtalált molekulát levédve ennyi 
ideje van az innovátornak, hogy ki-
használva egyedi helyzetét, minél több 
beteghez, orvoshoz, gyógyszerészhez 
eljutassa a terméket, gyógyulást, vagy 
éppen gyors diagnózist hozva az új 
készítménnyel. A generikus gyártók 
pedig a patent lejárta után másolhatják 
a molekulát, árversenyt indítva, amely 
megteremti a pénzügyi lehetőséget az 
új gyógyszerek közfinanszírozására.

A hamisítók azonban nemcsak időt 
„spórolnak”, hanem pénzt is, mivel a 
fenti folyamat rendkívül költséges is: 

egy új gyógyszer kifejlesz-
tése egymilliárd amerikai 
dollárnál kezdődik, a felső 
határ pedig a csillagos ég.

Az innováció tehát nagyon 
fontos a gyógyszereknél, a 
HENT ebben az évben ezért 
is állította a témát fókuszba 
a Sziget Maze of Fakes sát-
rában. Nem csalódtunk a 
„z” generációban, nagyon 
nyitottan, érdeklődően és 
tudásvágytól vezetve fo-

gadták az információkat, a játékainkat 
és az előadásainkat. A Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatalának kollégái 
pedig nemcsak fiatalos, kreatív ötletek-
kel, plakátokkal, hanem személyes je-
lenlétükkel is garantálták a sikert egész 
héten át.

Dr. Ilku Lívia,
a HENT Gyógyszerhamisítás 

Elleni Munkacsoportjának vezetője

A hamisítás útvesztője
„Maze of Fakes” – ezzel a szlogennel, interaktív kiállítással, tudatosságnövelő játékokkal és élő bejelentkezésekkel várta az idei 
Sziget fesztivál látogatóit a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) sátra egy héten keresztül. 
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mutató gyakorlat is, amelyet valameny-
nyi hazai gyógyszertár napi praxisába 
jó lenne beépíteni.

Ekkor jött segítségül a Roche Magyar-
ország igazgatója, aki orvos-szakmai 
szempontból is ráérzett ennek a folya-
matnak a jelentőségére, illetve a Nero 
Solution, mint szervező, akik a gyógy-
szerészek mozgósításában tudnak ne-
künk nagyon sokat segíteni. 

Gy.: Igazgató úr, miért tartották 
érdemesnek a támogatásra az Év 
Gyógyszerésze kezdeményezést?

Gyógyszertár: Néhány nappal ez-
előtt járt le az Év Gyógyszerésze pá-
lyázat nevezési határideje. Számos 
pályamű érkezett, a szakmai zsűri 
várhatóan ez alkalommal sem lesz 
könnyű helyzetben…

Torjai Gábor: Azt gondolom, hogy az 
idén is nagyon erős szakmai munkák 
születtek, így valószínűleg most is lesz 
különdíjasunk. Az elmúlt hónapokban 
az összes pályázó gyógyszerészt végig 
látogattam, Magyarország legkele-
tibb csücskétől a legnyugatibb zugáig, 
így valamennyire rálátásom van arra, 
hogy milyen munkát végeznek ezek a 
szakemberek a hétköznapokban. Nyu-
godtan kijelenthető, hogy szakmájuk 
legelhivatottabb művelőiről beszélünk, 
és ha nem az Év Gyógyszerészét keres-
nénk, mind megérdemelnének egy-egy 
díjat, olyan lelkesedéssel, elszántság-
gal végzik a munkájukat, tekintet nél-
kül a sokszor nem éppen ideális körül-
ményeikre. 

Gy.: Immár nyolcadik alkalommal 
írták ki a pályázatot, de maga a kez-
deményezés nem minden előzmény 
nélküli…

Dr. Mikola Bálint: Valóban, a gyógy-
szerellátás 1990-es évektől kezdődő hi-
vatásfejlesztő programjának több mar-
káns korszaka is volt. Az első ilyen, 
amikor kinyílt a horizont, és az addig 
állami alkalmazottak magángyógysze-
részekké váltak. Óriási lehetőségek 
birtokában, hihetetlen perspektívával 
kezdtünk el dolgozni; ez körülbelül 
egy hat-nyolcéves tanulóidőszak volt. 
A következő nagy lépés, amikor rájöt-
tünk, hogy milyen fontos a szürkeál-

lomány művelése és 
klinikai ismereteink 
leporolása és bővíté-
se. Erre is ráment öt-
hat évünk. Ezt követte 
az az időszak, amikor 
elkezdtek kiforrni a 
tehetségek, azok a 
gyakorló gyógyszeré-
szek, akiknek a tevé-
kenységét szerettük 
volna valahogy a fel-
színre hozni. 

Ezt első lépésben 
a Magángyógysze-
részek Országos 
Szövetsége vállalta 
magára, hiszen ne-
künk is vannak pá-
lyázati rendszereink, 
amelyeken keresz-
tül rendre próbáltuk 
kiemelni ezeket az 
innovatív munkát 
végző kollégákat. A 
nagy találkozás nyolc 
évvel ezelőtt történt, 
amikor is feltettük 
magunknak a kérdést, hogy ezt a pél-
damutató energiát hogyan lehetne köz-
kinccsé tenni. Egyfelől, hogy más is 
tanuljon belőle, másrészt hogy ezeket 
a kiváló embereket a közösség számára 
is bemutassuk. 

Tény, hogy vannak olyan kollégák 
a praxisban, akik saját indíttatásból 
kiemelkedő szakmai produkcióra ké-
pesek, amely amellett, hogy a gyógy-
szerellátás nimbuszát erősíti, és a helyi 
közösség egészségügyi ellátását emeli 
magasabb szintre, egyben olyan példa-

Példamutató értékteremtés
Az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám programok eredményeit összegeztük
Hogyan segíti a gyógyszerészi hivatás fejlesztését, és miként tudja megváltoztatni a gyógyszerészekről a lakosság  
fejében kialakult képet az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám program? Többek között erről beszélgettünk  
dr. Mikola Bálinttal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnökével, dr. Samu Antallal, a Gyógyszerészi  
Gondozás Szakmai Bizottsága elnökével, dr. Hodossy Lajossal, a Roche Magyarország ügyvezető igazgatójával és  
Torjai Gáborral, a Nero Solution ügyvezetőjével. 
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káját ismeri el. E programokat tovább-
gondolva, tavaly elindítottuk az Év 
Gyógyszerésze szemináriumot is, ahol 
a gyógyszerészeknek lehetőségük nyí-
lik egymástól tanulni, illetve megosz-
tani egymással a tapasztalataikat. Erről 
igen pozitív visszajelzések érkeztek a 
patikusok részéről, mondván, milyen 
hasznos volt, hogy konkrét példákon 
keresztül tudtak egy-egy témát feldol-
gozni, megbeszélni és beültetni azt a 
napi gyakorlatukba.

M. B.: Ez a kezdeményezés egyébként 
a tavalyi évben akkora figyelmet kel-
tett, hogy az akkreditációs bizottság 
pontszerző továbbképzésnek minő-
sítette, úgyhogy idén már így fogjuk 
meghirdetni. A találkozóra november 
23-án, Budapesten kerül majd sor.   

Gy.: Önök szerint hogyan hat(hat) 
az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc 
Patikám kampány a lakosságra és 
magukra a gyógyszerészekre? 

Torjai Gábor: Tudjuk, hogy az orvosi 
ellátórendszer ma komoly munkaerőhi-
ánnyal küzd, és a betegnek elég hosszú 
várakozási idővel kell számolnia, mire 
sorra kerül a rendelőben. A patikában 
hamarabb beszélhet egy szakemberrel, 
ráadásul, ha tisztában van azzal, hogy 
a gyógyszertárban is van lehetősége 
szűrővizsgálatok elvégzésére, akkor 
remélhetőleg él is ezzel a lehetőséggel. 

H. L.: Az internet korában azt látjuk, 
hogy egy kicsit megingott a tudomány 
nimbusza. A betegek pillanatok alatt 
bármilyen – sokszor megbízhatatlan 
forrásból származó – információhoz 
hozzá tudnak jutni a világhálón. Úgy 
érzem, hogy ezzel a programmal a pá-
cienseket egy kicsit afelé tudjuk terel-
ni, hogy ha egészségügyi problémájuk 
van, akkor – mielőtt döntenek – az or-
vosukat, gyógyszerészüket is kérdez-
zék meg a témával kapcsolatban.    

Nagyon örültem annak, amikor két 
évvel ezelőtt mi is beletettük az Év 
Gyógyszerésze programba témaként 
azt, hogy a patika hogyan tudja hasz-
nálni a modern kommunikációs eszkö-
zöket, hogyan tudja magát megmutatni 

szinten és széles körben működött, a 
következő lépés az volt, hogy tettestárs- 
nak hívtuk a többi gyógyszerészi ér-
dekvédelmi szervezetet, így a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaságot, 
valamint a Magyar Gyógyszerészi Ka-
marát, és a MOSZ kezdeményezésére 
megalakult a Gyógyszerészi Gondozás 
Szakmai Bizottsága, amely még komo-
lyabb hátteret tudott biztosítani ehhez a 
tevékenységhez. Azóta már a metabo-
likus szindróma és más programok is 
jól működnek. 

H. L.: Visszatérve a kérdésre, mindig 
is úgy gondoltam, hogy a gyógyszeré-

szet is része a gyógyítás folya-
matának. Ha valamire, erre a 
területre abszolút igaz a sze-
mélyre szabottság. A páciens 
az egészségügyi ellátórend-
szeren belül a gyógyszerésszel 
találkozik a leggyakrabban. Ő 
az, aki a legjobban ismeri a be-
teget, aki apró dolgokat is ész-
re tud venni. Ha a tudását erre 
fókuszálja, akkor egy nagyon 
komoly hozzáadott értékkel 
tudja gazdagítani a gyógyítás 
folyamatát. 

