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Már az előzetesen meghirdetett prog-
ramra való jelentkezések száma is je-
lezte, hogy sokan tartanak igényt a tá-
jékozódásra, a megbeszélésre, a közös 
álláspontok kialakítására és a találkozás-
ra egyaránt. Váratlan volt viszont a napi 
regisztrációk korábban nem tapasztalt 
magas mértéke. Ez egyben azt is jelezte, 
hogy – patikai elfoglaltsága okán – volt, 
aki nem tudott részt venni a kongresszus 
teljes programján, fél vagy teljes napra 
hazament a betegeihez, majd visszatér-
ve ismét bekapcsolódott a munkába.

Úgy gondolom, hogy amit terveztünk, 
az sikerült. Több fórumon is, vissza-

térően elhangzott a gyógyszerellátás 
egyre növekvő szerepe az ellátórend-
szerben. Erre a gondolatra építettük 
fel a rendezvény ívét. A nagy érdek-
lődéssel kísért farmakoterápia me-
nedzsment és obesitas programok a 
konkrét terápiás területek áttekintése 
mellett muníciót adtak az egészségér-
tés fejlesztése, az adherencia növelése 
és a komplex terápiák egészségnye-
reség-orientált segítése kérdéseiben. 
Módunk volt alaposan és higgadtan, 
több oldalról is tanulmányozni a jelen-
legi és a közeli időszakban a gyógy-
szerbiztonság érdekében kialakítandó 
környezetet. Több kérdésben meg-
nyugtató közösségi álláspont alakult 
ki, míg másokban a jelenlévő szakér-
tők vállalták a kritikus pozíciók dön-
téshozatal felé való képviseletét. 

A tervezett diszkussziók mellett a „ké-
nyelmes” szünetek, azon túlmenően, 
hogy biztosították a rendkívül színvo-
nalas kiállítások megtekintését, egyben 
a szűkebb körű konzultációkra is lehe-
tőséget adtak. 

A kongresszus résztvevői több fóru-
mon és több nézőpontból elemezték a 
hivatás–szakma–kereskedelem triádjá-
nak dimenzióit a gyógyszerellátásban. 
Aggodalommal vizsgálták a generáció-
váltás döccenőit, a vertikális integráció 
irányába mutató törekvések felerősö-

dését, az adminisztrációs tevékenység 
eszkalációját. 

A legnagyobb érték mindig a találko-
zás. Jómagam mindig a nyílt megbe-
szélések híve voltam és vagyok. Eb-
ben a helyzetben, amikor rendkívüli 
a feladat, amikor folyamatosan nö-
vekszik a nyomás az ágazaton, ami-
kor „gyakorlati értéket állítunk elő” 
szürkeállománnyal, amikor korábban 
nem ismert technikákat alkalmazunk 
a gyógyszerbiztonság megtartása és 
a terápiás hatékonyság növelése ér-
dekében, beszélgetnünk kell. Minél 
többet. Széles körben, egymással, 
szakértőkkel, döntéshozókkal. Csak 
így képzelhető el az ágazat irányá-
ban támasztott társadalmi, szakmai 
és államigazgatási igények megvaló-
sítása.

Az eredményes és jó hangulatú rendez-
vényt ezúton is köszönöm, elsőként a 
részt vevő gyógyszerészeknek. Kö-
szönöm előadóinknak, akik tudásukat 
átadva segítették ismereteink gyarapí-
tását. Köszönöm szakértőinknek, akik, 
meghallgatva napi gondjainkat, kellő 
empátiával, velünk együtt keresik a 
megoldásokat problémáinkra. Köszö-
nöm a kiállítóknak, hogy színvonalas 
bemutatóikkal, szakértőgárdájukkal, 
kiváló gazdasági lehetőségek felaján-
lásával segítik közös munkánkat. És 
gratulálok a szervező csapat tagjainak, 
akik jól vizsgáztak.

Sok szakmai program volt ezen a derűs 
hétvégén. Többen voltak, akik más ren-
dezvényre is átlátogattak. Szombaton, 
az esti vacsorát követően jó néhányan 
kinyilvánították: „Hihetetlen, hogy ezt 
az aktivitást fenn tudjátok tartani!”. 
A válasz egyértelmű: „Ne felejtsétek 
el, hogy mi gyógyszerészek vagyunk. 
Egymást jól ismerő és összeszokott 
csapat. És ez a GYOK! Ráadásul már 
a XXVIII.”

Mikola Bálint
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nak is szerződést kell kötniük a hazai 
rendszert működtető szervezettel, a 
HUMVO-val. 

Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke 
hozzászólásában rámutatott, az ilyen 
pluszteendők és az adminisztrációs 
terhek növekedése miatt „a gyógysze-

részet ma sajnos nem a hivatásfejlesz-
tésről szól, és a fiatalokat sem tudjuk 
behozni a tára mögé.”
 
Dr. Maklári Zsolt, a Sárdy és Társa 
Ügyvédi Iroda munkatársa, jogi szak-
értő részletesen ismertette, hogyan 
kell, és hogyan lehet megfelelni 
az uniós adatvédelmi szabályozás 
(GDPR) előírásainak. Mik a teendők 
a patika weboldalával, webshop- 
jával, az officinában esetlegesen fel-

szerelt kamerákkal kapcsolatban? 
Mint hallhattuk, az egyes szituációk 
olykor abszurd megoldásokat igé-
nyelnek. 

A délutáni programban elsőként  
dr. Nagy Szilárd, az egészségügy 
szakmai irányításáért felelős helyet-
tes államtitkár lépett a pódiumra, 

Mint megtudtuk, 2019 végéig toló-
dik ki az az átmeneti időszak, amikor 
az orvosnak az elektronikus vénnyel 
párhuzamosan, kötelező jelleggel 
papír alapú felírási igazolást is kell 
adnia a betegnek. Az előadó elmond-
ta, jövőre országos médiakampány 
indul, amellyel az EESZT-t kívánják 
ismertebbé, népszerűbbé tenni a 
lakosság számára.   

Dr. Ilku Lívia az egyedi gyógy-
szer-azonosítás bevezetése kapcsán, 
az eddig történtek összefoglalását kö-
vetően a gyógyszerészek feladatairól 

beszélt. A HENT Gyógyszerhamisítás 
Elleni Munkacsoportjának vezetője 
nemcsak a megváltozott és a patikák 
polcain még évekig egymás mellett lé-
tező, különböző dobozméretekre hívta 
fel a figyelmet, hanem arra is, hogy 
egyelőre nem tudni, mit történik ak-
kor, ha a gyógyszerész leolvasójával 
nem tud deaktiválni egy adott doboz  
gyógyszert.  

Dedinszky Csabáné dr., a Novodata 
Zrt. gyógyszerész igazgatója a patikai 
rendszergazdák szemszögéből vette 
szemügyre a fenti változásokat, illetve 
hívta fel a patikusok figyelmét néhány 
teendőre. Például arra, hogy ne lépje-
nek át „csak úgy” a rendszer hibaüze-

netein, hogy az egyedi doboz-azonosí-
táshoz szükséges DataMatrix kódot ne 
keverjék össze a gyógyszer gyártójáról 
információkat hordozó QR-kód-
dal, illetve hogy a gyógyszertárak-

tű. Éppen ezért megelőzése és kezelése 
is komplex megközelítést igényel. 
Ennek részeként az egészségügyi rend-
szernek biztosítania kell az elhízottak 
számára a hosszú távú és megkülön-
böztetés-mentes egészségügyi ellátás-
hoz való hozzáférést.

Prof. dr. Forster Tamás, a Szegedi 
Tudományegyetem II. számú Belgyó-
gyászati Klinikájának és Kardiológiai 
Központjának vezetője az elhízás kiala-

kulásáért a csökkent metabolizmust, a 
fokozott energia-bevitelt és a csökkent 
fizikai aktivitást teszi felelőssé. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy az elhízás további 
30-40 betegség kialakulásában játszik 
szerepet. 

Péntek

A második nap délelőttjén elhangzott 
előadások kapcsán zajlott a legin-
tenzívebb, érzelmektől sem mentes 
diszkusszió. Dr. Bertalan Lóránt, az 
ÁEEK munkatársa az EESZT beve-
zetése kapcsán eddig szerzett tapasz-
talatokról és a további fejlesztések 
várható irányairól tartott előadást. 

Csütörtök

Az esemény nyitónapja hagyomá-
nyos módon a szakmai továbbképzés 
jegyében telt. Az Elhízás Világnap-
jához igazodó tematika elsősorban 
az obezitás és az ahhoz kapcsolódó 

betegségek problémakörét járta kö-
rül. Dr. Samu Antal, a Gyógyszeré-
szi Gondozás Szakmai Bizottságának 

illetve a tubuláris glükóz-reabszorpció 
gátlásával ható készítményekre. 

Mit tehet a gyógyszerész a betegek 
súlyproblémáinak kezelésében? – tette 
fel a költői kérdést dr. Bácskay Ildikó,  

a DE GYTK docense. Az elhízás oka-
inak és mérési módjainak felsorolása 
után az előadó ismertette a tanszéke 
által ebben a témában végzett felmérés 
eredményeit, majd összefoglalta, mi le-
het a patikus szerepe a terápiában. 

Dr. Tóth Tamás, a Magyar Elhízástu-
dományi Társaság főtitkára az obezitás 
klinikai kezelési gyakorlatát ismertet-

te. Miután rámutatott, hogy mi számít 
tényleges és egészséges mértékű fo-
gyásnak, példákkal demonstrálta, hogy 
a testösszetétel-analízis révén a kedve-
ző és kedvezőtlen irányú folyamatok is 
jól tetten érhetők.  

Dr. Halmy Eszter, a Magyar Elhí-
zástudományi Társaság ügyvezető 
elnöke a globális elhízás okairól és a 
megelőzés lehetőségeiről beszélt. El-
mondta, hogy az obezitás betegség, 
amely ráadásul multifaktoriális erede-

elnöke a gyógyszerészek szerepéről 
beszélt a hipertónia farmakoterápiá-
jának menedzsmentjében. Rámuta-
tott: a beteg-adherencia növelésével a 
kezelés költségeinek egy jelentős része 
megtakarítható lenne, amelynek egy 
részéből a gyógyszerészek ez irányú 
munkáját lehetne „honorálni”.

Dr. Takács Gézáné, a BMKK Dr. 
Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógy-
szertárának főgyógyszerésze a 2-es tí-
pusú diabetes mellitus kezelésének új 
lehetőségeiről tartott előadást. Miután 
ismertette a betegséggel kapcsolatos 
terápiás ajánlásokat, illetve az egyes 
antidiabetikumok adásakor mérlege-
lendő körülményeket, részletesen is ki-
tért az inkretin-tengelyen ható szerekre, 

Terhes jelen, ígéretes jövő
Beszámoló a Gyógyszerészek XXVIII. Országos 
Kongresszusáról
A megszokottnál is több napsütés, melegebb időjárás fogadta az idei gyógy-
szerész-kongresszus résztvevőit. A rendezvényre október 11–14. között, a ba-
latonalmádi Hunguest Hotel Bál Resort-ban került sor. A négy nap során a leg-
intenzívebb érdeklődés a patikusokra pluszterheket rovó új rendszerek (EESZT, 
egyedi gyógyszer-azonosítás, GDPR) bevezetésével, működésével kapcsolatos 
előadásokat övezte. Abban valamennyi, nem gyógyszerész előadó egyetértett, 
hogy a tára mellett álló szakemberek tudására, munkájára egyre nagyobb 
szükség lesz.
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tásokat, végül megállapította: a praxis-
közösségek működése eredményeként 
erősödik az orvos-beteg-gyógyszerész 
kapcsolat.  

Szombat

A kongresszus szakmapolitikai napja 
szokás szerint a kiemelkedő szakmai 
munkát végző kollégák elismerésével 
indult (lásd keretes írásunkat). Az ezt 
követő, a hazai egészség- és gyógy-
szer-politikára fókuszáló szekcióban 

elsőként dr. Kovácsy Zsombor jogász, 
orvos, egészségügyi szakmenedzser az 
elmúlt időszak egészségügyi narratívá-
jának kritikáját és a valós problémákat 
fogalmazta meg. A megoldást többek 
között az alapellátás megújításában és 
a magán egészségügyi ellátástól törté-
nő egyértelmű elválasztásában, illetve 
a két rendszer békés egymás mellett 
élésében látja.  

Ezt a gondolatot vitte tovább  
dr. Rékassy Balázs egészségügyi 
közgazdász is, aki egy, a legnagyobb 
hazai magán-egészségügyi szolgálta-
tókkal kapcsolatban végzett felmérés 

történéseit. Mint mondta, mindezek 
kezelése a gyógyszertár részéről egy 
többoldalú kommunikációt igényelt a 
hatóság, a rendszergazda, a többi pati-
ka és a vásárlók felé.    

Mit vár a gyógyszerészektől a XXI. 
század betege? A fogyasztó számára 
milyen egy ideális patika? – dr. Oláh 
Gábor előadásában ezeket a kérdéseket 

igyekezett megválaszolni. A DE GYTK 
tanársegédje példákat hozott arra, mi-
lyen típusú gyógyszerészi gondozási 
tevékenységeket végeznek külföldi pa-
tikákban. Öt kontinens válaszadóinak 
többsége szerint a gyógyszertár ezek 
által nem válik nyereségesebbé, 
98 százalékuk szerint mégis ez a 
hivatásfejlesztés kívánatos iránya.   

A nap zárásaként dr. Samu Antal a 
gyógyszerellátásban működő praxiskö-
zösségek jelentőségéről beszélt. Nem-
zetközi példákat hozva összegezte ezek 
előnyeit és az általuk nyújtott szolgálta-

eredményeit ismertetve arról beszélt, 
hogy egészségügyi információk te-
kintetében a fogyasztók milyen mér-
tékben hisznek az egyes csatornák-
nak, kezdve a bulvársajtótól egészen 

az orvosokig és gyógyszerészekig. 
A rossz hír, hogy a bizalmi index 
alapvetően alacsony, a jó viszont az, 
hogy a páciensek a legnagyobb biza-
lommal éppen a gyógyszerészek iránt 
vannak.   

Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ 
alelnöke patikai szemszögből vette sor-
ra az elmúlt egy év rendszer-bevezeté-
seit, jogszabályváltozásait és egyéb 

és üdvözölte a kongresszus részt-
vevőit. „Nagy tisztelettel adózunk 
azért, hogy helytállnak azon a fron-
ton, amely közös frontunk” – kö-
szönte meg a kormányzat nevében 
a gyógyszerészek eddigi áldozatos 
munkáját. 

Kocsisné dr. Balogh Anikó, a kis-
marosi Málnalevél Patika vezetője a 
gyógyszerészet előtt álló lehetséges 
utakat – a kereskedelmi szemlélet 
előtérbe kerülését és a szakmaiság 
erősítésének lehetőségeit – vizsgálta 
meg. Álláspontja szerint a patikáknak 
nem muszáj belemenniük a láncok és 
a drogériák által diktált árversenybe, 

mert azzal csak rosszul járnak. Mást 
kell nyújtaniuk a betegeknek: tudásu-
kat egymással megosztva a gyógysze-
részi gondozást kell magasabb szintre 
emelniük.    

Dr. Csóka Ildikó, a SZTE GYTK 
intézetvezetője, egyetemi docens 
rámutatott: a megváltozott társadalmi 
elvárások és szokások a gyógyszeré-
szi szerepkört is módosították. A gra-
duális képzésnek ezeket az igényeket 
kell kiszolgálnia. Példaként ismertette 

a szegedi egyetemen kötelező jelleg-
gel és szabadon választható stúdiu-
mok rendszerét, amelyben a menedzs-
ment-kompetenciák fejlesztése is 
hangsúlyos szerepet kap. 

Kiss Katalin, az Inspira Research 
Kft. kutatásvezetője egy felmérés 

Ahol a fiataloké a pódium

A rendezvény pénteki napján került sor a MOSZ Ifjúsági Fórumára, ahol az 
előadások ez alkalommal nem versenyeztek egymással, hanem értékes gon-
dolatokat és kutatási eredményeket felmutatva kezdeményeztek párbeszédet 
a hallgatósággal. 

Ismét díjazták az Év Gyógyszerészét és az ország Kedvenc Patikáját

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával, a Roche 
Magyarország Kft. támogatásával és a Nero Solution szervezésében immár 
nyolcadik alkalommal nyílt lehetőség az „Év Gyógyszerésze” és a „Kedvenc 
Patikám” kitüntető cím elnyerésére. 