Ezért mondtuk azt a Roche-
nál, hogy a lehetőségeinkhez 
mérten támogatjuk a gyógy-
szerészi gondozás programját. 
Utána kapcsolódott be ebbe 
a munkába a Nero Solution, 
akik azzal az ötlettel kerestek 
meg bennünket, hogy mi len-
ne, ha a patikai munkának ezt 
a részét is valahogy láthatóvá 

tennénk, plusz személy szerint is ismer-
jük el azokat az embereket, akik ebbe a 
tevékenységbe pluszenergiát fektetnek. 
Így született meg az Év Gyógyszerésze 
díj gondolata. És nagyon jó, hogy már 
a kezdetekkor felmerült, hogy ennek 
legyen egy lakossági ága is, a Kedvenc 
Patikám díj. 

T. G.: Az Év Gyógyszerésze szakmai 
elismerés, amit egy ember kap meg. 
És mivel a pácienseknek is igényük 
volt arra, hogy ők is véleményt nyil-
váníthassanak, így jött létre a Kedvenc 
Patikám díj, amely egy kollektíva mun-

Dr. Hodossy Lajos: Mi annak idején – 
teljesen véletlenül – egy nagyon konk-
rét programba csöppentünk bele. Meg-
kerestek bennünket, hogy műszerekkel 
támogassuk a gyógyszerészi diabé-
tesz-gondozási programot. Azt mond-
tuk, hogy ez egy jó szakmai program, 
csatlakoztunk, és amikor egy kicsit job-
ban ráláttunk, nagyon hamar világossá 
vált, hogy ez a kezdeményezés nagyon 
belepasszol cégünk hosszú távú filo-
zófiájába. Mi ugyanis abban hiszünk, 
hogy a gyógyítás és az egészségügy is 
egyre inkább személyre szabottá válik. 
A személyre szabott gyógyításnak van 
egy szűk értelmezése, amikor csak a 

gyógyszeres terápiára fókuszálunk, a 
tágabb értelmezése viszont arról szól, 
hogy a gyógyítás minden egyes lépé-
sében megpróbálunk személyre szabott 
megoldást kínálni. 

Dr. Samu Antal: Hadd vessem közbe, 
hogy a széles tömegeket érintő beteg-
ségcsoportok közül Hodossy igazgató 
úr a diabéteszt említette. A Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetségé-
nek ez, a diabétesz pilot study felépítése 
volt első szakmai produkciója. Ehhez 
nagyon komoly támogatást kaptunk a 
Roche-tól. Amikor ez már elég magas 
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Ugyanakkor abban hiszek, hogy az ér-
téket teremtő munkát anyagilag is el 
kell ismerni, amire az Egyesült Álla-
mokban és Nyugat-Európában látunk 
nagyon jó példákat. Célként nálunk is 
ki kell tűzni, és mielőbb megvalósítani, 
hogy azok a patikák, amelyek ilyenfaj-
ta plusz értéket teremtenek, és hozzá-
járulnak a közegészségügyi mutatók 
javításához, ezt valamilyen formában a 
finanszírozásukban is viszontláthassák. 

M. B.: Most itt minden együtt van: 
a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai 
Bizottsága kijelöli azokat a szakterü-
leteket, amelyek kiemelten fontosak, a 
MOSZ pódiumot biztosít ahhoz, hogy 
az értékeket bemutassuk, a Roche le-
hetővé teszi a kampány létrejöttét, a 
Nero Solution pedig a technikát te-
szi mögé. Nagyon jól kiforrott ez az 
együttműködés, félmondatokból ért-
jük egymást, mindenki tudja a dolgát, 
és ha ezt így tovább tudjuk működ-
tetni, az is közelebb vihet bennünket 
ahhoz, hogy a gyógyszerészi gondo-
zási tevékenységet rendszer szinten 
fogadja el az egészségügyi kormány-
zat. Meggyőződésem, hogy ennek az 
együttműködésnek is köszönhetően 
igen komoly egészségnyereséget tu-
dunk előállítani.

MOSZinfó    

mind a gyógyszerész-, mind pedig az 
orvostársadalom számára. Tanuljuk a 
kommunikációt, azokat a módszereket, 
amelyekkel a beteg-gyógyszerész és az 
orvos-gyógyszerész kapcsolat is még 
szorosabbá tehető. 

H. L.: Egy cég életében nehéz évekre 
előre gondolkodni, de mi mindenkép-
pen szeretnénk ezt a munkát folytatni. 
Azt gondolom, hogy sok irány van 
még, én mindenképpen feladatnak ér-
zem a már említett praxisközösségek 
létrehozását és élővé tételét. Vannak 
már kezdeményezések, de az általam 
elképzelt vízió az, hogy Magyarorszá-
gon minden patika és a körülötte lévő 
háziorvosok élő kapcsolatban legye-
nek, és segítsék egymás munkáját. 
         
Az pedig, azt gondolom, nem vízió, 
hanem cél, hogy az egészségügyi 
kormányzat financiálisan is elismerje 
ezt a tevékenységet. Jelen pillanatban 
nagyon sok pluszmunkát vállalnak a 
gyógyszerészek, elsősorban szakmai 
elhivatottságukból eredően, és ezért az 
erkölcsi elismerés is megilleti őket. A 
MOSZ részéről nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartom, hogy tájékoztatja az 
adott települések polgármestereit arról, 
hogy a városukban, községükben dol-
gozó gyógyszerész kiemelkedő szak-
mai munkát végez. 

azoknak, akik ezeket a csatornákat napi 
szinten használják. 

T. G.: Amikor a lakosság az interne-
ten tájékozódik, nagyon nem mindegy, 
hogy ott kitől olvas egészségügyi infor-
mációkat. És hogy mennyire veszik fel 
a kesztyűt a gyógyszerészek: az egyik 
díjazottunk, Kocsisné dr. Balogh Ani-
kó saját YouTube-csatornát indított, 
pontosan azért, hogy azon ossza meg 
a lakossággal a birtokában lévő gyógy-
szerészi tudást, tapasztalatot. Felismer-
te, hogy ki kell szolgálni az érdeklődő-
ket, akik az otthonukban is szeretnének 
pontos, hiteles információkhoz jutni. 
De ugyanígy említhetem dr. Dér Pétert, 
aki – először egyedül, most már töb-
bedmagával – egy Facebook-csoportot 
működtet, és ad szakmai tanácsot az 
azon a platformon hozzá forduló páci-
enseknek. 

Gy.: Az Év Gyógyszerésze és a Ked-
venc Patikám program kapcsán mi-
lyen terveik vannak a jövőre?   

T. G.: Ha lehetőséget kapunk rá, ter-
mészetesen szeretnénk tovább működ-
tetni ezt a pályázati rendszert. A másik 
célunk, hogy az eredményeket még 
szélesebb körben ismertethessük meg 
a lakossággal és a szakma képviselői-
vel. A harmadik, hogy ezt a jó irányba 
mutató szakmai workshop-szemináriu-
mot fel tudjuk fejleszteni, minden év-
ben meg tudjuk tartani, és valamennyi 
alkalommal egy erős szakmai csoport 
jöjjön ott létre. 

S. A.: Célunk – a kormányzati szán-
dékkal is összhangban – az egész-
ségügyi ellátórendszeren belül az 
alapellátás preferenciája, vagyis hogy 
indokolatlanul ne engedjük a páciense-
ket az ellátás magasabb szintjeire. Eb-
ben alapvető szerep jut a betegnek, az 
orvosnak és a gyógyszerésznek. Ezt a 
praxisközösséget szeretnénk valahogy 
rendszerszemléletűvé alakítani, és úgy 
tűnik, erre a döntéshozók részéről is 
mutatkozik fogadókészség. 

Ugyancsak segítik a folyamatot az 
időközben megjelent szakmai irány-
elvek, amelyek kapaszkodókat adnak 
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A vezető alapvető célja, hogy jól mű-
ködjön a patikája: a gyógyszertár meg-
felelően képviselje az egészségmegőr-
zésben, gyógyításban betöltött szere-
pét, megvalósuljon a hatékony betegel-
látás és a patikai vásárlók maximálisan 
ki legyenek szolgálva. Mindezek fo-
lyományaként a gyógyszertárnak nagy 
lesz a forgalma, ami a tulajdonos és az 
ott dolgozók számára is jó hír. 

Egy patikának akkor lesz stabil és nö-
vekvő forgalma, ha sok és egyre több 
törzsvásárlója van. Miért lesz valaki 
törzsvásárló? Mert szeret az adott pa-
tikába járni – többek között azért, mert 
ott normális, figyelmes, kedves, mo-
solygós dolgozókkal találkozik, akik-
nek mindig van egy jó szavuk hozzá. 

Ahhoz, hogy egy gyógyszertárban jó 
legyen a légkör, az kell, hogy a munka-
társak szeressenek ott dolgozni. Ennek 
egyik alapja, hogy úgy érezzék, jó he-
lyen vannak, egy jó csapat tagjai. Ha ez 
tényleg megvalósul, a beosztottak sokkal 
motiváltabbak lesznek, szeretnek bejár-

ni, sokkal lojálisabbak lesznek a céghez, 
sokkal tovább tudjuk megtartani őket. A 
kellemes légkört a betegek, a vásárlók 
is érezni fogják. Sokkal kevesebb lesz a 
munkatársak, illetve a szakszemélyzet és 
a páciensek közötti konfliktus.    

A fentiekből logikusan következik, 
hogy egy ilyen kollektíva megszerve-
zése, felépítése a gyógyszertárvezető 
vagy a patika tulajdonosának a fela-
data. Mivel ez elsősorban az ő érdeke, 
ezért erre neki kell odafigyelni. 

Milyen a jó csapat?

Mindenekelőtt olyan, amelyben stabil 
emberek vannak. Egy olyan patikában, 
ahol nagy a fluktuáció, nem tud kiala-
kulni a megfelelő összhang, a csapat-
kohézió, ami a már említett jó hangu-
latnak is alapja. Fontos, hogy a munka-
társak szeressenek a gyógyszertárban 
dolgozni, ne járjanak patikáról patiká-
ra. Hogy a csapattagok „régi motoro-
sok” legyenek. Ez a betegek számára 
is fontos, hiszen a gyógyszerészé egy 
bizalmi pozíció: a páciensek szeretnek 
mindig ugyanahhoz a szakemberhez 
fordulni, ez is fontos szempont a törzs-
beteg-szerzés kapcsán. 

Nagyon sok patika számára jelent 
problémát, hogy nincs egy stabil al-
kalmazotti gárdája. Van három-négy 
állandó ember, és nagyon sok beug-
ró, helyettesítő. Utóbbiak az esetek 
nagy többségében nem igazán ismerik 
a rendszert, és nem is érzik annyira a 
magukénak. Rombolóan hathat a csa-
patra, ha állandóan egy munkatárshoz 
kell alkalmazkodni, vagy ha az nem 
igazodik hozzájuk. 

Ha mégis fel kell venni egy új embert, 
a vezetőnek azon kell lennie, hogy ez a 
munkatárs is minél hamarabb beillesz-
kedjen a csapatba. Kiválaszthat példá-
ul a régi dolgozók közül valakit, aki az 
ő tanítója, mentora lesz, és megismer-
teti az adott patikában végzett munka-
folyamatokkal, az ottani szokásokkal. 
Vagy egyesével bemutatja mindenki-
nek, esetleg ad neki valamilyen egyé-
ni feladatot, ami csak az ő felelősségi 
köre lesz. A lényeg, hogy az illető mi-
nél hamarabb legyen túl a betanulás 
időszakán, mert csak azt követően 
tud igazán részese lenni a mindennapi 
munkamenetnek, a kollektívának. 

Az is fontos, hogy meglegyen a csapat 
heterogenitása, hogy különböző tudású, 
stílusú emberek legyenek benne. Kelle-
nek a tapasztaltabb kollégák, akiknek 
nagyobb a szaktudásuk, akik jobban 
ismerik a rendszert, de friss, fiatalos 
arcok is, akik az ifjabb közösséggel is 
könnyebben megértik egymást, illetve 
akik jobban részt vesznek a digitalizá-
cióban (Facebook, Instagram).

A jó csapat ismérve a folyamatos kom-
munikáció a dolgozók között. A munka-
társak legyenek képesek az együttműkö-
désre, legyen köztük egy bizalmi légkör, 
ismerjék egymást, mert minél inkább is-
merik, annál nagyobb lesz egymás iránt 
az empátia, annál könnyebben tudnak 
együtt dolgozni. Ha az egyiknek rossz 
napja van, a többiek támogatni tudják.  

A csapatnak legyen egy közös célja, 
evezzenek egy hajóban, ami jelen eset-
ben nem más, mint a patika előreme-
netele. Minél jobb betegkiszolgálás, 
törzsbeteg-szerzés, minél nagyobb for-
galom – ezek legyenek a közös célok, 
ezekért dolgozzanak közösen, együtt.

A vezető alapvető feladata, hogy ezeket 
a célokat meghatározza a kollektíva szá-
mára. Akár azt, hogy egy év alatt milyen 
forgalomnövekedést akar elérni, vagy 
hány új törzsbeteget akar szerezni. Mind-
ezt konkretizálni kell, nem elég annyi, 
hogy „legyen nagyobb a forgalom”.

Plusz bizonyos alapszabályokat na-
gyon szigorúan fektessen le. Például 

Mindenki egyért
Csapatépítés a gyógyszertárban – 1. rész
A patikai kollektíva építése, az összhang kialakítása és a motiváció fenntartása a 
gyógyszertárvezető/tulajdonos feladata, legalábbis felelőssége. Mindez folyamatos 
munkát jelent, rendszeres odafigyelést igényel, ugyanakkor arra is szükség van, hogy 
a dolgozók megszokott munkakörnyezetükből kilépve töltsenek el több-kevesebb 
időt együtt, és így jobban megismerjék egymást. 
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azt, hogy ha öten állnak sorban az offi-
cinában, mindenki hagyja abba, ami-
vel, mondjuk, éppen a laborban foglal-
kozik, jöjjön ki, és szolgálja ki a bete-
get, mert ő az első. Lehet alapszabály, 
hogy minden egyes betegnek mondjuk 
el az összes, általa kért gyógyszer ada-
golását. Hogy ajánljunk is melléjük 
valamit. Hogy minden betegre moso-
lyogjunk rá. Hogy egy adott mennyi-
ségű készítmény mindig legyen előre 
belaborálva. Mindent, ami a munkát 
segíti, fixen le kell rögzíteni. Ez azért 
fontos, mert a dolgozók ezekhez tud-
ják tartani magukat, ezek keretet adnak 
a csapatnak.     

A kitűzött célokkal, kiadott feladatok-
kal kapcsolatban szükséges a folya-
matos visszajelzés, amelynek mindig 
legyen egy konkrét időpontja. Akár he-
tente, kéthetente, vagy havonta legyen 
egy megbeszélés, összejövetel, amikor 
ezekkel kapcsolatban ki lehet cserélni 
az információkat. Ez az egyik fő színte-
re a vezető és a csapat közötti kommu-
nikációnak. Évente egyszer pedig min-
denképpen szükség van egy évértékelő, 
összefoglaló beszélgetésre arról, hogy 
éppen hol tart a gyógyszertár. 

Csapatépítő tréningek – házon 
kívül

Annak, hogy jó legyen egy kollektíva, 
alapvető feltétele, hogy a munkatársak 
ismerjék egymás magánéletét, sze-
mélyiségét, stílusát, hogy kialakuljon 
köztük a bizalom, az egymásra utaltság 
és akár a baráti viszony. Ennek 
lehetnek jó terepei a közös, 
patikán kívüli programok: 
egy éttermi vacsora, egy 
karácsonyi ebéd, sörözés, 
buli, a vezetőnél egy szalon-
nasütés, vagy egy kirándulás. 
Legyenek ilyen laza, a kikapcsolódást 
szolgáló, semmilyen szakmai progra-
mot nem tartalmazó együttlétek, ame-
lyek kizárólag a fent említett célokat 
szolgálják. 

Az is fontos, hogy ezen alkalmak so-
rán a vezetőt is ismerjék meg, ugyan-
is nagyon sokszor előfordul, hogy a 

dolgozók számára a főnök csupán egy 
„valaki az irodában”, mint emberről, 
semmit nem tudnak róla. Márpedig ez 
is negatívan hat arra, hogy egy jó kol-
lektíva alakulhasson ki. 

És igen, szervezhetünk kifejezetten 
csapatépítő tréning jellegű programo-
kat is, például egy Balaton-parti, há-
romnapos hosszú hétvégét vagy egy 
biciklizős napot a Mátrában. Nagyon 

fontos, hogy ha nem szeretnek hegyet 
mászni, és nem is alkalmasak rá, akkor 
ne a Tátrába vigyük a csapatot, mert 
ezzel nem motiválni fogjuk őket, ha-
nem éppen ellenkezőleg. 

Ez utóbbi együttléteknek általában van 
egy pihentető és egy „szakmai” része. 
A csapatépítő tréningek bizonyos tí-
pusaiban a résztvevőknek feladatokat 
kell megoldaniuk, egy vadvízi eve-
zésnél közösen kell irányban tartani 

a csónakot, egy szabadulószobából 
együtt kijutniuk, vagy egy LEGO-t kö-
zösen kirakniuk. Ezek előtt szintén van 
egy ismerkedős rész, amikor plusz- 
információkat tudhatnak meg egy-
másról, és utána indul a közös kaland. 
Ez azért nagyon előnyös a kollektíva 
szempontjából, mert ezzel az egymás 
közötti kommunikációt és együttmű-

ködést javítják, amit aztán a patikában 
is tudnak kamatoztatni. 

Ha pedig olyan szakmai programokat 
szervezünk, amelyekből a kollégák 
még tanulhatnak is, akkor az egyéni 
fejlődésük is megvalósulhat. Ezáltal 
önbizalmat nyerhetnek, plusz olyan 
élményekkel gazdagodhatnak, ame-
lyekre külön-külön nem tehetnének 
szert. Ha egy új munkaerő érkezik a 

patikába, egy-egy ilyen alkalommal őt 
is sokkal jobban meg lehet ismerni, és 
neki is könnyebb lesz beilleszkednie.  

De ne csak akkor szervezzünk ilyen 
programot, amikor új kolléga érke-
zik, vagy amikor gond van a patikán 
belül, hanem akkor is, amikor a lehető 
legjobb a légkör a gyógyszertárban. A 
csapatépítésnek egy folyamatnak kell 
lennie, amelyet a hatékonyabb munka-
végzés érdekében végzünk. 

Felmerülhet a kérdés: vajon 
kötelezhetjük-e a dolgozó-
kat arra, hogy részt vegye-
nek az említett programon? 
Nyilván nem kötelezhet-

jük, hiszen nem oszthatjuk 
be a szabadidejüket, de valamilyen 
úton-módon rá kellene vennünk őket, 
hogy jöjjenek el. Ha egyáltalán felme-
rül ez a kérdés, az azt jelzi, hogy vala-
mi gond van a munkahelyi közösség-
gel, és ez esetben pláne szükség van 
csapatépítésre. Ha sokan teszik fel ezt 
a kérdést, akkor nagyon rossz a gár-
da, ha csak egy ember, akkor ő lóg ki 

„A jó csapat ismérve a folyamatos 
kommunikáció a dolgozók között.”
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valami miatt a kollektívából. Ilyenkor 
két út áll előttünk: vagy őt is be kell 
építeni a csapatba, vagy – nyilván ez 
alapján még nem lehet egyértelműen 
eldönteni, de lehet, hogy – egy 
idő után meg kell tőle válni. 
Az a munkatárs ugyanis, aki 
felteszi ezt a kérdést, egy jel-
zést ad nekünk arról, hogy 
nem érzi jól magát a csapat-
ban, hogy nem érzi magát a 
közösség részének.   

A közös cselekvés és tudás ereje

Rengeteg gyógyszertár nem tud és 
nem is akar áldozni ilyen, külön 
szervezett csapatépítő tréningek-
re. A vezető ez esetben a patikában 
adhat közös feladatot a munkatár-
saknak, például hogy fessék ki a 
gyógyszertár konyháját, rakjanak 
össze közösen egy patikai bútort, 
vagy készítsenek videókat a Face-
book-ra. De akár még egy leltár is 
működhet csapatépítőként, ha annak 

adnak egy keretet, például egy kis 
vacsorával, vagy azzal a célkitűzés-
sel, hogy „legyünk túl rajta minél 
hamarabb”. De olyat is kitalálha-

tunk, hogy „rendezzük át közösen 
a patikát!”, és ennek során a mun-
katársak ezzel kapcsolatos ötleteit, 
véleményét is hallgassuk meg. 