Az anonim módon beadott pályaművek elbírását követően, a szakmai zsűri 
döntése alapján 2018-ban az Év Gyógyszerésze dr. Szilva Boglárka, a hevesi 
Megyecímer Patika gyógyszerésze lett. Második helyezett: dr. Csaba Miklós, 
a kőszegi Küttel Gyógyszertár vezetője. Harmadik helyezett: Matastik Pálné 
dr., a tiszaroffi Csillag Gyógyszertár vezetője.

A zsűri különdíjában részesült Keller Tamásné dr., a szigetszentmiklósi Melissa 
Gyógyszertár vezetője és dr. Dér Péter, a mogyoródi Kígyó Patika vezetője. 

A lakosság szavazatai alapján Magyarország Kedvenc patikája idén a  
nagykállói Igazgyöngy Gyógyszertár lett. Második helyezett az orosházi  
Fehér Kígyó Gyógyszertár, a harmadik helyezett pedig a tataházi Pető  
Gyógyszertár lett. 

A győzteseknek szívből gratulálunk, és további eredményes szakmai munkát 
kívánunk!  
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mondhatni, az oroszlán barlangjá-
ba merészkedett, amikor is a patikai 
franchise rendszerek előnyeit ecsetel-
te a túlnyomórészt magángyógysze-
részekből álló hallgatóságnak. Mint 
elhangzott, az ezek részeként történő 
működés mindenekelőtt a működési 
költségek csökkentésére és a bevéte-
lek növelésére ad lehetőséget.

A nap szakmai programjának zárása-
ként Sipos Balázs, a Boiron Hungá-
ria Kft. ügyvezető igazgatója mutatott 
rá arra, hogy az online gyógyszertári 
kereskedelem fejlődési üteme jóval 
gyorsabb, mint a hagyományos csa-

tornáé. Hogy egy évtized múlva azok 
a most tizenévesek jelentik majd a 
fő fizetőképes célcsoportot, akik már 
most is digitális környezetben érzik 
otthon magukat, és sejthetően a ké-
sőbbiekben is ott lehet majd őket a 
leghatékonyabban elérni. A marke-
tingszakértő ezt követően részletesen 
is ismertette ennek az eszközeit. 

Vasárnap

A rendezvény utolsó napjának 
előadói a gyógyszerellátás jogi, 
gazdasági, pénzügyi, munkaügyi és 
adókörnyezetét vették górcső alá.  

Dr. Hagymási Miklós, a Patella Kft. 
igazgatója előadásában a gyógyásza-
ti segédeszközök patikában történő 
forgalmazásában rejlő potenciálra 
mutatott rá. Mindenekelőtt arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a gyógyszertá-
rak eddig a kis értékű és alacsony ár-
réssel kecsegtető termékeket emelték 
be a portfóliójukba, holott cége ennél 
jóval jövedelmezőbb árstruktúrájú 
eszközöket is kínál továbbértékesí-
tésre. 

Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Mű-
ködő Gyógyszertárak Szövetségének 
szakmai igazgatója prezentációjával, 

beszélt. Szóba hozta a Magyar Gyógy-
szer védjegyet is, amelynek viselésére 
jelenleg már 594 készítmény jogosult. 

Szepesházi Zsolt, az IQVIA igazga-
tója a globális gyógyszerpiacra adott 
kitekintést, amelynek során a várható 
trendeket is ismertette. Mint hallhattuk, 
a patikaláncok új üzleti modellek fej-
lesztésével igyekeznek lépést tartani a 
változó környezettel, és ezek egy részét 
a családi vállalkozásban működtetett 
gyógyszertárak is elleshetik tőlük. Az 
előadó kiemelte, több olyan folyamat is 
érzékelhető, amely a jövőben felértéke-
li a gyógyszertárak szerepét.     
  

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagy-
kereskedők Szövetségének elnöke – 
szokásához híven – elsőként a hazai 
gyógyszerpiac idei első kilenc hónap-
jának eredményeit ismertette. Ezt kö-
vetően pedig olyan közelmúltbeli tör-
ténések tanulságait összegezte, mint a 
valsartan-tartalmú készítmények és a 
Calcium-Sandoz pezsgőtabletta vissza-
hívása, amely esetek egymásutánisága 
a legális gyógyszerellátási láncba ve-
tett lakossági bizalmat ingathatja meg.   

Dr. Simon Kis Gábor egyetemi do-
cens – a tőle megszokott vehemen-
ciával és különleges látásmóddal – a 
demokratikus és autokratikus rendsze-
reket hasonlította össze, amiből – gaz-

dasági szempontból, hatékonyságukat, 
eredményességüket tekintve – az utób-
biak kerülnek ki győztesen. Az előadó 
a jelenlegi helyzetből történő kilábalás 
érdekében elvégzendő feladatokat is 
listába szedte.     

Dr. Gyetvai László, a MOSZ alelnö-
ke a gyógyszerek gyártását és forgal-
mazását befolyásoló trendekről és a 
közeljövőben várható változásokról 
beszélt. A kulcskérdés szerinte az: ho-
gyan lehet a vásárló (a finanszírozó) 
számára nagyobb értéket előállítani, 
amiért az aztán hajlandó fizetni?
 

Kiss-Leizer György cége, az 
Euromedic-Pharma Zrt. új szereplő a 
gyógyszertári nagykereskedelemben. 
A patikai üzletág-vezető éppen ezért 
bemutatta tevékenységüket, a rendelés 
és kiszállítás lehetőségeit, illetve a vál-
lalkozásuk által kínált előnyöket. 

eredményeit osztotta meg a hallgató-
sággal. Természetesen ő sem tudta el-
kerülni a közfinanszírozott és a magán 
egészségügyi ellátás összevetését, ki-
emelve az egyes rendszerek előnyeit 
és hátrányait. Mint megállapította, a 
két szisztéma együttélése jelenleg fo-
kozza a társadalom – az ellátás minő-
sége és hatékonysága, vagyis a gyó-
gyulás esélyei szempontjából történő 
– kettészakadását.   

Dr. Mikola Bálint előadásában az 
OECD-országok legfontosabb egész-
ségügyi mutatóit, és ebben a mezőny-

ben hazánk nem igazán szívderítő 
pozícióit ismertette. A MOSZ elnöke 
rámutatott, az állam tehervállalásának 
csökkenésével párhuzamosan az 
egészségügyi magánkiadások aránya 
fokozatosan emelkedik, és lassan eléri 
a kritikus szintet. A gyógyszerforga-
lom növekedése mindenekelőtt a kór-
házi csatornában realizálódik, patikai 
szinten viszont az étrend-kiegészítők 
ijesztő mértékű térnyerésének lehetünk 
tanúi.   

Dr. Vecsernyés Miklós, a DE GYTK 
dékánja előadásában a gyógyszerész-
alapképzésről és -szakképzésről adott 
frappáns, lényegre törő összefoglalót. 

A nap második felében dr. Illés  
Zsuzsanna, a MAGYOSZ igazgatója a 
hazai gyógyszergyártóknak a nemzet-
gazdaságban betöltött szerepéről, illetve 
a tagvállalataik előtt álló kihívásokról 
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biztonságának javítása. Többen is beszá-
moltak a szív- és érrendszeri betegségek 
és a diabétesz-ellenes tevékenységük in-
nováció által támogatott sikereiről.

A különböző plénumokon kiemelt té-
maként szerepelt többek között a nem-
zetközi viszonylatban is nagy vitát 
kiváltó homeopátia, a határokon átíve-
lő tapasztalatok megosztása, vagyis a 
nemzetközi képzési programok, vala-
mint a klinikai gyógyszerészek képzése.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, ked-
vezményes regisztrációs feltételekkel 
fiatal gyógyszerészek, illetve gyógy-
szerészhallgatók is szép számmal csat-
lakozhattak a rendezvényhez. Prog-
ramjaik során ők az ifjúságot érintő, 
aktuális oktatási és egyéb szakmai 
problémákra összpontosítottak.

A konferenciát szakmai kiállítás és az 
egészség, a jó közérzet és az új kapcso-
latok építése jegyében megrendezésre 
kerülő, öt kilométeres „FIP Fun Run” 
futóprogram tette színesebbé.

A rendezvény házigazdája és fő szer-
vezője az Egyesült Királyság Gyógy-
szerészeti Társasága (  Royal Phar-
maceutical Society) volt. A szervezők 
mindent megtettek annak érdekében, 
hogy a világ szinte minden tájáról érke-
ző gyógyszerészek a szakmai és egyéb 
(társasági, kulturális, turisztikai, sport 
stb.) programokon otthonosan és ké-
nyelmesen érezhessék magukat.

A hagyományoknak megfelelően a ren-
dezvény jó lehetőséget biztosított arra, 
hogy a régi barátok, kollégák örömmel 

lenszerű és célzott rizikók felismeré-
sére, szűrővizsgálatok elvégzésére, 
az egészségfejlesztést és a prevenciót 
célzó folyamatok befolyásolására. 

A hagyományoknak megfelelően a 
tagszervezetek delegáltjaiból álló leg-
felsőbb döntéshozó testület, a FIP Ta-
nácsa már a konferenciát megelőző 
napon megkezdte az előző kongresszus 
óta lezajlott szakmai és gazdasági ese-
ményeket értékelő munkáját, és a nap 
végén megválasztotta a FIP új elnökét, 
Dominique Jordan svájci gyógyszerész 
személyében, aki jól ismert a tagság 
körében, hiszen korábban több jelentős 
vezető pozíciót is betöltött a szervezet 
életében.

üdvözöljék egymást, megosszák ta-
pasztalataikat és természetesen új ba-
rátságok szövődjenek.

A glasgowi FIP konferencia szervezői 
mind a szakmai, mind a társasági prog-
ramok szervezése, lebonyolítása során 
jól vizsgáztak, így maradandó élményt 
biztosítottak az eseményen részt vevők 
számára. 

A programok, a különböző országok 
tapasztalatai és iránymutatásai egyér-
telműen alátámasztották és igazol-
ták azt a munkát, amelyet az elmúlt 
évek során a hazai gyógyszerészet 
menedzselése területén végeztünk, és  
egyben a még előttünk álló, nem ke-
vés feladattal is szembesítenek ben-
nünket.

A 79. FIP konferenciát 2019. szep-
tember 22–26. között Abu-Dhabiban 
(Egyesült Arab Emírségek) rendezik. 

Dr. Samu Antal, 
a MOSZ elnökségi tagja

A konferencia munkanapjain a több 
ezer résztvevő a különböző szekciók-
ban (közvetlen lakossági és kórházi 
gyógyszerellátás, akadémiai és ipari 
gyógyszerészet stb.) elhangzó plená-
ris előadásokon, munkaértekezleteken, 
poszter szekciókon osztotta meg egy-
mással a szakmát érintő elméleti és 
gyakorlati ismereteit, illetve lazított a 
különböző társasági programokon.

Az ünnepélyes megnyitón a FIP lekö-
szönő elnöke, dr. Carmen Pena előadá-
sában vázolta a szervezet küldetéséből 
adódó jövőbeli elképzeléseket. Hangsú-
lyozta, hogy a nemzetközi együttműkö-
dés fenntartása egyben garanciája a mi-
nőségi gyógyszerekhez történő egyenlő 

hozzáférésnek és a felelős felhaszná-
lásnak. A betegekhez legközelebb álló 
gyógyszerészi szakma hatékonyan tudja 
segíteni az ENSZ Fenntartható Fejlő-
dési Céljait az egészség és a társadalmi 
jólét elérése területén. 

Ezt követően kitüntetések, elismerések 
átadására, skót kulturális programra és a 
kötetlen ismerkedést biztosító fogadáson 
személyes beszélgetésekre került sor.

A konferencia különböző fórumain, a 
szekciókban elhangzó előadások során 
többek között megismerkedhettünk az 
Egyesült Királyság egészségügyi és 
gyógyszerészeti ellátásával, az ottani 
gyógyszerészi tevékenység különböző 
területeivel. A kongresszus során – az 
Amerikai Gyógyszerészeti Szövetség 
támogatásával megvalósuló, oklevelet 
adó képzési program keretében – lehe-
tőség volt a gyógyszertári alapú immu-
nizálás elméleti és gyakorlati ismerete-
inek elsajátítására.

A „Dékánok Fóruma” a stratégiai per-
spektívák kidolgozására összpontosított, 
megkönnyítve az elköteleződés folyama-
tát a változások kezelésében. A „FIP-be-
szélgetések” fóruma pedig a tudomány, 
a gyakorlat és az oktatási tapasztalatok 
eredményesebb cseréjének szükségessé-
gét hangsúlyozta.

Több programon is elhangzott, hogy a 
szakmai együttműködésen alapuló szol-
gáltatásokon keresztül nő a gyógyszeré-
szek szerepe az alapellátásban, illetve, 
hogy a gyógyszerek minőségi szabvá-
nyainak globális harmonizációjával 
biztosítható a betegek gondozásának és 

Az eseményen a gyógyszerészeti tu-
dományok, az oktatás és a gyakorlat 
területéről, a világ 104 országából 
több mint 3 ezer szakember vett részt. 
A rendezvény kiemelt programjai so-
rán a szervezők bemutatták az átala-
kulóban lévő gyógyszerészi hivatás 
eredményeit. Rá kívántak világítani 
arra, hogy a gyógyszerészek, mint 
speciálisan képzett egészségügyi 
szakemberek hogyan képesek javítani 
a betegek személyre szabott terápiájá-
nak kimenetelét. Egyben arra a tényre 
is rámutattak, hogy közösség-közeli 
pozíciójuk folytán a lakosság széles 
rétegeiben nyílik lehetőségük, illetve 
képesek az életvitellel kapcsolatos 
információk megszerzésére, a vélet-

tuális jogszabályváltozásokról adott 
összefoglaló képet. 

Végzetül, Rózsa Melinda, a MESZK 
Gyógyszertári Asszisztensi Szakmai 
Tagozatának vezetője az asszisztens-

képzés helyzetéről adott képet az 
egybegyűlteknek. Az idei GYOK is a 
Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége közgyűlésével zárult. 

MOSZinfó

Schissler József könyvvizsgáló, 
adótanácsadó, okleveles pénzügyi 
revizor a kisvállalati adó gyógyszer-
tárakra is vonatkozó rendelkezéseit 
ismertette, Juhász Katalin auditor, 
okleveles könyvvizsgáló pedig az ak-

Tapasztalatcsere és kapcsolatépítés
Gyorsjelentés a FIP Glasgow-i kongresszusáról
A világ 144 nemzeti gyógyszerészeti szövetségét és tudományos társaságát tömörítő, csaknem négymillió gyógyszerészt 
képviselő Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (International Pharmaceutical Federation, FIP) szeptember 2–6. között, a 
skóciai Glasgow-ban tartotta ez évi, sorrendben 78. kongresszusát.

Dr. Dominique Jordan, a FIP új elnöke
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Gy.: Ha már szóba hoztad, milyen 
anyaggal pályáztál az Év Gyógysze-
része címre?

Sz. B.: A témám: Gyógyszerészi gon-
dozási lehetőségek és tapasztalatok 
a legnagyobb betegpopulációt érintő 
területeken (cukorbetegség, magas 
vérnyomás, érrendszeri problémák, 
magas koleszterinszint, epekövesség 
stb.). A saját betegeim esetét, kórtörté-
netét dolgoztam fel, a beleegyezésük-
kel, de természetesen anonim módon. 
Emellett olyan ritkább betegségeket is 
belevettem a dolgozatomba, amelyek 
ugyan nem sok embert érintenek, vi-
szont ha probléma adódik belőlük, az 
komoly egészségkárosodást okozhat. 

Alapvetően is próbálom nyomon kö-
vetni a betegeim egészségi állapotát, 
folyamatosan részt venni a terápiájuk-
ban, visszajelzést kérni tőlük, megis-
merni a gyógyszerek esetleges mellék-
hatásait, hogy – minél eredményesebb 
gyógyulásuk érdekében – a lehető leg-
többet tudjam meg róluk. 

A betegeim számára általában egész 
nap elérhető vagyok.  Az sem baj, 
ha telefonon, vagy este hívnak, vagy 
üzennek a Facebook-on. Amikor csak 
tudok, próbálok nekik válaszolni, segí-
teni. A gyógyszertárban és azon kívül 
is szívesen megválaszolom a gyógy-
szereléssel és terápiával kapcsolatos 
kérdéseiket.  Például egy új készít-
mény kapcsán, ha probléma merül fel, 
átbeszéljük, hogy azt hogyan kell al-
kalmazni.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a be-
tegek bizalommal forduljanak hoz-
zám, és hogy folyamatos visszajelzést 
kapjak tőlük a terápiájukról. A bete-
gek sokszor nem mennek el az orvos-

és macska számára, hanem minden-
féle egyéb állat kezelésére is készítek 
gyógyszereket. Az állatgyógyászat te-
rületét is fontosnak tartom, mert ma-
napság ez egy kicsit háttérbe szorult, 
főleg az ilyen, patikában előállított ké-
szítmények.  

Tóth Tamás

Gyógyszertár: Kérlek, mutatkozz 
be az olvasóknak: honnan jöttél, ho-
gyan lett belőled gyógyszerész?

Dr. Szilva Boglárka: Átányról, egy 
Hevestől nyolc kilométerre található 
faluból származom. Miután édesapám 
és a nagyszüleim meghaltak, Hevesre 
költöztünk. Édesanyám a Megyecímer 
Patikában, ahol én is dolgoztam és a 
pályázati anyagomat készítettem, 44 
évet töltött szakasszisztensként. Tőle 
láttam először, hogyan kell a betegek-
kel bánni, az ő példáján keresztül ta-
nultam meg a szakma igaz szeretetét. 
Körülbelül hatéves lehettem, amikor 
elhatároztam, hogy ezzel szeretnék 
foglalkozni.

Az utam egy kis kerülővel vezetett 
erre a pályára. Először vegyész szak-
ra jelentkeztem Szegedre. Miután ott 
végeztem, a tanulmányaimat a gyógy-
szerészkaron folytattam. Miután 2009-

hoz, vagy félnek tőle kérdezni. Én 
azt szeretném, hogy ne legyen olyan 
kérdésük, amit nem mernek feltenni. 
Fontos, hogy azt a szakembert lássák 
bennünk, aki próbál nekik segíteni. 

Gy.: A betegekkel való foglalkozás 
mellett, úgy hallottam, a laborban is 
szívesen töltöd az idődet…

Sz. B.: A Megyecímer Patikában szá-
mos magisztrális készítmény fordul 
elő. A szabályos vényminták mellett, 
és amit az orvosok rendelnek, én is na-
gyon sok mindenki számára állítok elő 
saját, egyedi készítésű krémeket, test- 
ápolókat. A gyógyszerészi hivatásnak 
ez egy nagyon szép területe, és én azt 
szeretném, ha nem merülne feledésbe. 
Van egy olyan mondás, hogy minden 
gyógyszerésznek legyen egy saját re-
ceptje; nekem vannak ilyenek, ame-
lyeket kifejezetten szeretnek és kérnek 
a betegek. Ezek mindig személyre sza-
bottak.

ben ott is lediplomáztam, rá né-
hány napra elkezdtem dolgozni 
a hevesi Megyecímer Patikában. 
Már munka mellett – szintén a 
Tisza-parti városban – szereztem 
meg a szakgyógyszerész-képe-
sítést, gyógyszerészi gondozás 
szakirányon. Dr. Soós Gyöngyvér 
professzor asszonytól és a tan-
szék tanáraitól sajátítottam el a 
főbb ismereteket; az ő betegek-
hez és terápiához való hozzáál-
lásuk ugyancsak példaértékű volt 
számomra. 

Gy.: Mi az, ami tudható a mun-
kahelyedről, az ottani betegkör 
összetételéről? 

Sz. B.: A mi patikánk egy vi-
szonylag nagyobb forgalmú 
gyógyszertár, amelynek van át-

menő forgalma is; azok közül, akik 
Eger, Jászberény vagy Budapest felé 
utaznak, sokan betérnek hozzánk. Fon-
tos szempont, és bizony nem egyszerű 
feladat, hogy utóbbiak esetében mind-
össze néhány perc alatt kell döntést 
hozni, egy problémára megoldást talál-
ni, elnyerni a szimpátiájukat és a bizal-
mukat a patika és saját magunk iránt. 

A gyógyszertár állandó betegkörét pe-
dig a helybeliek és a környéken találha-
tó falvak lakói jelentik. Hevesen szak-
rendelés is működik, úgyhogy tényleg 
sokan fordulnak meg a patikában. 

Azóta annyi változás történt az éle-
temben, hogy most októbertől Köm-
lőn dolgozom, egy másik gyógy-
szertárban, amelynek Átányban van 
fiókgyógyszertára.  A pályázatom, 
az abban részletezett gondozási tevé-
kenység azonban még a hevesi Me-
gyecímer Patikához kötődik. 

Az állatgyógyászati készítményekről 
is szívesen beszélek, hiszen régóta 
együtt dolgozom egy nagyon kedves 
állatorvos ismerősömmel: ő veti fel a 
problémát, tartunk egy esetmegbeszé-
lést, amelyet követően megmondja a 
fő hatóanyagot, én további összetevő-
ket javaslok hozzá, a megoldást pedig 
általában rám bízza. Nemcsak kutya 

„Ne legyen olyan kérdésük, amit nem mernek feltenni”
Beszélgetés az idei Év Gyógyszerészével 
Dr. Szilva Boglárka, a hevesi Megyecímer Patika (volt) munkatársa a legnagyobb betegpopulációt érintő területeken végzett 
gyógyszerészi gondozása kapcsán készített esettanulmányokat. Emellett saját recept alapján állít elő ember- és állatgyógyá-
szati célú magisztrális készítményeket.

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!
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G. Gy.: Azt bátran mondhatom, hogy 
elég népszerűek vagyunk Nagykállóban. 
A szakmai alapelveken kívül ugyanis 
nálunk rendkívül fontos az empátia. A 
munkatársaim érzékenyek, fogékonyak 
az emberek gondjaira, problémáira, 
adott állapotára, ami alatt nem csak a 
betegségüket értem. Emiatt nagyon szí-
vesen járnak hozzánk; van, hogy hétvé-
gén inkább nem mennek el az ügyeletes 
gyógyszertárba, hanem megvárják a 
hétfő reggelt, hogy hozzánk jöhessenek, 
velünk beszélhessenek. Az eltelt több 
mint 20 év alatt a kolléganőim – akik 
egytől egyig kiváló szakemberek – na-
gyon hozzászoktatták ehhez a betegein-
ket. A páciensek szívesen osztják meg 
velük a problémáikat, ők pedig mindig 
tudnak egy hasznos tanácsot adni vagy 
egy konkrét készítményt ajánlani. 

Gy.: Van-e valamilyen egyéb specia-
litása a gyógyszertárnak?

G. Gy.: Az emberi hozzáálláson kívül 
talán az lehet érdekes, hogy engem 
sokkal többen ismernek egyéb terüle-
tekről, mint gyógyszerészként a tára 
mellől. Egyrészt a sport miatt: testépí-
tésben vannak magyar bajnoki címeim, 
emellett 13 éve amerikai futballozom, 
ott is többször voltunk már bajno-
kok. Másrészt filmekben is szerepe-
lek (Tiszta szívvel, Aranyélet, Valami 
Amerika 3. stb.), amelyekben általában 
rosszfiúkat alakítok. Sport, filmezés, 
médiaszereplések és gyógyszerészet, 
ezek nehezen állnak össze az emberek 

 

Dr. Gődény György: Az országban 
két Igazgyöngy Patika van, a miénk 
Nagykállóban működik. Városunk 
körülbelül tízezres lélekszámú, és 
Nyíregyházától tíz kilométerre talál-
ható. 1997-ben nyitottunk, azóta szinte 
ugyanazzal a gárdával dolgozunk. 

Gyógyszertár: Mondanál néhány 
szót magadról: hogyan jutottál el a 
gyógyszertár indításáig?

G. Gy.: A diploma megszerzését kö-
vetően a Gyógyszertári Központnál 
dolgoztam, ahol kihelyeztek vidékre 
megbízott vezetőnek. Kezdeti tapasz-
talataim a gyógyszerészi gondozást il-
letően innen származnak. A rendszer-
váltás környékén én is váltottam, mert 
akkor, kezdő koromban a tára mellett 
még igen alacsonyak voltak a bérek, a 
családom viszont, hála Istennek, egy-
re népesebb lett. Így fejest ugrottam 
a sütőiparba, kft-t alapítottunk, pék-

süteményeket gyártottunk. Eleinte a 
tevékenységünk jelentős részét – mint 
beszerzés, gyártás, értékesítés – egye-
dül végeztem. Később szépen kinőttük 
magunkat. Bár én visszatértem az ere-
deti hivatásomhoz, a cég a mai napig 
működik. Ezt követően hosszú évekre 
a gyógyszeriparban helyezkedtem el, a 
Ciba, a Novartis, a Ratiopharm, később 
pedig a Goodwill Pharma munkatársa 
voltam. 

Gy.: A településen belül mekkora a 
konkurencia?

G. Gy.: Igen jelentős. A városban négy 
patika működik, ami tízezer főre sok. 
Kezdetben csupán egy korábban ál-
lamiból privatizált gyógyszertár volt, 
aztán nyitottunk mi. Jól kijöttünk egy-
mással. A liberalizáció időszakában 
duplázódott meg a patikák száma.

Gy.: Ahhoz, hogy elnyerjétek a Ked-
venc Patikám címet, egyrészt az kel-
lett, hogy szeressenek benneteket…

„Ez a furcsa fickó patikus?” 
Interjú az ország Kedvenc Patikájának vezetőjével

Azt mondja, őt magát sokkal többen ismerik „máshonnan”, mint a tára mellől. 
Az egészségügyi ismeretterjesztést, tanácsadást kiterjesztve, az online térbe 
végez országos szintű felvilágosító és egészségnevelő tevékenységet. Az idei 
Kedvenc Patikám címet elnyerő nagykállói Igazgyöngy Gyógyszertár vezetőjét,  
dr. Gődény Györgyöt kérdeztem.

szimpatikus az embereknek. Az olda-
lunkon két alkalommal osztottam meg 
a felhívást, hogy keresik az ország Ked-
venc Patikáját; nagyon nem hangsú-
lyoztam, hogy a miénket jelöljék erre a 
címre, csupán annyit írtam, hogy az em-
bereknek most lehetőségük van eldön-
teni, hogy a környezetükben melyik pa-
tikai kollektívának a szakmai munkáját 
értékelik annyira, hogy azt elismerendő 
meg is nyomják azt a bizonyos gombot. 

Így lettünk mi az ország Kedvenc Pa-
tikája. Én kifejezetten hasznosnak gon-
dolom, hogy azt a szakmai munkát és 
kommunikációt, amit eddig a patikában 
folytattunk, kivittük egy internetes felü-
letre. Néhány kolléga ugyan időnként 
megdorgál amiatt, hogy bizonyos bul-
vár jellegű tartalmakat is felteszünk, én 
viszont azt mondom, hogy ha egy ilyen 
cikk csak két embert is odavonz az ol-
dalra, és ők később többet foglalkoznak 
a saját egészségi állapotukkal, a beteg-
ségmegelőzéssel, akkor az a bulvár tar-
talom már nem volt hiábavaló. 

Alapvetően szakmai témákat poszto-
lunk, de azokat is olyan közérthető mó-
don, hogy az emberek tudjanak beléjük 
kapaszkodni, és azokból kiindulva, to-
vábbi információgyűjtéssel önmagukat 
is képezhessék, annak érdekében, hogy 
tisztában legyenek azzal a problémá-
val, ami őket érinti. 

Tóth Tamás

fejében: „Ez a furcsa pali tényleg pa-
tikus?” – teszik fel sokszor a kérdést.

Gy.: Mennyire vagy jelen a patikában?

G. Gy.: Természetesen jelen vagyok. 
Persze ha forgatunk, vagy egyéb mun-
káim vannak, akkor mennem kell. Első-
sorban nem expediálok, inkább gyógy-
szerészi gondozást szoktam végezni. Ha 
van egy problémásabb eset, általában én 
nézek rá, és próbálok segíteni.  

Gy.: Visszatérve a Kedvenc Patikám 
kiírásra, ahhoz, hogy ti kapjátok a 
legtöbb szavazatot, nyilván szükség 
volt valamiféle plusz kommunikáció-
ra, kampányra. Mit csináltatok? 

G. Gy.: Már korábban is figyelemmel 
kísértem a szavazást, és úgy láttam, hogy 
egy Budapesttől távoli kisvárosban mű-
ködő gyógyszertárnak nem nagyon van 
esélye arra, hogy az ország Kedvenc Pa-
tikája legyen. A rendszeresen hozzánk 
járó embereket könnyen el tudjuk érni, 
viszont ismerve a gyógyszertárat láto-
gató populáció összetételét, nem sokan 
vannak, akik igazán aktívak lennének az 
interneten, és részt vennének online sza-
vazásokban. Egyébként is, az emberek 
az utóbbi időben egy kicsit nehezebben 
mozdíthatók. 

Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy ha 
Magyarország legnépszerűbb patikája 
szeretnénk lenni, akkor a hétköznapok-

ban végzett kommunikációt ki kell bő-
vítenünk. Abból a mikrokörnyezetből, 
ahol alapvetően hatékonyak vagyunk, 
és hisszük, hogy a betegek hallgatnak 
ránk, ki kell lépnünk. Én már korábban 
létrehoztam egy honlapot, a doktorgo-
deny.hu-t, és ahhoz kapcsolódóan egy 
közösségi felületet a Facebook-on, ahol 
rendszeresen, napi két-három alkalom-
mal publikálunk egészséget, betegséget, 
életmódot érintő cikkeket, és nézzük az 
emberek visszajelzéseit. 

Ez az oldal nagyon szépen fejlődött, lát-
tuk, hogy van igény erre a fajta kommu-
nikációra, ami kibővíti azt az ismeretter-
jesztő jellegű, tanácsadói tevékenységet, 
amit a gyógyszertárban is folytatunk. A 
tára mellett idő szempontjából be vagyunk  
határolva: a napnak ritkán van olyan 
időszaka, amikor akár csak tíz percet is 
tudunk egy beteggel beszélgetni, alá-
támasztani és elősegíteni az orvos által 
rendelt terápiát. 

Ezeken az internetes felületeken viszont 
írhatnak nekem üzenetet, feltehetik a 
szakmai jellegű kérdéseiket, tovább tud-
juk folytatni azt a kommunikációt, amit a 
gyógyszertárban elkezdtünk, ráadásul az 
ország egyéb részeiről is megkereshetnek 
emberek, és információt szerezhetnek az 
egészségmegőrzéssel vagy a betegségük-
kel kapcsolatban. 

Mindez két éve működik, és most meg-
mérettük a rendszert, hogy mennyire 
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tünk a szakmai plusz-szolgáltatásokra, 
a gyógyszerészi gondozásra, mint az 
árversenyre. Tovább építjük a betegek 
belénk vetett bizalmát, és a tekintély-
romboló botrányok (clonazepam, kal-
cium, valsartan) közepette is őrizzük a 
szakma hitelét. 

Minél többen vagyunk, akik így látják, 
annál nagyobb rá az esély, hogy a szak-
mánk „lelke”, a hivatásunk megmene-
kül. Tudom, hogy ez nem egyszerű, 
hiszen rengeteg plusz időt és energiát 
igényel tőlünk, de igény van rá, és je-
lenleg ezt látom az egyetlen alterna-
tívának, ha nem szeretnénk egyszerű 
kereskedőkké válni. 

Kocsisné dr. Balogh Anikó
szakgyógyszerész,

a kismarosi Málnalevél Patika 
      vezetője

Nincs szabály arra, hogy minden szám-
sornak a doboz ugyanazon oldalára kell 
kerülnie, így minden gyártó a helytakaré-
kosság jegyében, a hatósággal egyeztet-
ve döntött a számára ideális megoldásról. 
Így találkozhatunk majd olyan dobozzal, 
ahol minden egy fülre kerül, de lesznek 
olyan dobozok is, ahol például a gyártási 
tételszám és a lejárati idő az egyik fülön, 
míg a termékkód és a sorozatszám a 
másik fülön lesz megtalálható. 

Azt is megengedi a szabályozás, hogy 
szorosan egymás mellett, de ne egy fülön 
szerepeljen a rövidítés és a kód, azaz ilyen 
dobozokkal is lehet majd találkozni:

említett kórképek időben történő felis-
merése, megelőzése? 