Sok patika vesz részt a helyi egész-
ségnapokon, ahová jó esetben a teljes 
csapat kivonul. Az is egy oldottabb 
közeg, van egy konkrét feladat, amit 
el kell végezni, a vezetőnek pedig így 
nem kell külön csapatépítő tréningre 
költenie. A fent említett programok 
sok esetben nagyon jó hangulatban 
zajlanak, és látványosan javítanak a 
csapategységen.              

Azok az alkalmak is tudnak csapatépí-
tőként működni, amikor gyártó, for-
galmazó cégek kifejezetten szakmai 
jellegű referálókat tartanak – akár a 

patikában, akár egy külső hely-
színen – a termékeikről, esetta-
nulmányokat osztanak meg a 
résztvevőkkel stb. Ezek olya-
nok, mint egy mini továbbkép-
zés, viszont annál kötetlenebb 
formában zajlanak, beszélgetés-

re is alkalom nyílik, ami fejleszti 
a munkatársak egymás közötti kom-
munikációját. Vagy ha valaki egyedül 
képviselte a gyógyszertárat egy ilyen 
programon, utóbb meg tudja osztani 
kollégáival az ott hallottakat, ami szin-
tén növeli a csapatkohéziót, és elfedi a 
kollektívában a tudásbeli egyenetlen-
ségeket. 

Dr. Sarkadi-Nyerges Hanga
szakgyógyszerész,

megbízott patikavezető,
Pharmatrainer Kft.

(folytatjuk)

„Egy olyan patikában, ahol nagy 
a fluktuáció, nem tud kialakulni a 

megfelelő összhang, a csapatkohézió.”

hátterének megfestésében. A tanítvány 
lépésenként, mestere irányításával ha-
ladt a tudás elsajátítása útján.

A gyakorlatban való tanulás mély meg-
értést tesz lehetővé, ez az ismeretátadás 
leghatékonyabb formája. Ez volt az 
alapja annak a konfuciuszi mondás-
nak, amely szerint: „Mondd el, és el-
felejtem; mutasd meg, és megjegyzem; 
engedd, hogy csináljam, és megértem.”

A mester-tanítványi viszony kialakulá-
sára ma nincs elég idő – mondhatnánk. 
Másfelől nézve a teljesítményt mindig 
mindenkitől elvárták, elvárják, 1500 
vagy 500 éve is, de leginkább a mai 
korban. A leghatékonyabb módszer 
mindig az, amely a leginkább megéri 
az idő- és energia-ráfordítást. Tanulás 
esetén ez a személyes tudásátadás, akár 
mester-tanítvány, akár mentor-mento-
rált névvel illessük is ezt a viszonyt. A 
mentorálás folyamata sokféle lehet, és 
az eredmény dönti el, hogy sikeresnek 
minősíthető-e. Az alábbiakban egy le-

Nyilvánvalóan komoly oka volt annak, 
hogy III. Ferdinánd 1644. évi rendele-
te szerint a gyógyszerészképzés 4 év 
gyakornoki idővel kezdődött, majd ván-
dorévek következtek, amelyek során 
gyakorlati jártasságot kellett szereznie 
a tirónak, azaz a gyógyszerész gyakor-
noknak. Ezt követően vált lehetővé a 
záróvizsga, az approbáció letétele (1). 
Számos más szakmánál is hasonló volt 
a helyzet, így például festőművész sem 
úgy lett valaki, hogy kitanulta a szín-
tant, és levizsgázott művészettörténet-
ből, hanem jó pár évet kellett segédként, 
mesterek mellett töltenie, segédkezve a 
festékek kikeverésében, esetleg a kép 

Mi kell a tirónak?
A mentorálás lehetőségei a patikában
A mentorálás nem azonos a coaching-gal; előbbi esetben a tapasztaltabb munkatárs konk-
rét információt ad át egy olyan kollégájának, akinek tudása vagy képessége nem éri el azt a 
szintet, ami egy adott munka elvégzéséhez szükséges. Nézzük, hogyan zajlik ez a folyamat!
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tot, ezért az övé az elsődleges fele-
lősség. Ha ezt a felelősséget teljesen 
magáévá teszi, akkor jó eséllyel ki-
alakul az a bizalmi légkör, amelynek 
talaján a mentorált kérdéseket mer 
feltenni, kialakul egy párbeszéd, ami 
a fejlődés alapja lesz.

Mikor?

A legegyszerűbb válasz erre: szintlé-
péskor. Akkor, amikor a mentorált (a 
munkatárs) belép a szervezetbe, vagy 
olyan esetekben, amikor nagyobb ki-
hívások elé néz, például nagyobb fele-
lősségi kör életbe lépése esetén, tehát 
olyan esetekben, amikor a tudása vagy 
a képessége még nem éri el a kívánatos 
szintet. 

Felmerülhet az olvasóban, hogy ez 
mennyiben különbözik például a coa-
ching-tól, hiszen ilyen esetekben akár 
coaching-ot is igénybe lehetne venni. E 
tekintetben többféle „iskola” is létezik, 
a leginkább elfogadott megközelítés 
szerint a coaching esetében a coach 
nem ad közvetlen tanácsot, azaz nem 

adja át közvetlenül a helyes 
gyakorlatot, „csupán” segít 
kliensének a saját megol-
dásának megtalálásában. 
Azaz coaching esetében 
a tudás már eleve a kliens 
rendelkezésére áll, és az 
elakadás okának tisztázása 
után rendszerint maga is ké-
pes megtalálni a megoldás 
kulcsát. (Tegyük hozzá, ha 
egy szakmailag felkészült 
embernek egy másik szak-
ember kéretlenül tanácsot 

ad, annak rendszerint visszautasítás a 
vége: „Igazad van, de…”).

Mentorálás esetén konkrét tudásátadás 
történik, azaz a mentor átadja a „leg-
jobb gyakorlatot”. Hasonló a helyzet, 
mint egy űrsikló esetében: a felszállás-
hoz külső segítség szükséges, de az út 
további részét a mentorált már maga 
teszi meg.

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, 
hogy egy kezdő, majd egy haladó, és 

hetséges utat mutatunk be, amely átte-
kinthető, és a legtöbb szervezetnél jól 
alkalmazható. 

A hajtóerő: „Miért?” 

Mivel a mentorálás manapság meglehe-
tősen felkapott fogalom, egy pár dolgot 
érdemes kiemelni ebből a folyamatból, 
ami talán kevesebb figyelmet kap. 
 
Az egyik a kérdések feltevésének he-
lyes sorrendje. Ugyanis az első kérdések 
gyakran így hangzanak: Hogyan kell 
helyesen mentorálni? Mi a jó gyakorlat? 
Ezek fontos kérdések, de nem a legfon-
tosabbak. A legfontosabb a „Miért?” 
kérdése. Miért vesz részt valaki, akár 
mentoráltként, akár mentorként egy fo-
lyamatban? Amennyiben egy nagyobb 
szervezet tagjairól beszélünk, úgy a 
folyamat szervezett lehet, és a men-
tor-mentorált párokat a szervezet maga 
választja ki. Kisebb szervezeteknél lehet-
séges, hogy az adott feladatra csak egy 
vagy néhány személy alkalmas; ilyen-
kor meglehetősen kicsi a szabadságfok a 
mentor-mentorált párok kiválasztásában. 
Más esetben a mentor és a 
mentorált megtalálják egy-
mást, és a folyamat nem elő-
re elrendezett módon, hanem 
spontán zajlik le. 
 
Előnyös, ha a felek még a 
folyamat kezdete előtt egy-
más felé is tisztázzák: kinek 
mi a célja ezzel a munká-
val? Ez egyértelmű kezdés, 
és megadja az alapot a jó 
folytatáshoz.

A mentor céljai közül néhány: 

• a tudásátadás vágya, segítési szándék; 
•	 munkakörének gazdagodása (az egy-

hangúság és a kiégés elkerülése); 
•	 személyes kapcsolatok kiépítése; 
•	 saját tudása elmélyítésének lehető-

sége (erre a felkészülés során adódik 
lehetőség); 

•	 a sikeres mentorálás kapcsán kinyí-
ló előléptetési lehetőség, egyfajta 
bizonyítási esély a majdani vezetői 
munkakör betöltéséhez;

•	 de lehet egyszerű kötelességteljesí-
tés is.

A mentorált esetében a célok közül  
néhány: 

•	 a magasabb elvárásoknak, új pozíci-
ónak való megfelelési szándék; 

•	 a saját tudás elmélyítésének igénye; 
•	 a kapcsolati háló bővítése;
•	 és itt is felmerülhet a kötelesség- 

szerű részvétel is.

Bármilyen szándékok is álljanak a folya-
mat hátterében, már az elején érdemes 
tisztázni, hogy ki mit vár el a folyamattól, 
kinek mi a felelőssége és a vállalása.

A legfontosabb mentori kötelességek: 

•	 a mentorálási folyamat irányítása; 
•	 a mentorált fejlődésének támogatása; 
•	 motiválás; 
•	 a személyes vállalások teljesítése; 
•	 példamutatás (személyes, viselke-

dési példa és a jó gyakorlat példája 
egyaránt); 

•	 veszélyek és lehetőségek kezelése;
•	 pontosság.

A legfontosabb mentorálti kötelességek: 

•	 a mentor iránymutatásának követése; 
•	 gyakorlás; 
•	 a megfelelő tisztelet megadása; 
•	 a határidők betartása.
 