A képet tovább rontja, hogy kevés az 
egészségügyi szakember, a nővér, az 
orvos. A kapacitáshiány pedig rend-
kívül veszélyes helyzeteket teremthet. 
Amikor a betegségeket felismerik, már 
csak jelentős egészségveszteséggel, 
magas költséggel orvosolhatók vagy 
visszafordíthatatlanok, esetleg halál-
hoz vezetnek. 

Véleményem szerint soha ennyire nem 
volt még szükség a gyógyszerészekre, 
mint most.

Hiszen gondoljunk csak bele! Adott 
egy magasan képzett gyógyszerészi ré-
teg, amely a gondozási tevékenységgel, 
a szűrésekkel, az egészséges életmódra 
neveléssel hihetetlen dolgokra lenne 
képes.

Csupán két kérdés merül fel ezzel kap-
csolatban: 

1.) Mikor fogják a döntéshozók is 
felismerni ezt a helyzetet? Mikor fog-
ják anyagi elismerésben részesíteni a 
gyógyszerészeket ez irányú munká-
jukért? Mikor veszik észre, hogy ez 
sokkal kevesebb anyagi ráfordítást 
igényel, mint a már kialakult egészség-
ügyi problémák kezelésének finanszí-
rozása?

2.) Mi, gyógyszerészek milyen jövőt 
szánunk a szakmánknak? Kereskedők 
szeretnénk lenni vagy egészségügyi 
szakemberek? 

Úgy érzem, most van itt a pillanat, 
amikor még beleszólhatunk szakmánk 

•	 végezetül pedig a legfontosabb: mi, 
gyógyszerészek is kellünk hozzá. 

Amire hangsúlyt kell fektetnünk

Nyugaton is akad bőven olyan kis 
magángyógyszertár, amelyik verseny-
képes tudott maradni, és a hálózatok 
térnyerése ellenére is jól működik. 
Ők voltak azok, akik rájöttek, hogy a 
szakmai tudásukkal, a gyógyszerészi 
gondozással olyan pluszt adhatnak az 
embereknek, amit a nagy drogériák 
nem képesek. Felismerték, hogy nem 
az árakkal kell versenyezniük, hanem a 
fogyasztói igényekhez igazodva plusz-
szolgáltatást kell nyújtaniuk.
Jelenleg az egyetlen dolog, amit tehe-
tünk a patikai gyógyszerészet jövőjéért 
itthon, hogy követjük ezeknek a külföl-
di magángyógyszertáraknak a pozitív 
példáját. Nagyobb hangsúlyt fekte-

lejárati idő. Ez szintén most is megta-
lálható a dobozon.

A fentieket tartalmazó egyedi azo-
nosítót kétdimenziós kód formájá-
ban is el kell helyezni a külső cso-
magoláson.

Mi a gyógyszerész feladata a szabá-
lyozás kapcsán?

A gyógyszerészeknek az expediálás 
során ellenőrizniük kell a gyógyszer 
biztonsági elemeit, azaz a dézs-
ma-biztos zár épségét, és az egyedi 
azonosítót ki kell jelentkeztetniük a 
rendszerből.

Hová kerülnek, és hogyan fognak 
kinézni a dobozokon az azonosító 
számsorok és a 2D kód?

mindenképpen sérül: a patika „lelke”. 
Ez pedig nem más, mint a gyógysze-
részi hivatásunk, amelynek motorjai 
mi, a benne dolgozó szakemberek va-
gyunk. Ha eltűnik a patikából a szemé-
lyesség, az emberi kapcsolatrendszer, a 
hivatás iránti elköteleződés és a szak-
ma szeretete, akkor ez a hely kiürese-
dik. Már nem patika lesz, hanem csak 
egy bolt, egy egyszerű drogéria.

Vagyis el kell döntenünk, hogy egysze-
rű kereskedőkké válunk, vagy a hiva-
tásunkhoz hű gyógyítók maradunk. Az 
irány jelenleg az előbbi felé mutat. A 
gyógyszertárak láncokba tömörülnek, 
és sajnos mi magunk is belemegyünk 
az árversenybe. A folyamatos akciózás 
következtében a beteg nem azért jön be 
a patikába, mert bennünk bízik, ránk 
hagyatkozik, tőlünk kér egészségügyi 
tanácsot, hanem azért, mert ma éppen 
nálunk a legolcsóbb a megfázás elleni 
forróital-por. Holnap viszont máshol 
lesz olcsóbb, így már nem hozzánk 
fog jönni. Az árverseny éppen ezért, 
ha meg szeretnénk tartani a betegeket, 
nem kívánatos. A szaktudásunk erre 
sokkal jobb eszköz!

Gyógyszerészek kiemelt  
szerepben

A népegészségügyi helyzet jelenleg nem 
túl fényes. Rengeteg az elhízott, egyre 
több a cukorbeteg, az inzulin-rezisztens, 
a magas vérnyomással és magas kolesz-
terinszinttel küzdő ember. A születéskor 
várható élettartam ugyan valamelyest 
növekedett, azonban ez sajnos az egész-
ségben eltöltött évek rovására történt. 
Ugye senkit nem kell meggyőzni arról, 
mennyivel költséghatékonyabb lenne az 

jövőjének alakulásába. Új irányt ve-
szünk, vagy hagyjuk, hogy a gyógysze-
részet sorsa itthon is a nyugati mintát 
követve alakuljon?

A pozitív irányú elmozduláshoz szük-
séges, hogy

•	 a döntéshozók is felismerjék a 
gyógyszerészek munkájában rejlő 
lehetőségeket, és azt megfelelően 
honorálják;

•	 csökkenjenek a patikai adminisztrá-
ciós terhek, amelyek jelen pillanat-
ban szinte minden időnket elveszik 
a szakmától;

•	 az egyetemi képzés még tovább fej-
lődjön, némileg alakuljon át, hogy 
jobban megfeleljen a mai igényeknek. 
A gyógyszerészi gondozás magasabb 
szintjeire való felkészítés pedig már 
az alapképzésben is szerepeljen; 

Mi az a biztonsági elem?

A dézsma-biztos zár és az egyedi azo-
nosító együtt.

Az egyedi azonosító egy egyedi számsor, 
amely a következő adatelemekből áll:

termékkód. Ilyen kódok jelenleg is 
vannak a dobozokon EAN-kódként;
sorozatszám (egy maximum 20 karak-
terből álló, algoritmussal generált soro-
zat). Ez új elemként kerül fel;
nemzeti azonosító szám – abban az 
esetben, ha a nemzeti jogalkotó köte-
lezővé tette az alkalmazását. Magyar-
országon ezt nem vezették be, de más 
országba szánt készítmények esetében 
találkozhatunk vele a dobozokon;
a gyártási tétel száma. Ez jelenleg is 
megtalálható a dobozon;

Cikkemben a fenti kérdésekre keresem 
a választ, de senki ne gondolja, hogy 
a gazdasági folyamatok ellen szeretnék 
beszélni. Úgy gondolom, nem tarto-
zom azok közé, akik csak ülnek ölbe 
tett kézzel, és sírnak „a régi szép idők” 
után. Nagyon is fontosnak tartom a 
gazdasági szemléletet, a fenntartható-
ságot, a folyamatos megújulást, a fej-
lődést, a versenyképességet! 

Megtalálni az egyensúlyt

A gyógyszerészet azonban egy speciá-
lis terület, a patika pedig egy különle-
ges intézmény. Egyszerre végez egész-
ségügyi szolgáltatást és kereskedelmi 
tevékenységet. Egy olyan rendszer, 
amely akkor működik jól, ha a kettő 
között egyensúly van. Az egyensúly 
megbomlására mindkét irányban lát-
hattunk példát a történelem során. Az 
egyik véglet a rendszerváltás előtti, 
államosított intézményi rendszer volt, 
a másik pedig a liberalizáció. Egyiket 
sem tartom jónak. Bármelyik irányba is 
mozdul ki a mérleg nyelve, egy dolog 

Kereskedő vagy egészségügyi szakember?
Gondolatébresztő sorok a gyógyszerészi hivatás jövőjéről

Vajon néhány éven belül eltűnnek a magángyógyszertárak? Nagy drogériák és hálózatok fogják uralni a piacot? Csak az 
árverseny és a fogyasztás növelése lesz a cél? Ez a szakmánk jövője? Lehet-e még, és akarunk-e ezen változtatni?

„A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.” 
(Steve Biddulph)

Mindannyiunk felelőssége
Amit a gyógyszerbiztonsági elemekről tudni kell

Közeleg a dátum: 2019. február 9. után biztonsági elemmel kell ellátni a vényköteles 
gyógyszereket, amelyek csak így kerülhetnek be az ellátási láncba. A szabályozás a 
gyógyszertárak életében is változásokat hoz; nagyon fontos, hogy megfelelően fel-
készüljünk az indulásra. Az alábbi cikkben a legfontosabb kérdéseket vettük sorra.
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dek, hogy erre egyértelmű megoldás 
szülessen. 

A kórházi gyógyszertárakra is vo-
natkozik a szabályozás?

Igen, azzal a különbséggel, hogy ese-
tükben a rendszer megengedi, hogy ne a 
beteg közvetlen gyógyszerezésénél, ha-
nem akár már a gyógyszertárba való be-
érkezéskor megtörténjen a deaktiválás.

Mi az, ami nem változik?

Továbbra is csak olyan gyógyszerek 
kerülhetnek a betegekhez, amelyek ki-
állták a minőség/hatásosság/biztonsá-
gosság próbáját.

Kik vesznek részt a folyamatban?

A forgalomba hozatali engedély 
jogosultjai (MAH-ok) biztosítják a 
gyógyszereikkel kapcsolatos infor-
mációknak az adattároló rendszerbe 
való feltöltését, és ezen információk 
naprakészen tartását. A MAH-oknak 
szerződést kell kötniük a HUMVO-val 
(Magyarországi Gyógyszer-azonosítá-
si Nonprofit Zrt.).
A gyártóknak egyedi kóddal és mani-
pulálás elleni eszközzel kell ellátniuk a 
vényköteles gyógyszereket, és aktivál-
niuk kell azokat. 
A nagykereskedőknek kiegészítő elle-
nőrzéseket kell végezniük, és bizonyos 
esetekben deaktiválniuk az egyedi azo-
nosítókat, továbbá szerződést kell köt-
niük a HUMVO-val.
Gyógyszertári szinten a patikai rend-
szergazdákon keresztül valósul meg a 
rendszer működtetéséhez szükséges in-
terface. Ehhez a rendszergazdáknak is 
szerződést kell kötniük a HUMVO-val.
A gyógyszertárak az expediálás előtt 
ellenőrzik a gyógyszer biztonsági ele-
meit, és a rendszerből kijelentkeztetik 
(deaktiválják) annak egyedi azonosító-
ját. Ehhez nekik is szerződést kell köt-
niük a HUMVO-val.
A HUMVO a nemzeti adattárház fel-
építéséért és működtetéséért felelős.

Dr. Ilku Lívia,
a HENT Gyógyszerhamisítás 

Elleni Munkacsoportjának vezetője

A sokszínűség lehetősége azt is magá-
val hozza, hogy a terméknév más fülre 
kerül a dobozokon, azaz a gyógyszer 
neve nem ott fog szerepelni, ahol ed-
dig, ami a gyógyszerek patikai elhelye-
zésében is kellő rugalmasságot kíván 
majd meg.

Változik-e a gyógyszerek dobozmé-
rete?

A szabályozás szerint, amennyiben 
a csomagolás mérete lehetővé teszi, 
a termékkódot és a sorozatszámot a 
kétdimenziós vonalkód mellett em-
ber által olvasható formátumban is el 
kell helyezni a dobozon. Azaz csak 
akkor nem kell olvasható formátum-
ban feltüntetni a termékkódot és a 
sorozatszámot, ha a csomagolás két 
leghosszabb oldalának összege 10 
centiméter vagy annál rövidebb. Azt 
látjuk, hogy nagyon sok olyan doboz 
van forgalomban, amelyik valamivel 
nagyobb, mint a jogszabály által elő-
írt méret, de jóval kisebb annál, hogy 
elférjen rajta a DataMatrix kód és az 
olvasható formátumban feltüntetett 
elemek. Ezeknél a termékeknél el-
kerülhetetlen a doboz méretének 
megnövelése, ami a gyógyszertár-
ban való elhelyezhetőség átgondo-
lásának szükségességével is együtt 
jár. A dobozméret-változások így 
valószínűleg különbözőek lesznek az 
egyes készítményeknél.

A megnövekedett dobozméret meg-
növekedett gyűjtődoboz-mérettel is 
jár majd?

Bár a gyártók mindent megtesznek 
azért, hogy a legkisebb legyen a válto-
zás, a megnövelt dobozok szállításához 
igazodva a gyűjtődobozok mérete is 
módosulhat.

Marad-e az EAN-kód a dobozokon?

A szabályozás nem zárja ki, hogy az 
EAN-kódok továbbra is a dobozon 
maradjanak. Ellátás-biztonsági meg-
fontolásból több gyártó döntött úgy, 
hogy egy átmeneti ideig továbbra is 
szerepelteti a külső csomagoláson az 
EAN-kódokat.

Hogy fog kinézni a dobozokon a 
dézsmazár?

A szabályozás nem köti meg, hogy 
milyen dézsmazárat kell alkalmazni, a 
lényeg, hogy az alkalmazott megoldás 
egyértelműen mutassa meg, ha a doboz 
tartalmához megpróbáltak illetékte-
lenül hozzáférni. Ennek megfelelően 
a különböző gyógyszereknél számos 
technikai megoldással találkozhatunk.

Marad-e a bonthatóság, mint lehe-
tőség?

A szabályozás külön rendelkezik arról 
az esetről, amikor a doboz tartalmának 
csak egy része kerül kiadásra, azaz 
bontja azt a gyógyszerész. Ilyenkor a 
doboz első alkalommal történő felnyi-
tásakor kell ellenőrizni a biztonsági 
elemeket, és deaktiválni az egyedi azo-
nosítót. 

A „régi” dobozokat meddig lehet ki-
adni?

A szabályozás hatályba lépését, azaz 
2019. február 9-et megelőzően felsza-
badított dobozok a lejárati idejükig 
forgalmazhatók. Ez azt jelenti, hogy 
ugyanabból a készítményből még öt 
évig „régi” és „új” doboz is lesz a tára 
mögött.

Mikortól találkozhatunk az „új” do-
bozokkal?

Az „új” dobozokkal már most is talál-
kozhatnak a patikában, ráadásul 2018 
októberétől már az egyedi azonosító-
kat is tartalmazhatja a doboz. Ugyan-
akkor a gyógyszerészeknek 2019. 
február 9-ig nincs dolguk a biztonsági 
elemekkel. 

Mi a teendő akkor, ha az expediáló 
azt érzékeli, hogy a dézsmazár sérült, 
a leolvasott kód nincs a rendszerben, 
vagy azt valaki már deaktiválta?

A gyógyszerügyi hatóság és az európai 
szervezetek már dolgoznak azon a fo-
lyamaton, hogy mi a teendő akkor, ha 
az expediálók a fentieket észlelik, azaz 
hamisítás gyanúja merül fel. Közös ér-

Melyek voltak az elmúlt időszak legfon-
tosabb történései a Bellis Egészségtár 
Kft. életében?

Dene László: a Bellis 2016 elején egy há-
roméves üzleti stratégia alapján startolt a 
piacon, az akkor lefektetett célokat azonban 
a tervezettnél hamarabb, már a második év 
végére sikerült elérnünk. Az első évünk fő-
leg egy szerves átalakulásról szólt: új me-
nedzsment, új szolgáltatási terület, új üzleti 
szerkezet, de már ebben az évben is sike-
rült szép eredményeket felmutatnunk. A 
2017-es évünk attraktív növekedést hozott, 
mindemellett főleg az új üzleti modellünk 
stabilizálásáról szólt. Az idei évben pedig – 
az eddigi számaink alapján – már egy jóval 
jelentősebb nagyságrendű forgalombővü-
lést várunk a teljes évre vetítve. Összes-
ségében elmondható, hogy eddig minden 
évben sikerült kétszámjegyű növekedést 
produkálnunk.

Milyen a Bellis Egészségtár jelenlegi pia-
ci pozicionálása?