Lényegében mindkét fél esetében a 
folyamat alapja a szerepek elfogadá-
sa (legkevésbé sem versengés), és az 
ezzel járó felelősség vállalása, mind a 
folyamat, mind pedig a másik fél iránt. 
Mivel a mentor irányítja a folyama-
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Egy-egy találkozó után érdemes írásba 
foglalni a megbeszélések kulcsfontos-
ságú elemeit – ennek mélységét a felek 
maguk döntik el. Ha túl sok részletről 
derül ki, hogy azok mind vakfoltok 
voltak, akkor ezt írásban viszontlátni 
inkább a bizalom csökkenéséhez ve-
zethet. A találkozó célja a felkészítés, 
és nem az ellenőrzés, a fókusz tehát a 
támogatáson van. Ugyanakkor a meg-
állapodásokat, különösen a határidőket 
érdemes írásban rögzíteni. Ilyen határ- 
idős feladat lehet a mentorált részére 
például egy konkrét cselekvés végre-
hajtása („Készítsd el…” vagy „Menj, 
és találkozz XY-nal, és kérdezd meg 
arról, hogy...”), egy tartalom elsajá-
títása („Olvasd el, és értsd meg…”), 
vagy akár egy képzésen való részvétel 
(„Iratkozz be erre a kurzusra…”).

Amikor a mentorált befejezte a folya-
matot, lehetőség van ellenőrző kér-
désekkel visszatérni a legfontosabb 
pontokra. Ennek eredménye a mentor 
és a mentorált között marad, viszont ez 
ad lehetőséget arra, hogy az esetleges 
nyitott kérdések újra napirendre kerül-
jenek.

Mentor vagy mentorált?

Attól, hogy valaki mentor-szerepben 
van, még maga is lehet másvalaki men-
toráltja, hiszen a személyes fejlődés 
folyamatos kell, hogy legyen. Termé-
szetesen a fejlődés mentorálás nélkül is 
történhet, és remélhetőleg történik is. 
Számos folyóirat, szakmai fórum, to-
vábbképzés áll rendelkezésre, rajtunk 
múlik, hogy ezekkel a lehetőségek-
kel mennyire vagyunk képesek élni.  
Ez már a példamutatás területe, hiszen 
a jó mentor holtig tanul.

Dr. Bencz Zoltán 
ConnectConsult csoport, 2018 

info@connectconsult.hu

Irodalom: 

1. Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlé-
kek. Bp. 1929. U. köt. 98. Lex Sanitaria Ferdi-
nandi 7.§ Linzb. i.m. I. 247.
2. Baracskai Zoltán, Velencei Jolán: Követő nél-
kül nincs vezető. @szes könyvek, 2004.

egy magasabb szinten álló szakember 
esetében is ugyanúgy szükség lehet 
mentorra, akkor, ha az előtte álló kihí-
vás lényegesen meghaladja a képessé-
geit, vagy ha a saját magától való ta-
nulást fel kívánjuk gyorsítani. Ilyenkor 
a mentor felismeri, hogy a mentorált 
elért egy olyan pontra, ahol akár külső 
segítségre, például egy készségfejlesz-
tő képzésre lehet szüksége.
 
A mentor-mentorált kapcsolat rendsze-
rint időben behatárolt folyamat. Amint 
a mentorált elért egy bizonyos szintre, 
már maga halad tovább. Az is lehet, 
hogy a következő szinthez már egy 
másik mentor segítségét veszi igénybe. 

Mit?

A legegyszerűbb kérdés a „Mit?” kérdé-
se. Egyszerű, mert a legtöbb munkakör 
esetében, a gyógyszertárban, a pénzügyi 
szektorban, de akár a művészetek terü-
letén is vannak olyan szakmai alapok, 
amelyeket ismerni kell. A mentor-men-
torált találkozó első feladata tehát egy 
lista összeállítása, amely a szükséges tu-
dás- és képesség-elemeket tartalmazza. 
Amennyiben az adott munkakör betöl-
tésének az igénye gyakran jelenik meg 
a szervezetben, úgy ez a lista nagy való-
színűséggel már rendelkezésre áll. Nem 
feltétlenül a hosszú lista jelenti a pontos 
megközelítést, hiszen így már az elején 
fárasztó végigtekinteni a sok feladatot. 
Egy előnye viszont mindenképpen van: 
képes feltárni azokat a pontokat (vakfol-

tokat) amelyek egy rutinszerű találkozó 
során elkerülhetik a figyelmet. 

A listán ne csupán szakmai tartalmak 
(hard-skill), hanem képesség-elemek 
(soft-skill) is szerepeljenek. Ilyen ké-
pesség lehet a kommunikáció, vagy a 
konfliktusok megelőzésének és felol-
dásának képessége, ami fontos a be-
tegekkel való kapcsolattartás során. 
Természetesen a mentor nem tréner, 
bár ezekkel a képességekkel is rendel-
keznie kell, ugyanakkor erre a feladat-
ra (akár külsős) szakembert, trénert is 
igénybe lehet venni. A lista tehát adott, 
nézzük, hogyan alkalmazzuk! 

Hogyan?

A mentor feladata ebben az esetben az, 
hogy a mentorálttal együtt végignézzék 
a listát, és tisztázzák, melyek azok az 
elemek, amelyek esetében szükség van 
segítségre. Természetesen a mentorált 
érezheti úgy, hogy tisztában van egy 
adott területtel, ám a tudása mégis hiá-
nyos. Jellemző helyzet, amikor a men-
torált nincs tisztában azzal, hogy mi az, 
amit nem tud. (2) Ez a fajta tudáshiány, 
vakfolt a legveszélyesebb, mert ko-
moly hibákhoz vezethet. Éppen ezért a 
mentor felelőssége, hogy felismerje, ha 
a beszélgetés kapcsán ilyen – kimon-
datlan – hiány merül fel. Ha kialakult 
már a bizalmi légkör, akkor a tudás hi-
ányának felfedése nem jár kellemetlen-
séggel, hiszen a mentorált biztonságos 
környezetben kaphat segítséget.
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A hatályos jogszabályok alapján mind-
azok az áfa- és eva-adóalanyok érintet-
tek, akik adatszolgáltatásra kötelezett 
számlát, vagy számlával egy tekintet 
alá eső okiratot állítanak ki. A jogsza-
bályi kötelezettség alapja tehát maga a 
bizonylat, amelynek áthárított adótartal-
ma meghaladja a 100 ezer forintot, és 
amelynek vevője egy belföldi adóalany.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget 
nem befolyásolja az eladó részéről az 
adóelszámolás módja, illetve az a tény, 
hogy a vevő az áthárított adót levonás-
ba helyezheti-e vagy sem. Felvetődhet, 
hogy a jogszabályi kötelezettség alap-
ján alanyi mentes adóalanynak nincs 
és nem is lehet adatszolgáltatási köte-
lezettsége, így neki nem szükséges ez-
zel a kérdéssel foglalkoznia. Ugyanak-

kor még ebben az adóalanyi körben is 
előfordulhat adatszolgáltatásra köteles 
számla. Ilyen lehet például, ha az illető 
tárgyi eszközt vagy ingatlant értékesít. 
De ugyanígy adatszolgáltatásra kötele-
zett lehet az a számla, amivel az adózó 
átlépi az alanyi mentesség határát.
A belföldi adóalanyok közti ügyletek-
ről történő adatszolgáltatás nem új ke-
letű kötelezettség, hiszen 2013. január 
1-jétől 2 millió forint áfa-tartalomtól 
kötelező volt a számlák adatait tételesen 
és utólagosan eljuttatni a NAV-hoz (bel-
földi áfa-összesítő), mely tekintetben a 
jogalkotó 2015. január 1-jétől 1 millió 
forintra csökkentette az értékhatárt.

A 2018. július 1-jétől alkalmazandó 
online számla adatszolgáltatás beve-
zetésével ez a kötelezettség alakul át 
az értékhatár változása mellett, amely 
100  ezer forint áfa-tartalom lett, a 
legmarkánsabban az adatszolgáltatás 
módját érintve.

A szabályozás értelmében a belföldön 
nyilvántartásba vett adóalany (így az 
áfa-regisztrált is), valamint az eva-alany 
által egy másik, belföldön nyilvántartásba 
vett adóalany részére kibocsátott, 100 ezer 
forintot elérő vagy azt meghaladó áfa-tar-
talmú számlákról kell adatot szolgáltatni 
(függetlenül azok földrajzi előállítási he-
lyétől). Az adatszolgáltatás az adózó dön-
tésének függvényében a 100 ezer forint 
alatti áfa-tartalmú számlákról is teljesíthe-
tő, de csak akkor, ha a vevő is (belföldi) 

A bűvös százezres
Változás a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendszerében
A számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás törvényi kötelezettségét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban áfatörvény) és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) hatá-
rozta meg. Ténylegesen e két jogszabály 2018. július 1-jei módosítása vezeti be az áfa-adóalanyok és az eva-adóalanyok számára 
a számla-adatszolgáltatási kötelezettséget. A törvény értelmében az adóalanyoknak akkor keletkezik ilyen kötelezettségük, ha 
olyan számlát állítanak ki belföldi adóalany mint vevő számára, amelynek áthárított adótartalma meghaladja a 100 ezer forintot.

Külföldi példák
Az Európai Unió tagországainak 
gyakorlatát megvizsgálva megál-
lapítható, hogy számos állam írja 
elő a számlaadatok adóhatóság 
felé történő, kötelező beküldését. 
Az egyes országok azonban – a 
szolgáltatandó adatok, a határidők 
és az informatikai megoldások te-
kintetében – egyedi megoldásokat 
alkalmaznak.

Portugáliában például a számlázá-
si reform keretében előírták, hogy 
a számlák kiállításához a jogi- és 
természetes személy adózók kizá-
rólag az adó- és vámhatóság által 
előzetesen hitelesített számítógépes 
számlázási programokat használ-
hatják, kivéve, ha a forgalmuk 100 
ezer euró vagy annál kevesebb volt 
az előző adózási időszakban.

Lengyelország a számlaadatok 
szolgáltatása mellett 2018 elejétől  
split-payment rendszert is bevezetett.

Spanyolországban a jogszabály a 
számlakiállítást követően négyna-
pos határidőt ad az adatszolgálta-
tási kötelezettség teljesítésére, ami 
megengedőbb, mint a magyar sza-
bályozás, egyebekben azonban ha-
sonlít a mi rendszerünkre.

Olaszországban kötelező elektroni-
kus számlázást kívánnak bevezetni 
az állami beszerzésekre, a már vo-
natkozó rendszer kiterjesztésével, 
és ehhez kapcsolják az adatszolgál-
tatást.

Gyógyszertárak könyvelésére szakosodott könyvelőiroda 
patikák könyvelését vállalja teljes körű ügyintézéssel. 