D. L.: A Bellis egy stabil piaci szereplő, és 
mára harmadik számú országos nagykeres-
kedőként szolgálja ki a gyógyszertárakat. 
Ez egy olyan piac, amely állandó figyelmet 

és rugalmasságot igényel a részünkről, 
hogy szolgáltatásunk mindig egyre szín-
vonalasabb és stabilabb lehessen. Célunk 
továbbra is az, hogy a prémium szolgál-
tatók mellett második, harmadik számú 
beszállítóként tudjunk együttműködni 
partnereinkkel főleg a fitotéka-, az étrend-
kiegészítő, a gyógyászati segédeszköz és 
egyéb egészségügyi termékek, valamint 
az OTC-gyógyszerek ellátásában. Jelen-
tős vevőkörrel rendelkezünk, a piaci sze-
replők több mint 60 százalékával aktív 
üzleti kapcsolatban állunk, a gyógyszer-
táranként kiszolgált átlagos havi volumen 
pedig mintegy másfélszerese az indulás-
korinak. Cégünk továbbra is az egyik leg-
dinamikusabban fejlődő piaci szereplő, és 
komoly jövőképpel rendelkezik.

Mik a gyógyszertárakkal való sikeres 
együttműködésük alapjai?

D. L.: Maga az üzleti modellünk, amelynek 
lényege, hogy kedvező termékkínálatunkat 
stabil logisztikával szolgáljuk ki partne-
reink részére. Tesszük mindezt rendkívül 
kedvező kondíciók mellett. Partnerink úgy 
tekintenek ránk, mint az egyik legkedve-
zőbb beszerzési forrásukra, köszönhetően 
átlagon felüli engedményeinknek, a válto-
zatos havi, illetve tematikus akcióknak.

Szabad tudni valamit az idei, 2018-as év 
tevékenységének eredményeiről?

D. L.: Ahogy azt említettem, már az első 
tíz lezárt hónap alapján látszik, hogy je-
lentős nagyságrendű növekedést érünk el. 
Az idei évben jelentkező forgalombővülés 
abszolút értékben kifejezve soha nem látott 
mértékű. A növekedéshez mindenképpen 
hozzájárultak azok az alapok, amelyeket 
az elmúlt időszakban tettünk le, illetve az 
a piaci pozíció, amelyet mára cégünk elfog-
lal. Jelentős belső fejlesztéseken vagyunk 
túl, amelyek érintették szinte valamennyi 
működési területünket a raktár-logisztiká-
tól a szállításon át az informatikáig. Ezek 
a háttérfejlesztések rendkívül fontosak és 

nélkülözhetetlenek voltak ahhoz, hogy 
az extrém mértékben növekvő rendelési 
nagyságrendeket folyamatosan és javu-
ló színvonalon ki tudjuk szolgálni. Több 
olyan fejlesztéssel is elkészültünk, amelyek 
a partnereink számára is látványosak, és 
könnyítik a mindennapi munkájukat. Ilyen 
például a számladokumentumaink maga-
sabb szintre emelése, vagy a készletadatok 
rendszergazdai felületen történő online ki-
közlése.

Milyen változások előtt áll most a Bellis?

D. L.: Noha meghaladtuk az eredeti cél-
kitűzéseinket, ezek még csak részcélok. 
A Bellis újításai továbbra is folyamatban 
vannak: most kezdődnek csak igazán a 
komolyabb fejlesztések, amelyekkel még 
az eddigi nagyságrendeket is felül fogjuk 
múlni. Idén októberben egy több milli-
árd forint értékű, zöldmezős beruházásba 
kezdtünk, amelynek keretében teljesen 
új logisztikai bázist alakítunk ki. Terve-
ink szerint ez lesz Magyarország egyik 
legmodernebb egészségügyi-termék rak-
tára. A fejlesztés célja, hogy új logiszti-
kai hátteret biztosítsunk a nagy arányban 
növekvő áruvolumen kiszolgálásához, 
továbbá magasabb színvonalú szolgálta-
tást tudjunk nyújtani partnereink részére. 
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy mo-
dern, automatizált raktári infrastruktúra és 
informatika fedje le tevékenységünket új,  
21. századi köntösben. A fejlesztés lehetősé-
get ad számunkra a termékportfólió bővíté-
sére is: a jelenlegi 9.500-ról az új raktárban 
akár 30.000-re is növelhetjük a rendelhető 
termékek számát, emellett terveink között 
szerepel új irányok és termékcsoportok beve-
zetése is. Az új telephelyre tervezetten 2019 
végén költöztetjük át operációnkat, ez azt 
jelenti, hogy a 2020. évtől kezdődően új 
dimenzióba lép vállalatunk működése. 

Szeretne még valamit hozzátenni végszó-
ként?

D. L.: Ezúton köszönöm meg újra partne-
reink bizalmát, valamint, hogy a velük való 
együttműködésnek köszönhetően ilyen 
mértékű fejlődést érhettünk el az elmúlt 
három esztendőben. Nagyon fontosnak 
tartom kiemelni, hogy a gyógyszertárak 
bizalma és hosszú távú együttműködése 
teszi lehetővé, hogy mi magunk is hosszú 
távon gondolkodjunk, tervezzünk, illetve a 
fentiekben említett jelentős beruházásokra 
vállalkozhassunk.

Köszönöm válaszait, sok sikert kívánok a 
jövőbeli fejlesztésekhez!

D. L.: Köszönjük!
(x)

A Bellis Egészségtár Kft. évről évre  
eredményesebb időszakot zár
Partnereink bizalma teszi lehetővé a jelentős mértékű 
fejlesztéseket

A 2016-os stratégiaváltás óta a Bellis Egészségtár Kft. eredményei felülmúlták 
az eredetileg tervezett nagyságrendet. A sikerhez hozzájáruló tényezőkről és 
jövőbeli ambícióikról Dene Lászlót, a gyógyszer-nagykereskedő vállalat ügyve-
zető igazgatóját kérdeztem. 
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A patikában régebben a gyógyszerek 
értékesítése volt a legfőbb vonal. Mos-
tanra azonban az étrend-kiegészítők 
egyre nagyobb hányadát teszik ki a 
szortimentnek, egyre nagyobb jelentő-
séggel bírnak a gyógyszertár életében. 
A fogyasztók egyre inkább előtérbe 
helyezik az egészségmegőrzést, illetve 
a betegségmegelőzést, amire a legjobb 
megoldásnak az étrend-kiegészítők 
szedését tekintik. A vásárlók számára 
ugyanis a gyógyszerek inkább a gyó-
gyítás, gyógyulás eszközei: amikor 
betegek, akkor gyógyszerhez fordul-
nak, ha viszont betegséget szeretnének 
megelőzni, vagy megőrizni az egészsé-
güket, akkor szívesebben választják az 
étrend-kiegészítőket.
 
Ez a fogyasztói magatartásban bekö-
vetkezett változás számunkra rendkívül 
előnyös. Ha étrend-kiegészítőkkel szé-
lesítjük a termékpalettánkat, elérhetjük, 
hogy a vásárlók a gyógyszertárunkra ne 
csak, mint a betegségek gyógyításának 
színterére gondoljanak, hanem egész-
ségközpontként tekintsenek rá. 

Milyen haszna van annak, ha ezzel a 
termékcsoporttal is foglalkozunk? A 
legfontosabb, hogy a vevőkörünket, 

valamint a forgalmunkat is bővíteni 
tudjuk a gyógytermékek forgalmazásá-
val. A kosárérték, azaz az egy vásárló 
által a patikában hagyott összeg is je-
lentősen nő, így az árrés- tömegünk is 
jóval magasabb lesz. Ezek a termékek 
lehetőséget adnak számunkra akci-
ók, kedvezmények kialakítására, ami 
szintén vásárlóink elégedettségét szol-
gálja. Az étrend-kiegészítők ahhoz is 
hozzásegítenek, hogy olyan új vásár-
lói csoportokat hozzunk be a patiká-
ba, például a sportolókat, akik eddig 
nem tekintettek beszerzési forrásként 
a gyógyszertárra. Ezekkel a készít-
ményekkel a meglévő vásárlók elkö-
telezettségét is növelni tudjuk, hiszen 
a táplálék-kiegészítők ajánlásával, az 
egészségük megőrzésében való szerep-
vállalással segíteni tudjuk az életüket. 

Végezetül, mivel az étrend-kiegészí-
tőket rendszeresen, hosszú távon ér-
demes szedni, mert csak így fejtik ki 
egészségmegőrző hatásukat, jó esély-
lyel számíthatunk arra, hogy az ilyen 
termékeket vásárlók minden hónapban 
visszatérnek hozzánk, így törzsvásárló-
ink száma is emelkedhet.

Potenciális célcsoportok

Melyek azok a nagyobb fogyasztói 
csoportok, amelyek potenciális vásár-
lói lehetnek az étrend-kiegészítőknek? 
A vevők egy része konkrét problémára 
keres megoldást, jellemzően egészség-
megőrzés céljából. Ide sorolhatjuk pél-
dául a szemerősítőket, a ginkgo biloba-, 
illetve a halolaj-tartalmú készítménye-
ket, porcépítőket és a szezonálisan fo-
gyó termékeket vásárlókat. Az őszi-téli 
szezonban jellemzően immunerősítő-
ket, természetes hatóanyagú megfázás 
elleni szereket, multivitaminokat, C+D 
vitaminokat vásárolnak betegeink. 

A másik lehetőség az árukapcsolás. 
Ilyenkor a vásárló valamilyen beteg-
séggel, recepttel érkezik, és mi ahhoz 
tudunk egy jó kiegészítő terméket java-
solni. Például egy pajzsmirigy-alulmű-
ködésben szenvedő betegnek szelént, 
egy cukorbetegnek krómot, magnézi-
umot, bőrápoló készítményeket ajánl-
hatunk. Az árukapcsolás természetesen 
pluszfeladatot ró az expediálókra, de 
rendkívül hasznos mind a patika, mind 
pedig a vásárló számára. A beteg terápi-
ájának hatékonysága ugyanis nő, plusz- 
információkat kap, ezáltal az elégedett-
sége is javul. A kosárérték, s így az ár-
rés-tömegünk, forgalmunk pedig nő.

Hitelesség, megbízhatóság

Napjainkban gyógyszertárunk számá-
ra a webáruházak, bevásárlóközpontok, 
bioboltok, drogériák, fitnesshez köthe-
tő üzletek egyre nagyobb konkurenciát 
jelentenek. A vásárlók ugyanis ezeken 
a helyeken is könnyedén beszerezhetik 
étrend-kiegészítőiket, gyakran – sajnos 
– kedvezőbb áron is. Miben különbözik 
ezektől egy gyógyszertár? Miért mégis 
inkább nálunk vegye meg a készítményt a 
beteg? A válasz a szakmai tudás. A termék 
ugyanaz, viszont mi mellé tudjuk tenni a 
fogyasztói elégedettséget eredményező 
plusz információt, szaktudást, felkészült-
séget. A gyógyszertárban a vevő nem esik 
áldozatául különböző marketingfogások-
nak (például, hogy a nagy doboz kevés 
tablettát rejt), a termék kiválasztásánál 
szakmai szempontok érvényesülnek. 

Gyakori tévhit, hogy a természetes 
hatóanyag-tartalmú készítményeknek 
nem lehet mellékhatásuk, illetve nem 
lépnek kölcsönhatásba más gyógy-
szerekkel, étrend-kiegészítőkkel. A 
gyakorlat azonban nem ezt mutatja, 
így mindenképpen biztonságosabb, ha 
szakértő expediáló javasolja a készít-
ményt, aki az esetleges interakciókra, 
ellenjavallatokra is figyel.

Tehát betegeink és patikánk érdekében 
is foglalkoznunk kell ezzel a témakör-
rel. Fontos, hogy visszacsábítsuk vá-
sárlóinkat a bevásárlóközpontokból a 
gyógyszertárunkba. 

A termékválasztás szakmai  
szempontjai
Amikor az expediálás során egy termé-
ket kiválasztunk a betegünk számára, 
egyszerre több szempontot kell figye-
lembe vennünk. A velünk szemben álló 
anyagi lehetőségeit, vásárlói szokásait, 
társbetegségeit, rendszeresen szedett 
gyógyszereit, illetve hogy melyik ter-
mék ajánlásával járulhatunk hozzá az ő 
leghatékonyabb terápiájához és a pati-
ka minél rentábilisabb működéséhez.

Ezeket a tényezőket akkor is figyelembe 
kell vennünk, amikor összeállítjuk pati-
kánk étrend-kiegészítő kínálatát. A leg-
fontosabb szempont a termék összetétele. 
A betegek általában szívesebben szednek 
többféle hatóanyagot tartalmazó, komp-
lex készítményeket. Ezeket rendszerint 
úgy állítják össze, hogy kiegészítsék, 
potencírozzák egymás hatását, ezért ezek 
a termékek általában hatékonyabbak is 
egykomponensű társaiknál. 

Ideálisabbak azok a készítmények, ame-
lyekből naponta csupán egy vagy minél 
kevesebb szemet kell szedni. Miért? 
Mert ha három tabletta a napi adagjuk, 
akkor az emberek sokszor elfelejtik be-
venni vagy spórolnak vele, márpedig így 
nem lesz hatásos a készítmény. 

Étrend-kiegészítőből különösen fontos 
olyan terméket választani, amelynek a 

forgalmazója garantálja a termék mi-
nőségét, azaz megbízható, bevizsgált 
készítményeket javasoljunk. Szeren-
csére ennek érdekében a szakma is 
összefogott: a patikák csatlakozhatnak 
a minőségi étrend-kiegészítőket forgal-
mazó gyártók, nagy- és kiskereskedők 
köréhez, vállalva, hogy csak megbíz-
ható forrásból szereznek be ilyen ter-
mékeket. 

Gazdasági megfontolások 

Pénzügyileg az elsődleges szempont, 
hogy egy terméken mekkora árrést tu-
dunk realizálni. Ugyanilyen fontos le-
het az is, hogy a forgalmazó milyen fel-
tételek mellett szállítja nekünk ezeket 
a készítményeket. E termékkör estében 
is kedvező lehet számunkra a hosszabb 
fizetési határidő, egy rabattos akció 
vagy számlakedvezmény. 

A beteg szempontjából fontos, hogy 
egy jó ár-érték arányú terméket kapjon, 
vagyis meg kell találni azt a középutat, 
amikor a vásárló és a patika is jól jár. 
Erre általában a magasabb darabszá-
mú termékek jelentik a megoldást. A 
nagyobb kiszerelések értékesítése elő-
nyös a gyógyszertár számára, ugyanis 
az áruk általában magasabb, így na-
gyobb árrést realizálhatunk, illetve 
kisebb kiszerelés esetén nem biztos, 
hogy a vevő a következő hónapban is 

nálunk vásárolja meg a terméket. A 
beteg pedig kedvezőbb áron jut hozzá 
a hatékony mennyiséget tartalmazó ét-
rend-kiegészítőhöz.       

A gyógyszertárban alapvetően három 
árkategóriába sorolhatjuk a gyógysze-
reket, illetve gyógytermékeket: ezek 
az olcsó készítmények, a drága, már-
kázott termékek és a középkategóri-
ás étrend-kiegészítők, illetve gyógy-
szerek. A vezető tudatos döntésének 
kell lennie, hogy az expediálás során 
melyiket preferálják a dolgozók. Az 
alacsony árfekvésű termékek előnye, 
hogy egyszerű  az ajánlásuk: sok be-
teg ár-érzékeny, így legfőbb érvként az 
olcsóságot könnyen elfogadják. Tart-
suk azonban szem előtt, hogy az olcsó 
nem mindig jó, sem a betegnek, sem a 
patikánknak. Előfordulhat, hogy az ol-
csóbb termék minősége nem kielégítő, 
vagy alacsonyabb hatóanyag-tartalmú, 
ami kedvezőtlen a vásárlónk számára. 
A gyógyszertárnak sem mindegy, hogy 
egy olyan terméket adunk el, amin 200 
forintot keresünk, vagy egy olyat, amin 
400-at. Az egyikből ötöt, a másikból 
tízet kell eladnunk ahhoz, hogy kétezer 
forint árrést realizáljunk. Az alacso-
nyabb áru termékek esetében azt kell 
megvizsgálnunk, hogy milyen meg-
állapodásokat tudunk kötni az egyes 
gyártókkal. Akkor dolgozzunk egy ol-
csóbb készítménnyel, ha azt nagyobb 
árkedvezménnyel tudjuk beszerezni. 

Az sem mellékes szempont, hogy ha 
egy adott időszakban akciózunk egy 
terméket, az eleve alacsony áru ter-
mékből már nagyon nehezen tudunk 
akár csak 10-15 százalékot is engedni. 
Egy közép-árkategóriás vagy drágább 
márkázott termék esetében viszont 
könnyebben mondhatjuk azt, hogy eb-
ben a hónapban 10 százalék kedvez-
ménnyel adjuk tovább, és még így is 
nagyon szép árrésünk marad rajta. Az 
ismert termékek akcióinak ráadásul a 
behívó ereje is kiemelkedő. 
 
Az akciók, illetve az étrend-kiegészítők 
árának meghatározásakor soha ne kezd-
jünk árversenybe a számunkra kon-
kurenciát jelentő drogériákkal, web- 
áruházakkal, hipermarketekkel, mert 

Étrend-kiegészítő a patikában
Szakértő kezekben értékes eszköz

Milyen szerepet töltenek be az étrend-kiegészítők egy gyógyszertár kínálatá-
ban, és mi mit tehetünk ennek a lehető legjobb kihasználása érdekében?



23

PARAGRAFUSMENEDZSMENT

GYÓGYSZERTÁR  GYÓGYSZERTÁR22

soha nem fogunk tudni alájuk ígérni! 
Ne feledjük, hogy nem az különböztet 
meg bennünket a bevásárlóközpontok-
tól, hogy olcsóbban adjuk a terméke-
inket, hanem az, hogy a szakmai tudá-
sunkat is a termék mögé tudjuk tenni.

Mit kínáljunk?

Fontos, hogy tudatosan alakítsuk ki a 
szortimentünket. Százféle gyártó léte-
zik, sok ezer termékkel. A legpraktiku-
sabb, ha néhány megbízható, jó feltéte-
lekkel szállító forgalmazót választunk, 
és azoknak tartjuk a kínálatát, nem 
pedig húszféle gyártótól rendelünk 
ugyanennyi terméket. Érdemes úgy 
kialakítanunk a kínálatot, hogy – akár 
kiszerelés, akár ár tekintetében – a be-
tegnek is legyen választási lehetősége. 

Kedves kollégák!

1999 óta dolgo-
zom gyógysze-
részként. Amikor 
expediálok, gyak-
ran tapasztalom, 
hogy az étrend- 
kiegészítők piacán  

olyan termékek is jelen vannak, ame-
lyeket szakmai tudásom birtokában 
nem szívesen ajánlottam a hozzám 
betérő betegeknek. Szerettem volna, 
ha a magyar gyógyszertárak polcaira, 
a magyar gyógyszerészek tudását fel-
használva kiváló minőségű termékeket 
tehetnék. Ez ösztönzött arra, hogy négy 
évvel ezelőtt barátommal és kollégám-
mal bevezessük a Vitapaletta termék-
családot. 

A Vitapaletta termékcsalád egyik leg-
fontosabb jellemzője, hogy a készítmé-
nyek összetételét mi, gyógyszerészek 
magunk állítottuk össze. Mi határoztuk 
meg, hogy milyen hatóanyagokkal, mi-
lyen formában szeretnénk foglalkozni, 

Társasági adó

Munkahelyi bölcsőde, óvoda költsége

A vállalkozás érdekében felmerült 
költségnek ismeri el a törvény – a 
munkahelyi bölcsőde mellett – a mun-
kahelyi óvoda üzemeltetésével kap-
csolatos ráfordításokat is.  Munkahelyi 
óvodának minősül az olyan óvodai ne-
velési ellátást nyújtó intézmény, amely 
az éves átlagos gyermeklétszámot fi-
gyelembe véve legalább 80 százalék-
ban az adózó által foglalkoztatottak 
gyermekeinek az óvodai nevelését biz-
tosítja.

Fejlesztési tartalék

A vállalkozó saját döntése alapján fej-
lesztési tartalékot képezhet, amelynek 
célja, hogy az adóévet követő negyedik 
évig az így képződött összeget beruhá-
zásra fogja költeni. Ezzel az összeggel 
a tárgyévi adóalap csökkenthető. Az 
erre a célra képzett tartalékot az adóév 
utolsó napján az eredménytartalék ter-
hére lekötött tartalékba kell helyezni, 
amellyel garantálható, hogy a vállal-
kozás fedezetet tud biztosítani a beru-
házásra, és ez az összeg osztalékként 
ne kerülhessen ki a vállalkozásból. 

Attól függetlenül, hogy letesszük egy 
pár márka mellett a voksunkat, mi is 
fenntarthatjuk a vásárlóink érdeklődé-
sét és aktivitását azzal, hogy néha új 
készítményeket is beveszünk a kíná-
latunkba. Ideiglenesen, szezononként 
érdemes új gyártók készítményeit is 
„kitenni a kirakatba”, hogy a vevőink 
lássák a változatosságot a gyógyszer-
tárban. Figyeljünk a termékek kihelye-
zésének szezonalitására is, valamint a 
reklámozott, újonnan megjelenő ké-
szítményeket is vegyük fel a termékpa-
lettánkra. 

Amikor berendelünk egy adott táplá-
lék-kiegészítőt, mérjük fel, hogy hány 
olyan betegünk van, akinek ez a készít-
mény való, azaz mennyit lehet belőle 
értékesíteni. Készítsük fel az expediáló 
kollégákat arra, hogy milyen betegekre 

illetve mi az, amit szívesen 
adunk a gyógyszertárunkba 
betérőknek.

Minden termékünk bevizs-
gált és a jogszabályoknak 
megfelelően notifikált készítmény. Mi-
nőségüket nemcsak a hatóanyagok ga-
rantálják, de a gyártóhely minősítése is. 
A folyamatos ellenőrzés biztosítja, hogy 
csak olyan Vitapaletta-termék kerüljön 
forgalomba, amelynek minősége szak-
mai szemmel nézve kiváló, a vevő szá-
mára pedig előnyös. 
 
Ma már több mint 20 féle termékkel va-
gyunk jelen számos patika polcain: vita-
minokkal, szerves és szervetlen ásványi 
anyagokkal, tápszerekkel és kombinált 
készítményekkel. Ez a széles termékpa-
letta teszi lehetővé, hogy a gyógyszer-
tárakban vásárlók széleskörű igényét 
kielégítsük. 
     
A termékek árának kalkulálása során 
azokat a gazdaságossági szempontokat 
is figyelembe tudtuk venni, amelyek 

Az adóalap-csökkentés maximuma az 
adózás előtti eredmény 50 százaléka, 
de maximum 10 milliárd forint (a je-
lenlegi 500 millió forinttal ellentétben).

Enegiahatékonysági beruházás, felújí-
tás adókedvezménye

Az adózó adókedvezmény igénybe-
vételére lesz jogosult – az energiaha-
tékonyságról szóló törvény szerinti 
energiahatékonyság növekedését ered-
ményező beruházás mellett – a felújí-
tási munkálatok elszámolható költ-
ségei alapján is.  E tekintetben tehát a 
számviteli törvényben foglalt definíció 
az irányadó, amelynek köszönhetően 
például az ingatlan-korszerűsítések (fű-
tés, világítás stb.) költségei is kedvező 
megítélés alá fognak esni. Az adóked-
vezmény – az adóalap-kedvezménnyel 
ellentétben – magából a 9 százalékos 
adóból vehető figyelembe, de maxi-
mum a társasági adó 70 százalékáig. 
Ilyen beruházásnak az minősül, ahol a 
beruházás alapján bármekkora energia- 
megtakarításra kerül sor, amelyről az 
adózó igazolással rendelkezik.

Korai fázisú vállalkozásba történő be-
fektetés

Adóalap-kedvezmény vehető igény-
be a korai fázisú, úgynevezett start 
up (induló) cégekben szerzett része-
sedés megszerzésére fordított érték 
háromszorosa után, de adóévenként 
legfeljebb 20 millió forint értékben. A 
20 millió forintos mértéket befekte-
tésenként kell vizsgálni, vagyis nem 
kell több befektetést összevonni. Ha a 
részesedés a kedvezmény érvényesíté-
sére nyitva álló időszakon belül kive-
zetésre kerül, vagy értékvesztést szá-
molnak el rá, akkor a kedvezményként 
figyelembe vett összeg után a kétszeres 
adóalap-növelést kell alkalmazni. A 
kedvezmény feltétele, hogy az induló 

koncentráljanak, milyen mondatokat 
mondjanak ennek a táplálék-kiegészí-
tőnek az ajánlása során, amivel hatéko-
nyan el tudják adni ezt a terméket. 

Hálás feladat

Az étrend-kiegészítők forgalmazása, 
expediálása, termékpalettájának kialakí-
tása odafigyelést, tudatosságot igénylő, 
sokszor nehéz feladat, de kiváló eszköz 
is a patika számára. Lehetőség arra, 
hogy elégedett, visszatérő törzsbetegek-
re tegyünk szert úgy, hogy közben még 
a forgalmunkat is növeljük.

Dr. Sarkadi-Nyerges Hanga
szakgyógyszerész,

megbízott patikavezető,
Pharmatrainer Kft.

lehetővé tették, hogy 
ár-érték arányban ideális 
készítményt adhassunk 
vevőinknek, ugyanakkor 
a patikai árréstömeg is 
megfelelő legyen. 

Ma már nem mehetünk 
el érzéketlenül a társa-
dalmi felelősségvállalás 
kérdése mellett sem. A 

Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztésé-
ért Alapítványt eddig 1.158.000 forint-
tal támogattuk. Küldetésünknek tartjuk 
fiatal sportolók szponzorálását, hiszen 
a sport az egészséges élet szerves ré-
sze. Klein Dávid hegymászó és Kuzma 
Ádám fitnesz világbajnok felkészülését 
is támogattuk. Így méltán mondhatjuk: a 
Vitapaletta egy támogató vitamincsalád.

Célkitűzésünk, hogy a vásárlóinknak, 
akik egészségre vágynak, olyan ha-
tékony és minőségileg megfelelő ter-
mékeket tudjunk kínálni, amelyekkel 
kapcsolatban úgy érezhetik, hogy maxi-
málisan kielégítettük az igényeiket.

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész

(x)

vállalkozás nem lehet kapcsolt vállal-
kozás, és átlagos állományi létszáma 
minimum két fő legyen, akik egyike 
kutató-fejlesztő.

Az adóalap és az adókedvezmények 
érvényesítése

A jövőben az adókedvezmények 
utólagos, önellenőrzés útján történő 
érvényesítése is lehetségessé válik, 
függetlenül attól, hogy az adózó az ere-
deti bevallásában vett-e igénybe adó-
kedvezményt vagy sem. Megszűnik az 
a korlátozás, amely szerint az adóked-
vezmények érvényesítésére kizárólag 
az adóbevallásban, az adózónak a be-
vallás benyújtásáig meghozott döntése 
alapján van lehetőség.

Adóigazgatásra vonatkozó módo-
sítások

Az egyéni vállalkozók bevallási ha-
tárideje május 20. napja lesz, mivel 
a NAV már nekik is elkészíti az adó-
bevallási tervezetet, figyelembe véve, 
hogy az adózó vállalkozói tevékeny-
sége mellett például munkaviszonyból 
származó jövedelemmel is rendelkez-
het, amelyről a kifizetői adatszolgál-
tatások alapján a NAV is adatokkal 
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy az 
adóhatóság a február utolsó napjáig 
beérkezett kifizetői adatszolgáltatások 
alapján készíti el a tervezetet, a beval-
lási és befizetési határidőt az egyéni 
vállalkozó esetében az adóévet követő 
február 25-ről május 20-ra tolták. A 
rendelkezést már a 2018. évre is alkal-
mazni kell. 

Ismét kamatfizetési kötelezettség ter-
heli az adóhatóságot, ha egy döntése 
jogszabálysértőnek bizonyul, és ennek 
okán az adózónak visszatérítési igénye 
keletkezik. 

Adóváltozások 2018-2019-ben
Bizonyos változásokat már törvénybe iktattak, egyéb módosítások 2018 októberében kerültek benyújtásra, és a törvény-
kezés jelenleg is folyik. Azokat a változásokat, illetve terveket szeretném a figyelmükbe ajánlani, amelyek a gyógyszertá-
rak működtetését is érinthetik.

Minőség gyógyszerészektől
Vitapaletta – a támogató termékcsalád
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A késedelmi pótlék mértéke a jelen-
legi alapkamat kétszereséről a jegy-
banki alapkamat 5 százalékponttal 
növelt mértékére emelkedik. Az ön-
ellenőrzési pótlék mértéke változatlan 
marad.

Bővül az adóelőleg-nyilatkozatok 
köre. A családi és személyi kedvez-
mények érvényesítésével összefüggő 
nyilatkozatok mellett az ügyfélkapu-
val rendelkező magánszemélyek egy 
erre a célra létrehozott online felü-
leten az adóelőleg-nyilatkozatot is 
kitölthetik. Ezeket a nyilatkozatokat 
az adóhatóság elektronikus úton to-
vábbítja a munkáltató, kifizető felé. 
Abban az esetben, ha a magánszemély 
írásban is nyilatkozott a kifizető felé, 
akkor az írásban tett nyilatkozatot kell 
figyelembe venni.

Szociális hozzájárulás, járulékok

2019. január 1-jétől összevonásra ke-
rül a szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás.

Az öregségi nyugdíj mellett dolgo-
zók jövedelme után 2019-ben már 
csak a 15 százalékos személyi-jöve-
delemadót kell befizetni, járulékokat 
nem. (Viszont a dolgozók nyugdíj- 
emelésre sem tarthatnak igényt a jöve-
delmük után.)

Folytatódhat a vállalkozások által fi-
zetendő szociális hozzájárulási adó 
mérséklése. A hatéves bérmegálla-
podás alapján a szocho jövőre az idei 
19,5 százalékról 17,5 százalékra csök-
kenhet.

Mivel összevonják a különböző 
adónemeket, így változik az adó 
alapja (a jövedelmek köre, amelyek 
után járulékot kell fizetni). Tulaj-
donképpen minden után szocho-t 
kell fizetni, ami után korábban 
egészségügyi hozzájárulást fizet-
tünk. A hivatkozás minden esetben 
az SZJA-törvény szerinti adóalap: 
ott definiálják azt is, hogy mikor kell 
1,18-szoros alapot figyelembe venni.  
Ennek megfelelően ebbe a törvénybe 

utalt támogatások minősülnek béren kí-
vüli juttatásnak (és adhatók kedvezmé-
nyes közteherfizetés mellett). Konkrétan

•	 a szálláshely-alszámlára utalt legfel-
jebb 225 ezer forint;

•	 a vendéglátás-alszámlára utalt leg-
feljebb 150 ezer forint;

•	 a szabadidő-alszámlára utalt, legfel-
jebb 75 ezer forint.

A Széchenyi Pihenő Kártya juttatásai-
nak értékhatáron belüli része után kizá-
rólag személyi jövedelemadót kell majd 
fizetni. A keretösszeget évi 450 ezer 
(költségvetési szervek esetében évi 200 
ezer) forint összegben határozzák meg. 

2019. január 1-jétől az 1,18-szoros szor-
zót eltörlik, a béren kívüli juttatások 
adóalapját a jövedelem képezi. Mivel 
megszűnik az EHO, ennek megfelelő-
en a béren kívüli juttatások költsége a 
jövedelem 34,5 százaléka (15 százalék 
SZJA, 19,5 százalék szocho) lesz. 

Kikerül a béren kívül adható juttatások 
köréből egy igen közkedvelt cafeté-
ria-elem, mégpedig a munkáltató ál-
tal adható pénzbeli juttatás, amelynek 
éves kerete 100 ezer forint.

Egyes meghatározott juttatások

Itt megmarad az 
1,18 százalékos 
szorzó, így az 
egyes meghatá-
rozott juttatá-
sok közterhe a 
szocho-val együtt 
40,71 százalék lesz. 
Ide tartoznak a munkavégzéshez szo-
rosabban kapcsolódó juttatások, mint 
például a céges telefon magáncélú 
használata, a hivatali, üzleti utazáshoz 
kapcsolódó étkezés, a reprezentáció, 
az üzleti vagy csekély értékű ajándék. 
Utóbbi a minimálbér 25 százalékát 
meg nem haladó, legfeljebb évi egy 
alkalommal adható ajándék (ez koráb-
ban a 15 százalékot meg nem haladó 
értékű, és évi három alkalommal ad-
ható ajándék volt). Január 1-jétől nem 
minősül meghatározott juttatásnak a 
helyi közlekedési bérlet.

került a béren kívüli juttatás, vala-
mint az egyes meghatározott juttatá-
sok köre, mint adóalap.  