 
Érdeklődni Schissler Józsefnél lehet. Tel.: 30-475-8174
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adóalany. Áthárított adó hiányában az 
adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed 
ki a fordított adózás alá eső ügyletekre. 

Az „alap” számlák mellett a módosító 
és az érvénytelenítő számlákról is ada-
tot kell szolgáltatni, ha az eredeti szám-
la áfa-tartalma elérte az összeghatárt. A 
módosító számlákról ezen kívül akkor 
is, ha a módosítás eredményeként éri el 
az áfa a 100 ezer forintos összeghatárt.

Míg a számlakibocsátás tekintetében 
átalakul (megszűnik) az utólagos, té-
teles adatszolgáltatási kötelezettség, 
addig a számlát befogadó adatszolgál-
tatási kötelezettsége vonatkozásában 
megmarad a bevalláshoz kötött, utóla-
gos, tételes belföldi összesítő jelentés. 
Az értékhatár azonban természetesen 
itt is megváltozik, egymillió forint he-
lyett 100 ezer forint lesz.

Az adatszolgáltatás módja

A kibocsátott számlák – és a számlával 
egy tekintet alá eső okiratok – adata-
ira vonatkozó adatszolgáltatás 2018. 
július 1-jétől a kiállítás után, rövid 
időn belül, elektronikusan teljesítendő. 
Számlázó programmal történő számlá-
zás esetén a számlaadatokat a számlá-
zó programból emberi beavatkozás 
nélkül, nyilvános interneten keresztül, 
azonnal, a számla elkészülte után rög-
tön továbbítani kell a NAV-hoz.

Ezzel kapcsolatban követelmény, hogy 
a számlázó program automatikusan 
kommunikáljon a NAV rendszerével. 
Ez úgy érhető el, hogy a regisztráció 
után a számlázó programot csatlakoz-
tatni kell az adóhatóság rendszeréhez, a 
programozók által megadott menüpon-
tok szerint. A rendszer használatához a 

cég ügyvezetőjének először is regiszt-
rálnia kell az ügyfélkapun keresztül 
a nav.gov.hu weboldalon, az Online 
Számla menüpontban (bal felső sarok). 

Nyomtatvány, például számlatömb 
alkalmazásával történő (tehát kézi) 
számlázás esetén, ha a számla áfa-tar-
talma eléri vagy meghaladja a 100 ezer 
forintot, a NAV weboldalán kell felvin-
ni a számla adatait, a sikeres regisztrá-
ciót követően egy jelszavas belépéssel. 
Az adatszolgáltatást öt naptári napon 
belül kell teljesíteni. Ez a határidő rö-
vidül akkor, ha a számla 500 ezer fo-
rint, vagy azt meghaladó összegű áthá-
rított adót tartalmaz. Az ilyen számla 
adatait már a számlakibocsátás utáni 
napon rögzíteni kell a webes felületen.

Az adatszolgáltatási kötelezettség, 
mint láthattuk, a belföldi adóalanyok 
közötti ügyletekről kiállított olyan 
számlákra terjed ki, amelyekben 100 
ezer forint vagy azt meghaladó ösz-
szegű áthárított áfa van. A számlázó 
programnak ezekről a számlákról min-
denképpen adatot kell szolgáltatnia 

a NAV felé, de az is elfogadott, ha a 
számlázó program minden kiállított 
számláról adatot szolgáltat.

Ha a vállalkozás előreláthatólag nem 
fog 100 ezer forint áfa-tartalmat elérő 
számlát kibocsátani, akkor a cégveze-
tőnek semmi teendője nincs, ám ha ez 
mégis megtörténik, akkor – az adat-
szolgáltatás teljesítése érdekében – a 
számla kibocsátása előtt a fent ismer-
tetett módon regisztrálnia kell a NAV 
rendszerében.

Hatékonyság, átláthatóság

Az online adatszolgáltatás bevezetésé-
nek és az adatokat kezelő rendszer ki-
alakításának célja a gazdaság további 
fehérítése, az adócsalások visszaszo-
rítása. A kiállított számlákról történő, 
valós idejű adatszolgáltatás lehetővé 
teszi az adatok gyors elemzését, és 
azok felhasználásával az ellenőrzés 
munkájának támogatását. Ezt egészíti 
ki a NAV szolgáltatásaként az ingye-
nes online számlázó funkció. A fejlesz-
téssel nagy mennyiségű számlaforga-
lom válik láthatóvá és követhetővé az 
adóhatóság számára, így hatékonyabb 
lehet a kockázatkezelés, és jelentősen 
emelkedhetnek az áfa-bevételek. 

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

Kérdése van? Írjon nekünk!
Bizonytalan valamilyen adójogi kérdésben? Kíváncsi egy adott  

helyzetben a lehetőségeire? Írja meg nekünk, és mi továbbítjuk szerzőnknek, 
aki a Gyógyszertár magazin hasábjain válaszol önnek. 

Címünk: 
info@magangyogyszereszek.hu és toth.tamas@magangyogyszereszek.hu.  

A levél témájának annyit írjon: „Jogi kérdés”. 
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A gyógyszerek tájékoztató anyagait, 
amelyek egyik része az orvosok, a 
másik része a betegek számára ké-
szül, a hatóságok a legtöbb esetben 
angol nyelven bírálják el, majd ez 
után fordítják le az egyes országok 
nyelvére. A fordítás komoly szaktu-
dást igényel, hiszen nem csak orvo-
si szakkifejezéseket, hanem számos 
speciális rövidítést, statisztikai kife-
jezést, kezelési irányelvet és proto-
kollt kell ismerni hozzá, hogy csak a 
legfontosabbakat említsük. 

Ugyanakkor az OGYÉI tapasztala-
tai szerint az ilyen speciális tudással 
nem, vagy csak részben rendelkező 
fordítók is elvállalnak ilyen munká-
kat, ám sok esetben nem boldogulnak 
a számukra ismeretlen zsargonnal. 
Ilyenkor súlyos tévedéseket, komoly 
félrefordításokat, vagy helyes, ám túl 
bonyolult tájékoztató szövegeket kap 
a hatóság közzététel előtti ellenőrzés-
re. Ezen a helyzeten kívánt változtat-
ni Európában is egyedi tanfolyamá-
val az OGYÉI.

A négy alkalomból álló, összesen 
16 órás kurzusra 2017 őszén lehetett 
először jelentkezni, és a nagy érdek-
lődés miatt a befogadott hallgatók 
számát a tervezetthez képest 20 szá-
zalékkal ki kellett bővíteni. A 2018 
tavaszán rendezett ismétlés után a 
kurzus a résztvevők visszajelzései 
alapján az OGYÉI legsikeresebb 
szakmai továbbképző tanfolyamának 
bizonyult.

Az OGYÉI elkötelezett a jó minőségű 
magyar nyelvű kísérőiratok kiadása 
iránt, így a betegek biztonságát ve-
szélyeztető fordítási hibák az OGYÉI 
Kísérőirat Értékelő és Lektoráló Osz-

tálya munkájának eredményeképpen 
eddig sem maradtak a kísérőiratok-
ban. El kell azonban ismerni, hogy 
a hibák javítása mellett sok esetben 
nem jut már idő a stilisztikai szépí-
tésre, a közérthető megfogalmazásra. 

Ez nem csupán „szépészeti” kér-
dés, hiszen egy-egy nehezen érthető 
mondat következményeként a beteg 
esetleg nem érti meg a közölt infor-
mációt, vagy félbehagyja a beteg-
tájékoztató elolvasását. Ez tovább 
növelheti az egészségügyi ellátó-
rendszer túlterheltségét (a pácien-
sek még több kérdéssel fordulnak  
kezelőorvosaikhoz, gyógyszerésze-
ikhez), vagy akár nemkívánatos ha-
tásokhoz is vezethet.

A tanfolyamot elvégzők évente egy-
két alkalommal további, „szinten 
tartó” képzéseken is részt vehetnek, 
így naprakészen tarthatják tudásukat. 
A résztvevők – akik között gyógy-
szervállalatok szakemberei, fordí-
tócégek alkalmazottai és a szabadú-
szó fordítók egyaránt megtalálhatók 
– abszolút hiánypótlónak nevezték 
a tanfolyamot. Az Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) és az EU más 
tagállamainak e területtel foglalkozó 
szakemberei a 2018. júniusi plenáris 
ülésen szintén pozitívan fogadták a 
kurzusról tartott beszámolót.

A legközelebbi tanfolyam 2018. no-
vember 6-án kezdődik Budapesten, 
az OGYÉI székházában, részleteiről 
a www.ogyei.gov.hu oldalon, a kép-
zés menüpont alatt találnak bővebb 
információt. 

Dr. Varga Zoltán
értékelő, OGYÉI

Szakfordító-továbbképzés  
az OGYÉI-ben
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az idén 
ősszel is megrendezi korábbi nagysikerű továbbképzését a gyógyszer-kísérőiratok 
minél jobb – azaz pontosabb, érthetőbb és egyértelműbb – fordítása érdekében.

Vastagbélrák-szűrési programot 
indít a kormány

Az egészségügyi kormányzat várako-
zásai szerint az elkövetkező két év-
ben mintegy 2,4 millió – 50 és 70 év 
közötti – férfi és nő vesz majd részt a 
most induló, uniós és hazai forrásból 
megvalósuló vastag- és végbélrák-szű-
rési programban – jelentette be Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere és Kovács Attila országos tiszti 
főorvos egy augusztus-végi sajtótájé-
koztatón.

A háziorvosok bevonásával induló szű-
rőprogram két lépcsőből áll. Az első 
szűrésnél székletmintát kell küldeni a 
vizsgálatot végző laboratóriumba. Ezt 
követően már csak azokat hívják be a 
végbéltükrözéses, azaz kolonoszkópi-
ás vizsgálatra, akiknél a minta alapján 
gyanú merül fel arra, hogy polipjuk 
vagy daganatuk van. A vizsgálandók 
első csoportja várhatóan szeptember-
ben kapja kézhez a meghívólevelet. A 
vastag- és végbélrák-szűrést kétévente 
ismétlik majd meg. 

Kásler Miklós arra hívta fel a figyel-
met, hogy évente mintegy ötezer beteg 
hal meg ilyen típusú daganatos elvál-
tozásban, pedig ez a betegség – ha 
időben felismerik – megelőzhető és 
gyógyítható. Kovács Attila elmondta, 
az eddigi tapasztalatok alapján a ki-
szűrtek negyedében találnak betegsé-
gi „előállapotot”, elsősorban polipot, 
amelyek 4-5 százalékából lehet vas-
tagbélrák.

Forrás: MTI

NYITOTT SZEMMELRENDEZVÉNY
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Felvételi ponthatárok a hazai egyetemek nappali, osztatlan mesterképzésén, 2010-2018

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Á 392 405 403 385 381 371 403 411 414

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar K 390 395 428 315 381 368 426 392 344

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Á 385 385 385 385 360 312 389 407 408

Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar K 296 287 322 298 360 262 251 234 249

Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Á 385 399 401 385 391 369 398 407 410

Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar K 344 410 - 282 391 369 398 360 358

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Á 385 385 386 385 327 323 395 407 407

Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar K 352 311 290 314 327 298 310 329 289

Á: állami ösztöndíjas        K: önköltséges

Kihirdették az idei felvételi ponthatárokat

Az idei felvételi során több mint 107 ezer diák jelentkezett 
egyetemre és főiskolára. A legnépszerűbb osztatlan képzések 
között szerepel az általános orvos, a fogorvos és a gyógysze-
részképzés, a sokak által megjelölt alapképzések közé pedig az 
ápolás és betegellátás szak is bekerült. 

A jelentkezések száma alapján a gyógyszerészképzés az ötödik 
legnépszerűbb az osztatlan képzések körében, a jelentkezők 
száma azonban némileg visszaesett a tavalyihoz képest – derül 
ki az eduline.hu összesítéséből.

Idén összesen 1118-an jelentkeztek a magyar egyetemek osz-
tatlan gyógyszerész-képzéseire, szemben a tavalyi év 1316 
jelentkezőjével. Az államilag támogatott gyógyszerész-kép-
zéseken az előzetes várakozásoknak megfelelően, 385 pont 
körül alakultak a ponthatárok: a Debreceni Egyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem esetében 
éppen 385 pont lett a végleges ponthatár, míg a Semmelweis 
Egyetem gyógyszerész szakára való bejutáshoz ennél valami-
vel több, 392 pontra volt szükség. 

A Semmelweisen a költségtérítéses képzés ponthatára is meg-
lehetősen magas, 390 pont lett. A többi képzőhelyen a költ-
ségtérítéses képzések ponthatárai az alábbiak szerint alakultak: 
Debreceni Egyetem 344, Pécsi Tudományegyetem 352, Sze-
gedi Tudományegyetem 296 pont. 

Az eduline.hu egy másik cikkéből az is tudható, a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán idén is maximális 
létszámmal, 150 hallgatóval indulhat el a félév. Az ide jelent-
kezők átlagos pontszáma idén is magas, 423 pont volt.

Forrás: Eduline.hu

SE-ÁOK O N Á általános orvos 441
SE-ÁOK O N K  általános orvos 460 
SE-FOK  O N Á fogorvos 434
SE-FOK  O N K  fogorvos 440
SE-GYTK  O N Á gyógyszerész 392
SE-GYTK  O N K  gyógyszerész 390

SZTE-ÁOK  O N Á  általános orvos 427
SZTE-ÁOK  O N K  általános orvos nem indult
SZTE-FOK  O N Á  fogorvos 423
SZTE-FOK  O N K  fogorvos 429
SZTE-GYTK  O N Á  gyógyszerész 385
SZTE-GYTK  O N K  gyógyszerész 296

DE-ÁOK  O N Á  általános orvos 423
DE-ÁOK  O N K  általános orvos nem indult
DE-FOK  O N Á  fogorvos 420
DE-FOK  O N K  fogorvos 430
DE-GYTK  O N Á  gyógyszerész 385
DE-GYTK  O N K  gyógyszerész 344

PTE-ÁOK  O N Á  általános orvos 418
PTE-ÁOK  O N K  általános orvos 432
PTE-ÁOK  O N Á  fogorvos 418
PTE-ÁOK O N K  fogorvos nem indult
PTE-ÁOK O N Á gyógyszerész 385
PTE-ÁOK O N K gyógyszerész 352

O osztatlan    N nappali    Á állami ösztöndíjas    K önköltséges

Felvételi ponthatárok 2018
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25 milliárd forinttal bővül a gyógyszerkassza

A 2019. évi költségvetés tervezete szerint jövőre az 
alapellátás és a gyógyszerkassza is jelentős többlet-
forráshoz jut.

· Az Egészségbiztosítási Alap az ideinél 120 mil-
liárd forinttal nagyobb büdzséből gazdálkodhat;

· ebből a gyógyszerkassza a „tavalyihoz képest” 
25 milliárd forinttal több támogatáshoz jut;

· a háziorvosok rezsitámogatásának szintre emelé-
séhez 1,6 milliárd forintot, az ügyeleti feladatok 
ellátására pedig az idei évhez hasonlóan jövőre is 
10 milliárd forintot kapnak az alapellátó orvosok;

· 10 milliárdos többletfinanszírozás jut a gyógyá-
szati segédeszközök és egyéb természetbeni el-
látások kiadásaira;

· 35 milliárd forintot különítenek el az egészség-
ügyi finanszírozással összefüggő intézkedések 
többletfedezetére, a nagy értékű gyógyszer-fi-
nanszírozás és speciális finanszírozású szakel-
látás támogatására, valamint a többletkapacitási 
igényt jelentő fejlesztésekre.

Forrás: Magyar Hírlap

Letették esküjüket a szakmai egyetemek új rektorai

Július elején mutatkozott be dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem 
(SE), Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és dr. Miseta 
Attila, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) új vezetője – számoltak be a vo-
natkozó szakmai és regionális hírportálok.

Dr. Merkely Béla eskütételére ünnepélyes keretek között, a Semmelweis 
Szalonban tartott beiktatási ceremónián került sor, dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere és dr. Szél Ágoston leköszönő rektor jelen-
létében. Ugyanezen a napon tette le esküjét a Szegedi Tudományegyetem 
új vezetése is, élén Rovó László professzorral, mint az intézmény új rekto-
rával. Rovó úgy fogalmazott: a vezetés nem magányos dolog, ezért kiváló 
helyetteseket kért fel a különböző feladatokra. 

Ugyancsak ebben az időszakban került sor a Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) új rektora, dr. Miseta Attila kinevezésére is, aki 2022. június 30-ig 
tölti be ezt a pozíciót. Az új rektor beszédében úgy fogalmazott: az egyetem 
szerencsés helyzetben van, hiszen a kormány mellettük áll, és a következő 
időszakban meg kell mutatniuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem mél-
tó a támogatásokra. Jövőbeli célkitűzéseivel kapcsolatban Miseta Attila  
úgy fogalmazott: szeretnék a magyar, illetve a külföldi hallgatók számát is 
növelni, a ciklus végéig 25 ezer fő képzése a cél.

Forrás: Weborvos.hu, Délmagyar, bama.hu

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!

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

Új!Új!Új!

HPHWebGyogyszertarMagazin200x142.indd   1 4/17/18   1:13 PM
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KOMOLYZENE
A Nemzeti Filharmonikusok 
hangversenye

Műsoron: 

Fauré: Cantique de Jean Racine, op. 11
Fauré: Pavane, op. 50

Dutilleux: Csellóverseny (Tout un monde Lointain)
Ravel: Daphnis és Chloé - balettzene

Vezényel: Bertrand de Billy
Közreműködők: Várdai István (cselló),  

a Nemzeti Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)

Erre az estére, amelynek szólistája a világ legkeresettebb 
csellistája, a magyar Várdai István lesz, csodálatos fran-
cia menüt állított össze az egyik legnépszerűbb sztárkar-
mester, Bertrand de Billy. Utóbbi kiváló dramaturgiai és 
drámai érzéke az olyan nagyszabású kompozíciókban is 
jól érvényesül, mint Ravel katartikus befejezéssel meg-
koronázott balettje, a Daphnis és Chloé. 

A kórus nemcsak e mű fináléjában, hanem Fauré zene-
karkísérettel ritkán hallható, tizenkilenc éves korában írt 
egyházi himnuszmegzenésítésében is közreműködik. A 
zeneszerző munkásságának másik gyöngyszeme a bol-
dog békeidők eleganciájával elbűvölő Pavane. 
 
Az est másik „nagy dobása” a 20. század második felének 
egyik legjelentősebb zeneszerzője, Henri Dutilleux Csel-
lóversenye. A Baudelaire sorai által ihletett kompozíció a 
címét is A romlás virágai egyik versétől kölcsönözte.

Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: október 4., 19.30

Jegyár: 2100–5200 Ft

Helyszín: Belvárosi Színház
Időpont: október 12. és 13., 20.00

Jegyár: 2900–5800 Ft

SZÍNHÁZ
Lucas Hnath: Nóra 2

Kopogtatnak. Az ajtó nyílik, mögötte Nóra áll – 
tizenöt évvel azután, hogy Ibsen nagy botrányt 
kavart és betiltott klasszikusában becsapta maga 
mögött. Miért jött? Mi történt vele azóta? Meg-
érte kivívnia a függetlenségét? Mit akar azoktól, 
akiket akkor elhagyott? Mit szólt hozzá a társa-
dalom? És mit szólunk hozzá mi, a 21. század-
ban?

A fiatal szerző friss darabja tavaly hatalmas kri-
tikai és közönségsikert aratott hazájában, a Bro-
adway valóságos szenzációja volt. Sziporkázó 
humorral és nagy emberismerettel tárja elénk a 
színháztörténet egyik legzajosabb ajtócsapásának 
utóhatásait.