A jogszabályba beemelték az árfo-
lyamnyereségből származó jövedel-
met, a vállalkozásból kivont jövedel-
met és az osztalékot is. Utóbbiaknál 
továbbra is él a beszámítási szabály, 
vagyis az egyéb jövedelmek után 
megfizetett szociális hozzájárulási 
adót is figyelembe kell venni. E jö-
vedelmek után addig kell csak meg-
fizetni a szociális hozzájárulási adót, 
amíg a minimálbér 24-szeresét el nem 
éri az összes szociális hozzájárulási 
adókötelezettség alá eső jövedelmek 
összege. 

A jelenlegi minimálbér összegét alapul 
véve, onnantól nem kell szociális hoz-
zájárulást fizetni, ha az összevonandó 
adóalapba tartozó jövedelem eléri a 
3.312.000 forintot, tehát a maximális 
szocho összege ezekben az esetekben 
645.840 forint. Korábban a 14 százalé-
kos egészségügyi hozzájárulás együttes 
összegét 450 ezer forintban maximali-
zálták. Amennyiben a szocho mértéke 
csökkenni fog, illetve a minimálbér nő, 
ez az összeg is ennek megfelelően fog 
módosulni.

Átalakul a szociális hozzájárulási 
adó kedvezményrendszere, amely a 
jövőben nem a cégekre, hanem a dol-
gozókra fókuszál. Új kedvezményként 
jelenik meg a munkaerőpiacra lépők 
kedvezménye, amely a pályakezdők, 
a tartós munkanélküliek és az anyasá-
gi ellátások után visszatérők mellett a 
korábban inaktív munkavállalók szá-
mára is elérhető lesz.

A kedvezményt a kifizető a feltételek 
fennállásáról kiállított igazolás birto-
kában érvényesítheti. Az igazolást a 
meghatározott feltételek fennállásá-
ról a Nemzeti Adó- és Vámhatóság az 
adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 
szerinti biztosítotti bejelentés megté-
telét követően, hivatalból, a foglalkoz-
tatás kezdő időpontját követő hónap 
tizedik napjáig állítja ki, és elektroni-
kus kapcsolattartás útján küldi meg a 
kifizető részére.

Megszűnő adómentes juttatások (ame-
lyek a jövőben bérjövedelemnek mi-
nősülnek)

•	 a munkáltató részéről a lakáscélú 
felhasználásra felvett hitel törlesz-
tésének átvállalása (azzal a kiegé-
szítéssel, hogy a 2019. január 1-jét 
megelőzően nyújtott lakáscélú tá-
mogatások kapcsán a 2018. decem-
ber 31-én érvényes szabályokat kell 
alkalmazni); 

•	 a mobilitási célú lakhatási (albérle-
ti) támogatás; 

•	 a hallgatói hitelszerződés alapján 
fennálló tartozás törlesztéséhez a 
munkavállaló számára kifizetett jut-
tatás; 

•	 a sportról szóló törvény hatálya alá 
tartozó sportrendezvényre szóló be-
lépőjegy; 

•	 bérlet-juttatás; 
•	 kulturális szolgáltatás igénybevéte-

lére jogosító belépőjegy, bérlet; 
•	 könyvtári beiratkozási díjra adott 

juttatás. 

Minimálbér

A sajtóban megjelent előzetes infor-
mációk alapján, 2019. január 1-jétől 
a jelenlegi 138 ezer forintról 150 

ezer forintra emelke-
dik a minimálbér 

összege, emellett 
a garantált bér-
minimum a je-
lenlegi 180.500  
forintról várha-

tóan 202 ezer fo-
rintra növekszik.

Új tranzakciós illeték-mentesség 
a lakossági banki átutalásokra

Az elektronikus fizetés erősítése ér-
dekében mentesülnek a pénzügyi 
tranzakciós illeték alól a 20 ezer 
forint és az alatti lakossági átuta-
lások, valamint a Széchenyi pihe-
nőkártya mögött álló alszámlákra 
irányuló utalások (a kártya terhére 
végrehajtott ügyletek eddig is díj-
mentesek voltak).

Egészségügyi szolgáltatás

Egészségügyi szolgáltatás fizetésére 
kötelezett a kiegészítő tevékenységet 
folytató (például nyugdíjas) egyéni 
vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet 
folytató társas vállalkozó után a társas 
vállalkozás, illetve tagi munkavégzés 
esetén a szociális szövetkezet. A fize-
tési kötelezettség havi 7320 forintról 
7500 forintra emelkedik.

Személyi jövedelemadó

A családi kedvezmény mértékének  
növekedése

Bővül a kétgyermekeseknek nyújtott 
családi adókedvezmény. Jövőre gyer-
mekenként ötezer forinttal több adó-
kedvezményt lehet igénybe venni, ami 
így már havi 40 ezer forint lesz.

Ingatlan-bérbeadók rezsiköltsége

A magánszemély bérbeadók – hacsak 
nem íratják át az órákat a bérbe vevőre – 
a rezsiköltséget jellemzően továbbítják. 
A hatályos szabályok szerint, ha a bér-
beadó ezért költségelszámolást válasz-
tott, akkor minden önálló tevékenységé-
vel kapcsolatban költségelszámolás alá 
esett. A jövőben nem minősül bevétel-
nek a bérbeadott ingatlan használatához 
kapcsolódó, más személy által nyújtott, 
ettől a másik személytől vásárolt szol-
gáltatásnak a bérbe vevőre az igénybe-
vétellel arányos áthárított díja.

Üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem 
anyagi javak az egyéni vállalkozásban

Az egyéni vállalkozások költségként 
számolhatják el a 100 ezer forint egye-
di értéket meg nem haladó értékű, 
kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi 
eszközök, nem anyagi javak beszerzé-
sére, előállítására fordított kiadás ösz-
szegét. Az összeg 2019. január elsejé-
től 200 ezer forintra emelkedik.

Béren kívüli juttatások

Január 1-jétől kizárólag a Széchenyi Pi-
henő Kártya (SZÉP) három alszámlájára 

Általános forgalmi adó

Az egy célú utalványok után az adófi-
zetési kötelezettség az utalvány kibo-
csátásakor keletkezik. Ilyen utalvány, 
amelynek kibocsátásakor ismert az 
utalvány tárgyát képező termék értéke-
sítésének vagy a szolgáltatás nyújtásá-
nak teljesítési helye, valamint az adott 
termékértékesítés, szolgáltatás nyújtása 
után fizetendő adó összege, vagyis az 
adózáshoz szükséges összes információ. 

2018. október 3-i hír, hogy az EU elfo-
gadta, Magyarországon 12 millió forint 
legyen az alanyi mentes értékhatár az 
áfában (ez eddig 8 millió forint volt).

Innovációs járulék

A mikró- és kisvállalkozóknak nem 
kell innovációs járulékot fizetniük. 
Őket leszámítva, január 1-jétől azok 
a vállalkozások is kötelezetté válnak 
e járulék fizetésére, amelyek önálló 
mutatószámaik alapján nem lenné-
nek kötelezettek, ám a partner- és 
kapcsolódó vállalkozásaikkal ösz-
szeszámított adatok azt eredményezik, 
hogy az üzleti év első napján elérik a 
középvállalkozási méretet. 

Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek 
azok a vállalkozások, amelyek egy ter-
mészetes személy vagy közösen fellépő 
természetes személyek egy csoportja 
révén meghatározott jellegű kapcsolat-
ban állnak egymással, amennyiben te-
vékenységüket vagy tevékenységük egy 
részét az érintett piacon vagy egymással 
szomszédos piacokon folytatják.

A fenti összefoglaló nem teljes körű, 
és mire a cikk megjelenik, sem biztos, 
hogy ismerhetjük a végleges számokat, 
döntéseket. Abban szerettem volna se-
gítséget nyújtani, hogy a tervezett és 
már elfogadott módosításokról időben 
értesüljenek, és konzultálni tudjanak 
könyvelővel, szakemberrel.

Juhász Katalin
okleveles könyvvizsgáló

JuS 2000 Kft.
06/20-954-9104

A minimálbér 2019. 
január 1-jétől 150 ezer 

forintra emelkedik.
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Változások az egészségügy felső  
vezetésében

A köztársasági elnök – a minisz-
terelnök javaslatára – október 16-i  
hatállyal dr. Horváth Ildikót ne-
vezte ki az EMMI egészségügyért 
felelős államtitkárává. A szaktárca 
új vezetője az Országos Korányi  
Tbc és Pulmonológiai Intézet or-
vosigazgatói székét cserélte fel új  
pozíciójára. 

Dr. Horváth Ildikó 1988-ban végzett 
általános orvosként a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen, egy 
évtizeddel később lett az orvostudo-
mány kandidátusa, 2002-ben pedig 
a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora. Pulmonológusi szakvizs-
gáját 2000-ben tette le. 2011 óta a 
Semmelweis Egyetem (SE) tanára, 
2014-től az Országos Korányi Tbc 
és Pulmonológiai Intézet stratégiai 
igazgatója, 2017-től orvosigazgató-
ja. Ugyancsak tavalytól az SE Nép- 
egészségtani Intézetének megbízott 
igazgatója.

Az új államtitkár 2010 és 2014 között 
az EMMI egészségpolitikai főosztá-
lyát vezette. 2018-tól a Magyar Tüdő-
gyógyász Társaság elnöke.

Időközben a tárca harmadik helyettes 
államtitkárának személyére is fény 
derült: az egészségügyi fejlesztésekért 
október 3. óta dr. Fábián Károly uroló-
gus szakorvos felel. 

Forrás: MTI/Weborvos.hu

Új főigazgató az OGYÉI élén

Az Emberi Erőforrások Miniszterének döntése alapján  október 8-tól dr. Szentivá-
nyi Mátyás irányítja a magyar gyógyszerhatóság munkáját. Az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet új főigazgatója 1992-ben szerzett 
diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 

Az ezredfordulóig a SOTE Klinikai Kísérleti Kutató-II. számú Élettani Intéze-
tében dolgozott. 2000-ben lett a Quintiles Magyarország Kft. klinikai kutatá-
si munkatársa, majd projektvezetője, végül pedig klinikai kutatási menedzsere. 
2005-2010 között a Roche (Magyarország) Kft. tudományos tanácsadója, on-
nantól mostanáig pedig a cég orvosigazgatója volt. Nős, öt gyermek édesapja.

Mint tudható, a korábbi főigazgató, dr. Pozsgay Csilla leváltását követően dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere egy öttagú tanácsadó testületet 
nevezett ki a vezető nélkül maradt gyógyszerészeti intézetbe. Ez az átmeneti idő-
szak ért most véget az új igazgató kinevezésével. 

Forrás: OGYÉI

Megkezdte működését a Nemzeti Népegészségügyi Központ

Októbertől ismét önálló hivatalként működik az egykori tisztiorvosi hivatal. Ez 
a szervezet az egészségügyi kormányzat háttérintézményeinek két évvel ezelőt-
ti beolvasztásakor veszítette el önállóságát. A mostani átszervezésről megjelent 
kormányhatározat szerint október 1-jétől az Országos Közegészségügyi Intézetet 
(OKI) Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) hívják. Az új hivatalhoz 
kerül minden olyan egység is, amelyeket eddig az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára felügyelt. 

Az NNK a jövőben részt vesz az országos  
népegészségügyi programok kidolgozásában, 
irányítja, szervezi, koordinálja azok végrehajtá-
sának területi és helyi feladatait, továbbá ellátja a 
jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellá-
tás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

Feladatai lesznek a közegészségügy, valamint a járványügy területén. Az NNK-
hoz tartozik az egészségfejlesztés területe, vagyis az egészségvédelem, az 
egészségnevelés és egészségmegőrzés, a népegészségügyi szűrések szervezése 
és koordinálása, az egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek 
epidemiológiáját és az „egészséghatás-értékelést”, az egészségügyi igazgatás és 
koordináció, továbbá a munkaegészségügy területe.

Az NNK a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi 
költségvetési szerv. Vezetője az országos tisztifőorvos, akinek tevékenységét a he-
lyettes országos tisztifőorvosok segítik. Utóbbiakat a miniszter nevezi ki és menti 
fel, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az országos tisztifőorvos gyakorolja.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet min-
den olyan népegészségügyi kérdésben, amely a lakosságot érinti vagy érintheti. 
Mindezeken túl felhívást intézhet közegészségügyi-járványügyi, egészségfej-
lesztési, valamint egészségügyi igazgatási intézkedések megtételére, ha azok a 
lakosság érdekében szükségesek.  

Forrás: MTI, Népszava

Kampány a biztonságos  
gyógyszerhasználatért
A fiatal gyógyszerészek által indított, 
orvosok és egészségügyi szakemberek 
részvételével zajló tudatformáló kam-
pány, a SzeddViddVédd a gyógysze-
rek helyes otthoni tárolására, valamint 
a biztonságos gyógyszerhasználat és a 
lejárt gyógyszerek környezettudatos 
megsemmisítésének fontosságára hív-
ja fel a figyelmet. A program legfőbb 
üzenete, hogy a fogyasztók ne tárolja-
nak otthon lejárt vagy szükségtelen-
né vált gyógyszereket, hanem vigyék 
vissza azokat a patikába. 

A szervezők rámutatnak:  2017-ben 
Magyarországon több mint 22 ezer or-
vosi ellátást igénylő mérgezési esetet 
jelentettek – ezek majdnem egyharma-
da gyógyszermérgezés volt. Különösen 
veszélyeztetettek az 1–4 év közötti gyer-
mekek, ebben a korcsoportban történik 
ugyanis a – döntően véletlen – gyer-
mekkori mérgezések fele, amelyekben 
ugyancsak kulcsszerep jut a nem megfe-
lelően tárolt gyógyszereknek. 

A lejárt szavatosságú, feleslegessé vált 
gyógyszerek nemcsak hatástalanok, ha-
nem károsak is lehetnek. Az elmúlt év-
tizedekben folyamatosan nőtt a víz-kör-
forgásba visszakerülő kemikáliák aránya: 
már a hazai élővizekben is kimutatható 
egyes gyógyszermolekulák jelenléte. 
Ezt a folyamatot tovább súlyosbítja, ha 
a feleslegessé váló gyógyszerek nem a 
gyógyszertári gyűjtőbe, hanem a kom-
munális hulladékba kerülnek, és így köz-
vetlenül visszajuthatnak a természetbe.

Forrás: Pharma Online

Újraválaszthatók lesznek a régi tisztségviselők

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül az az őszi, egészségügyi salátatörvény-terve-
zet, amely az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvényt is módosítja. Ennek 
megszavazásával eltörlik azt a szabályt, amelyet 2012-ben fogadott el a Parlament, 
és amelynek értelmében csak két ciklusra választhatók meg a kamarák országos tiszt-
ségviselői. A hat évvel ezelőtt hatályba lépő törvény 2011-től indította el a két ciklust.

A Pharma Online információi szerint a módosítást a Magyar Orvosi Kamara el-
nöke kezdeményezte az emberi erőforrások miniszterénél, a Magyar Gyógysze-
részi Kamara, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 
pedig támogatólag csatlakozott az indítványhoz. 

Amennyiben a képviselők elfogadják a módosítást, a következő kamarai tisztújí-
táson – ami jövőre esedékes – újra jelölhető és választható lesz a hivatásrendek 
valamennyi tisztségviselője, így a MOK elnökének Éger István, az MGYK el-
nökének Hankó Zoltán, valamint a MESZK elnökének Balogh Zoltán. Ők va-
lamennyien a második ciklusukat töltik, és a most hatályos szabályozás szerint 
2019-ben már nem indulhatnának az elnöki posztért.

Forrás: Medical Online

Új gyógyszerek befogadásáról döntöttek
Több mint kétéves előkészítést követően 29 új, az eddigieknél hatékonyabb in-
novatív gyógyszer, illetve ezek indikációjának tb-támogatásba történő befoga-
dásáról döntött az egészségügyi kormányzat. Az új készítmények többek között 
az emlő- és tüdődaganatok, a prosztatarák, a melanóma egyes fajtái, a myeloma 
multiplex, az ízületi gyulladásos megbetegedések, a sclerosis multiplex, illetve a 
Crohn-betegség kezelésében segíthetnek.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete üdvözli a gyógyszerbefogadást, 
ugyanakkor megjegyzi, hogy ehhez még az is szükséges, hogy a közbeszerzési 
eljárás alá tartozó készítmények esetében az erre irányuló eljárásokat is gyorsan 
kiírják, mert ennek hiányában tovább csúszhat a készítmények hozzáférhetősége.

Az új, innovatív gyógyszerek és terápiák transzparens, kiszámítható és rendszeres 
befogadása azért is kiemelten fontos, mert a mostani döntést követően is több mint 
félszáz innovatív terápia vár még befogadásra, és az eljárások felgyorsítása további 
betegek életét mentheti meg, vagy teheti elviselhetőbbé.

Forrás: MTI

Magyarországon is forgalomba kerülhet a Richter új gyógyszere
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma befogadta a társadalombiztosítás által tá-
mogatott törzskönyvezett gyógyszerek körébe a Richter originális antipszicho-
tikum-készítményét, a cariprazine-t. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet-
módosítás szerint a skizofrénia gyógyszeres kezelésekor választható cariprazine 
úgynevezett második vonalban alkalmazható gyógyszer lesz: akkor lehet felírni, 
ha az elsődlegesen javallott első és második generációs termékek hathetes kúra 
után sem fejtenek ki megfelelő hatást.

A cariprazine négy évtizede az első olyan gyógyszer, amelynek fejlesztése és 
gyártása is Magyarországon folyt. A készítménnyel kapcsolatos kísérletek 2005-
ben kezdődtek, a szer elsőként két évvel ezelőtt, az Egyesült Államokban került 
piacra Vraylar néven.

Forrás: Világgazdaság Online
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:
Ascher Oszkár és Gáti József
Színészóriások-sorozatunk utolsó rejtvényéhez értünk. Bár a ha-
zai szín- és filmművészet jó néhány kiválósága még nem kapott 
helyet sorozatunkban, egy időre most elbúcsúzunk tőlük. 

Ascher Oszkár Budapesten született 1897. augusztus 20-án, és 
ugyanitt halt meg 1965. október 25-én. Színész, előadóművész, 
színészpedagógus, színházigazgató volt. Műszaki pályára készült, 
a Műszaki Egyetem elvégzése után, 1923-tól mérnökként dol-
gozott az egyik budapesti gépgyárban, azonban már az egyetem 
idején is színészetet tanult Ódry Árpádnál. 1921-től tartott önálló 

esteket, 1926–28-ban a Teréz körúti Színpa-
don, Nagy Endre kabaréjában, 1931-ben pe-
dig a vízszintes 1. sorban leírt helyen lépett 
színpadra versmondással. 1933–1939 között 
az Országos Színészegyesület színészképző 
iskolájának tanára. 1944-ben munkaszolgála-
tos lett, majd szabadulása után, 1945-ben belé-
pett a Pódium Kabaré tagjai közé, 1947–1949 
között a társulat igazgatója is volt. 1951-ben 
az Állami Faluszínházhoz szerződött, amely-

nek 1957-től haláláig igazgatója is volt. 1957–59 között az Irodalmi 
Színpadon önálló esteket tartott, 1946–1950 között a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán tanított beszédművelést. 

Színészként elsősorban groteszk karaktereivel aratott sikert, míg 
önálló estjeivel és irodalmi műsoraival, versértelmezéseivel a 
patetikusságtól és deklamálástól mentes színészi stílus megte-
remtésében játszott fontos szerepet. Halála évében került kép- 
ernyőre az a tévéfilm, amelyben utolsó filmszerepét játszotta. 
Címét a függőleges 16. sorban találják.

Gáti József Budapesten, 1915. május 24-én született és ugyanitt, 
1998. április 21-én hunyt el. 1934-ben végzett a Színművésze-
ti Főiskolán. Kezdetben a Royal Színház tagja, az elkövetkező 
fél évszázadban azonban 
számos egyéb társulatban 
megfordult. 1950-ben a 
Színház- és Filmművésze-
ti Főiskola beszéd- és szí-
nészmesterség tanára lett. 
Előadó művészetét letisztult 
stílus jellemezte. Rendkívül 
sokat foglalkozott a versmondásnak nemcsak a gyakorlatával, 
hanem az elméletével is. A függőleges 26. sorban található című 
könyve 1965-ben jelent meg, és több kiadást ért meg. Az elsők 
között volt, aki hanglemezt mellékelt az elméleti tudnivalók mel-
lé. Tanárként színésznemzedékek kerültek ki a keze alól. 

És hogy milyen is volt Gáti, a tanár? Egyedi orgánumához „sa-
játos” természet párosult. Tanítványai a megismerkedést követő 
egy-két évben rettegtek tőle rabiátus természete miatt, később 
tisztelték hallatlan tárgyi ismeretei miatt, majd rajongtak érte, 
amikor a pályára kerülve hasznosították a tőle tanultakat. Nincs 
nap, hogy az ország valamelyik színházának társalgójában ne 
hangzana el egy-egy „Gátitanárúr”-sztori vagy -intelem.

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

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

Előző havi nyertesünk: Kreislerné dr. Grósz Zsuzsanna, Debrecen

Vízszintes

1. Megfejtés 14. Habos, erjesztett italaink 15. A sör egyik elne-
vezése 17. Nem magáz! 19. Vagyok, olaszul 20. Amennyiben 
22. Német névelő 23. Nem kevés! 25. Keret 27. Népszerű angol 
együttes 29. Betétre adják a bankban 31. Tűzhányóból folyó 
anyag 33. Bírói viselet 34. Kicsinyítő képző 35. Órahang fele 
37. Kopasz 38. Sajt lengyelül 39. SA 40. Nagyon gyorsan 42. 
A kínaiak étrendjében nélkülözhetetlen 43. Kutya jelzője lehet 
44. Szél 45. Gépkocsi 47. Egymás után mond 49. Vízpart épített 
része 50. Hím kecske 52. Sav teszi 53. A család idegen rövidí-
tése 55. Sulfur 56. Amerikai kozmetikai cég 58. Összezárt te-
nyér 60. Ilyen kártya is van 61. Otthon 63. Szemrevaló, népies 
nyelven 65. Áll az esőn 66. Idegen női név 67. Segélykérés sza-
va 69. Oldalán függő fegyvere

Függőleges

2. Kötőszó 3. Ilyen palack is van 4. Származik 5. Steven …, is-
mert amerikai akcióhős 6. Szép táj jelzője 7. ÖNZ 8. Ismeretlen 
rövidítése angolul (not known) 9. Vasútállomás 10. Keres pá-
ratlan betűi 11. Régi férfinév 12. Déligyümölcs 13. Fészekalja 
16. Megfejtés 18. Gépi mosogatószer márka 21. Lentebb 23. 
Műholdas antenna rövidítése 24. Fejfedő 26. Megfejtés 28. Ab 
…, eredendően – latin mondás 30. Ebben vannak a golyók 32. 
Abbahagyja az iskolát 34. Pl. az orvosi beavatkozás is lehet 
ez 35. Román légitársaság 36. Fűszernövény 38. A Bükk és a 
Mátra határán található község 40. Testrész 41. –ről párja 42. 
Népszerű angol együttes 46. Tűz csiholására alkalmas kőzet 48. 
Északi, germán eredetű férfinév 51. Délszláv népcsoport 53. 
Bírja a fájdalmat 54. Távoli zúgás 57. Téli közlekedési eszköz, 
visszafelé! 58. Édesanya 59. Kiütés jele 62. SIA 64. Azonos 
betűk 68. Rendben!

Tüdőrák: riasztó hazai adatok

Az Európai Unió tagállamai közül tovább-
ra is Magyarországon volt a legmagasabb a 
tüdőrák okozta mortalitás aránya a halálos 
kimenetelű daganatos betegségeken belül – 
írta az Eurostat a dohányzásmentes világnap 
(május 31.) alkalmából közzétett jelentésé-
ben. A daganatos betegségek 1,3 millió em-
ber halálát okozták 2015-ben az EU-ban, s 
ezek közül is a tüdőrák volt a vezető halálok, 
amely több mint 273 ezer áldozatot követelt, 
ami az összes rákos haláleset 21 százalékát 
jelenti.

A férfiaknál kétszer magasabb a tüdőrák 
kockázata, mint a nőknél: a vizsgált évben 
az áldozatok között mintegy 185 ezer férfi 
és 89 ezer nő volt. A tüdőrák okozta halálos 
daganatos megbetegedések arányát tekintve 
Magyarország vezet 27 százalékkal, ame-
lyet Görögország, Dánia, Lengyelország és 
Hollandia (24), valamint Belgium (23) és 
Nagy-Britannia (22) követ. A skála másik 
végén Portugália és Lettország (15 száza-
lék), illetve Litvánia, Svédország és Szlová-
kia (16) található.

A dohányzás világnapja kapcsán az Egész-
ségügyi Világszervezet is közleményt adott 
ki, amelyben rámutatnak: a WHO Európai 
Régiójában 2015-ben elhunyt 4,2 millió 
dohányos 46 százaléka szív- és érrendszeri 
betegség következtében vesztette életét. A 
kommüniké szerint azonban az utóbbi évek-
ben biztatóak a tendenciák. Egyre többen 
hagynak fel a dohányzással, és a kormányok 
is tisztában vannak azzal, hogy a dohányzás 
visszaszorítása pozitív hatással van a lakos-
ság egészségére, az ország gazdaságára és 
egészségügyi rendszerére is.

A WHO Dohányzás-ellenőrzési Keret- 
egyezménye mentén – hasonlóan az Európai 
Régió más országaihoz – az elmúlt években 
Magyarország is számos intézkedést vezetett 
be a dohányzás visszaszorítása érdekében. 
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 
szakértőinek jelentése szerint a dohányzás 
gyakorisága a 2003-ban mért 34 százalékról 
2014-re 28 százalékra csökkent. A férfiak 34 
százaléka, a nők 22 százaléka dohányzik – 
írták, megjegyezve, hogy a nők esetében ez 
az arány sajnos továbbra is a legmagasabbak 
között van Európában.

Forrás: MTI

Nagy mennyiségű hamis gyógyszert foglaltak le 

Több mint 150 millió forint értékű hamis gyógyszert foglaltak le Magyar-
országon a  gyógyszerhamisítás elleni XI. Pangea nemzetközi akcióhét 
keretében. Az In-
terpol szervezésé-
ben október 9–16. 
között a világ 116 
országában rende-
zett akció alkal-
mával összesen 
500 tonna, mint-
egy 4 milliárd fo-
rint értékű hamis 
tablettára bukkan-
tak a hatóságok.
 
Ilku Lívia, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület munkacsoport-vezetője 
hangsúlyozta: az akcióhétnek a hamis  gyógyszerek kiszűrésén túl az is 
célja, hogy az emberek figyelmét felhívják az ilyen készítmények haszná-
latának veszélyére.

Forrás: MTI

A lakosság 124 milliárdot költött támogatott gyógyszerekre
A támogatott gyógyszerek bruttó fogyasztói ára alapján kalkulált forga-
lom tavaly 477,3 milliárd forintot tett ki, ebből a betegek 124, a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pedig 352,7 milliárdot fizetett – 

derül ki a Központi 
Statisztikai Hivatal 
adataiból. Mindez 
tízmilliárd forintos 
forgalombővülést 
jelent az egy évvel 
korábbi adathoz ké-
pest. 

A gyógyászati cik-
keket is beleszámít-
va a teljes lakossági 
ráfordítás 126,5 mil-

liárd forintot tett ki. Betegségcsoportok szerint a fogyasztók a szív- és ér-
rendszeri gyógyszerekért fizetnek a legtöbbet, évente több mint 35 milliárd 
forintot.

A 65–69 éves korosztály költi a legtöbbet gyógyszerre, évente nagyjából 
16 milliárd forintot. Tavaly a nyugdíjas korúak váltották ki a támogatott 
gyógyszerek felét, ami több mint 78 millió orvosi vényt jelent.  

A KSH adatai szerint nemcsak a gyógyszerekre történő lakossági ráfordí-
tás, hanem a patikában dolgozó gyógyszerészek száma is enyhén növeke-
dett tavaly, utóbbi elérte az 5557 főt.

Forrás: Világgazdaság Online
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BALETT
Wayne Eagling/Solymosi Tamás/Pjotr Iljics Csajkovszkij: A diótörő
Mesebalett három felvonásban

Helyszín: Erkel Színház     Időpont: december 20–31., 11.00, december 18–20., 19.00, december 22., 26., 29., 30., 18.00   
Jegyár: 3000–14400 Ft

Csajkovszkij Diótörője évtizedek óta a 
karácsonyi készülődés elengedhetetlen 
része. 2018 decemberében visszatér az 
Erkel Színház színpadára Oláh Gusztáv 
legendás díszlete és a klasszikus balett 
hagyományait követő, de a 21. század 
táncművészeti elvárásainak megfelelő 
új kiállítás. A klasszikus zenei anyagra 
egy igazi Diótörő-specialista, a nemzet-
közi hírnévnek örvendő Wayne Eagling 
és Solymosi Tamás koreografált új me-
sebalettet. 

A főbb szerepekben: Földi Lea (Mária her-
cegnő), Oláh Zoltán (Unokaöcs/Diótörő/ 
Herceg), Bajári Levente (Drosselmeier), 
Radziush Mikalai (Egérkirály)

KOMOLYZENE
A Concerto Budapest hangversenye

Műsoron:
Mozart: Három német tánc, K. 605

Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, op. 64
Mahler: IX. szimfónia

Közreműködik:  
Clara-Jumi Kang (hegedű)
Vezényel: Keller András

Alban Berg szerint Mahler utolsó befejezett szimfóniája a ter-
mészet, a világ iránti rendkívüli mértékű szeretet zenei meg-
nyilvánulása, és emiatt igen jól illik a koncert másik fontos mű-
sorszámához, Mendelssohn e-moll hegedűversenyéhez, amely 
1845-ös ősbemutatója óta nem csupán szakadatlan népszerűsé-
ge révén, hanem a belőle áradó életöröm és életszeretet vonz- 
erejével is csábítja a mindenkori előadókat és a közönséget. 
Keller András e versenymű szólistájául a dél-koreai szárma-
zású német hegedűst, az immár versenygyőzelmek sorát maga 
mögött tudó fiatal Clara-Jumi Kangot hívta meg. 

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: december 16., 19.30     Jegyár: 2200–5900 Ft

OPERA
Verdi: A két Foscari

A nagy olasz zeneszerző ritkán játszott alkotá-
sának alapját George Byron drámája képezi. Az 
opera meséje igazi romantikus tragédia, amely 
egy középkori történetet dolgoz fel: a velencei 
dózse fiát igaztalanul vádolják gyilkossággal, ám 
mire a valódi tettes lelepleződik, az ártatlan ifjú 
Foscarit már kivégezték, apja pedig a megrázkód-
tatástól szívrohamot kap és meghal. 
 
A Müpában közönség elé kerülő produkció hang-
versenyszerű előadás, amelynek érdekessége, hogy 
a művet teljes egészében külföldi előadógárda szó-
laltatja meg. A produkció abszolút sztárja a Foscari 
dózsét éneklő, legendás olasz Verdi-bariton, a világ 
összes operaszínpadán szívesen látott Leo Nucci.

A főbb szerepekben: Leo Nucci, Guanqun Yu, 
Ivan Magrì

Közreműködik: a Müncheni Rádió Zenekara, 
a Bajor Rádió Énekkara (karigazgató: Howard  
Arman)

Vezényel: Ivan Repušić

Helyszín: Művészetek Palotája      
Időpont: november 27., 19.00     

Jegyár: 3300–9900 Ft

Helyszín: Pesti Színház     
Időpont: november 23., december 7., 18., 20., 19.00     

Jegyár: 2390–3990 Ft

SZÍNHÁZ
Mihail Bulgakov: Bíborsziget

Bulgakov darabjában a jövőjéért küzdő színházi 
társulat a Jules Verne álnéven publikáló, fiatal 
drámaíró Bíborsziget című darabjára vár. A min-
denható főcenzor egy nap múlva nyaralni megy, 
és ha előtte nem engedélyezi az előadást, a szín-
ház csődbe mehet. A szerző megérkezik opusával, 
amely egy lakatlan szigeten játszódik, tele tömeg-
jelenetekkel, de idő már csak a főpróbára marad. 
A finálé előtt betoppan a cenzor, hogy meghozza 
döntését…

A főbb szerepekben: Kern András (Ganyadij  
Szenyovics igazgató/Sir Paravan), Orosz 
Ákos (Vaszil Demagogol író/Luka-Kuki),  
Hegyi Barbara (Ligyija Djumálna/Lady Lowfat), 
Fesztbaum Béla (Szavva Lukics cenzor)

Rendező: Hegedűs D. Géza

Fotó: Csibi Szilvia
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