Szereplők: Kováts Adél (Nóra), Csankó Zoltán 
(Torvald), Bodnár Erika (Anne Marie), László 
Lili (Emmy)

Rendező: Galgóczy Judit

Fo
tó

: T
ak

ác
s 

A
tti

la



NYITOTT SZEMMEL

29GYÓGYSZERTÁR  

JAZZ
4 Pianos (Możdżer, Wasilewski, Kaczmarczyk, Orzechowski): Pianohooligan

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 20., 20.00     Jegyár: 2500–3900 Ft

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Bár a Fesztivál Színház színpada biz-
tosan nem hajol majd meg a négy 
zongora súlya alatt, megszólaltatóik, 

a négy lengyel pianista előadói kvali-
tásai kelthetnek olyan érzést a hallga-
tóban, hogy süllyednek a deszkák. A 

legnagyobb lengyel jazzmuzsikusokat 
pályára állító Jazz Juniors verseny és 
fesztivál életre hívásának negyvene-

dik évfordulójára összeállt 
négyes tagjai közül Leszek 
Możdżer, Paweł Kaczmar-
czyk és Piotr Orzechows-
ki is innen indult, és mára 
nemzetközileg elismert 
előadóvá vált – ez utóbbi 
megállapítás Marcin Wasi-
lewskire is igaz. 

Ezen az estén a négy zon-
gorista Chopintől Krzysz-
tof Komedán át a Depeche 
Mode világáig kalandozik 
- rengeteg improvizációval.

XVII. évfolyam 9. szám  l  2018. szeptember

KIÁLLÍTÁS
A Seuso-kincs
A késői római császárkor egyik 
legjelentősebb kincslelete, a  
Seuso-kincs – tavalyi parlamen-
ti bemutatóját és féléves vidéki 
vándorkiállítását követően – 
2018. június 27-től ismét Buda-
pesten látható.

A Seuso-kincs ma ismert ezüste-
dényei a saját műfajukban koruk 
művészetének csúcsdarabjai vol-
tak: az edényeket díszítő görög 
mitológiai történetek a szerelem 
és a vadászat témáját járják kö-
rül, üzenetüket, erkölcsi tanulságukat 
csak az akkori művelt elit tagjai tudták 
értelmezni.

A kincs hazai és nemzetközi ismertsé-
gét nemcsak kiemelkedő művészi kva-

litásának, hanem krimibe illő történeté-
nek is köszönheti. A magyar államnak 
végül sikerült megállapodnia az angol 
birtokosokkal, így a kincsnek mind a 
15, jelenleg ismert darabja visszakerült 
Magyarországra.

A mostani tárlat újdonsága, hogy az 
ezüstedények mellett az a rézüst is lát-
ható lesz, amelyben a kincsleletet egy-
kor elrejtették, az ezüstedények pedig 
már összeillesztve, eredeti szépségük-
ben várják a látogatókat.

Helyszín: Nemzeti Múzeum     (Jelenlegi helyén) megtekinthető: november 11-ig     Jegyár: 1590 Ft
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Tematika:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 KREDITPONT értékű. 

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

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

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

tanfolyam végén, a helyszínen kapják meg a hallgatók. 

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

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

 
 Budapest, 2017. december 2.   

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

BUDAPEST I.

BUDAPEST II.

GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT
Továbbképző tanfolyam –  

2018.

  JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment – 2018.

A továbbképzés választott helyszíne: 
A jelentkező neve: 
Előző neve: 
Működési nyilvántartási száma:

Levelezési cím
Címzés:
Irányítószám/város/utca/házszám:

Telefon:    
E-mail cím: 

Számlázási adatok
Számla címzése: 
Irányítószám/város/utca/házszám: 

Fizetési mód: Átutalás          Készpénz 

A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom,  
a tandíj határidőre való befizetéséről gondoskodom. Hozzájárulok, hogy a  
fentiekben közölt adataimat tanfolyamszervezéssel és kreditpont-nyilvántartás-
sal kapcsolatos teendők ügyében felhasználják.

Kelt: 2018.
           aláírás
Beküldési cím:
Simon Patika Kft., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
Tel/fax: 06/1/252-4948. E-mail: takacsmargo@indamail.hu

A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

FELHÍVÁS

szeptember 22–23. (szombat-vasárnap)

november 24–25. (szombat-vasárnap)

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK:
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:  
Básti Lajos és Bessenyei Ferenc
Básti Lajos Kossuth-díjas magyar színész. Keszthelyen született 
1911. november 17-én. Berger Lajos néven anyakönyvezték, ne-
vét 1948-ban magyarosította Bástira. 1935-ben szerzett diplomát 
a Színművészeti Akadémián. Ezt követően Bárdos Artúr Belvárosi 
Színházában kezdte pályafutását, 1937-ben szerződött a Vígszín-
házba, ahol a zsidótörvények miatt 1939-40-ben már alig kapott 
szerepet. 1941-ben még játszott a Magyar és az Andrássy Színház-
ban, de azután a háború végéig nem szerepelhetett színpadon.

1945 után a Nemzeti Színház meghatározó művésze volt. Másfél 
évtizedig játszotta a vízszintes 1. sorban olvasható nevű úr klasz-
szikus rendezésében Ádám szerepét Madách Imre Az ember tragé-
diája című drámájában. Szerepéről könyvet is írt Mire gondolsz, 
Ádám? címmel (1962). 1968–1972 között a Vígszínház tagjaként 
a függőleges 16. sorban szereplő, világhírű író Alku című szín-
művének főszereplőjeként aratott sikert. Visszatérve a Nemzetibe, 
egyik utolsó nagy alakítása a Lear király (Shakespeare) címszere-
pe volt. Fiatal korában énekes-bonviván szerepekben is bemutat-
kozott. Később egyik legjelentősebb szerepe lett a My Fair Lady 
musical Higgins professzora. 

Számos filmszerepe közül emlékezetes a Föltámadott a tenger 
(1953). A kőszívű ember fiai (1964); a Butaságom története (1965, 
Ruttkai Évával); az Egy magyar nábob/Kárpáthy Zoltán (1966). 
1952–1960 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanáraként 
tevékenykedett. Felesége Zolnay Zsuzsa (1932–2011), Jászai Mari- 
és Aase-díjas színésznő volt. Básti Lajos 
Budapesten, 1977. június 1-jén hunyt el.

Bessenyei Ferenc 1919. február 10-én 
született Hódmezővásárhelyen, és Lajos-
mizsén, 2004. december 27-én hunyt el. 
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, 
kétszeres Kossuth-díjas magyar színmű-
vész. 1940-ben a szegedi Városi Színház-
ban kezdte pályáját, ezt követően számos 
vidéki és fővárosi teátrumban megfordult. 
1950-től egészen az ezredfordulóig a Nem-
zeti és a Madách Színház között „ingázott”. 1981 után nyugdíjba 
vonult, és 1997-ig már csak szerepekre szerződött. Ezt követően la-
josmizsei tanyáján élt visszavonultan. Súlyos betegség után agyvér-
zésben hunyt el, a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Közel ennyi filmben (számuk a vízszintes 73. sor megfejtéséből 
derül ki) és megszámlálhatatlan tévéjátékban volt főszereplő. Orgá-
numa, szuggesztív egyénisége, elementáris erejű szerepformálása,  
humora, intellektuális ereje színpadon és filmen egyaránt kitűnően 
érvényesült a klasszikus hősök megformálásában. Felesége, B. Élthes  
Eszter a vízszintes 11. sorban olvasható címmel írt róla könyvet.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére regisztrációt sorsolunk ki  
az októberi Gyógyszerészek XXVIII. Országos Kongresszusára, Balatonalmádiba. 

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.) Beküldési határidő: 2018. szeptember 25.
Előző havi nyertesünk: Dr. Buda Ildikó (Győr)

Vízszintes
1. Megfejtés 11. Megfejtés 12. –ra párja 13. Egyesülés, társu-
lás 14. Különösen az Északi-sarkvidék környékén elterjedt, nagy 
testű állat 17. Egészséges zöldségféle, „hónapos” is van ilyen 20. 
Van hozzá bátorsága 21. Tetejére 23. Ipari növény 24. VAH 26. 
Személyes névmás 27. Trombitahang 29. Tálaló edények 31. Ka-
cat 32. Fiatalabb lánytestvére 33. Ezt teszi a pénz a bankban 35. 
Ezen a napon 36. Parancsolója 38. Egyfajta szerencsejátékot ját-
szik 39. Helyhatározó rag 40. Ház eleme 42. Jean…, francia film- 
színész, legismertebb filmjeit a 60-as években vetítették 43. LO  
44. Magvakat tartalmazó 46. –nél párja 47. MAM 48. Ifjúsági 
Magazin 50. … Hood, az ismert angol íjász 52. Fémszálakkal át-
szőtt nehéz selyemszövet 53. Népszerű énekesünk 55. Nem keve-
sen! 56. Nem megy el 57. Üres rum! 59. Folyóra épített műtárgy 
61. Tizenéves 62. … a szándékától, megváltozik a véleménye 65. 
… Tours, utazási iroda 67. Hosszú zenei ritmus, névelővel 68. … 
Mária, fiatalon elhunyt ismert színésznőnk volt 70. Könyvet for-
galomba hozó 72. Ismétlő szó 73. Megfejtés 74. Ritka férfinév 

Függőleges
2. A Vészhelyzet című filmsorozat eredeti címe 3. A sütő népies 
neve 4. Magas kor jelzője 5. Francia semmi! 6. Tehergépkocsi 7. 
Előadó 8. Orvos neve előtt szerepel 9. Épületmaradvány 10. Nem 
azon! 11. Szolmizációs hang 15. Mister 16. Megfejtés 18. Tova 
19. Legnagyobb tagunk 22. Termékre 24. Pénzügyőr 25. Egy-
negyed napos (két szó) 26. Becézett angol férfinév 28. Régi török 
tiszti rang 29. Hajó fara 30. Népszerű cseh sörmárka 34. Szovjet 
teherautó márka 37. Nigéria legnagyobb városa 40. Tompor 41. 
Tűz teszi 43. Tengeri tehénfajta 45. Kefével dörzsöl 47. Idegen 
Mária 49. Manchester United 51. Nemzeti Akkreditáló Testület 
52. Régi súlymérték 54. Az észak is ez 58. Lepkefajta betűi ke-
verve 60. … pur es homou vogymuk 63. … Noll, Kambodzsa mi-
niszterelnöke volt 64. Talál 65. Perc idegen rövidítése 66. Ritka 
férfinév 69. Azonos betű 70. Kicsinyítő képző 71. …-móg 
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