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Úgy gondolom, minden kollégám 
egyetért azzal, hogy az elmúlt eszten-
dő egyik maghatározó eseménye volt 
a változás. A változás gyakran jó, mert 
leltár készítésére ösztökél. Sajátos kény-
szer az értékelésre, az új jelenségek, új 
egyensúlyok megfogalmazására, befo-
gadására, a jövőkép formálására.

Egy évvel ezelőtt így köszöntöttem a 
Gyógyszertár magazin olvasóközönsé-
gét: „2018 egyik legfontosabb felada-
tának tekintem a hivatás, a szakma és a 
kereskedelmi kapcsolatok harmóniájá-
nak megteremtését. Egyik sem műkö-
dik a másik nélkül. Meggyőződésem, 
hogy a helyes arányok megtartása a 
gyógyszerészet jövőjének záloga.” 
Mindezt ma is így gondolom.

A változás az elmúlt esztendőben 
nem volt csekély, a terhelés pedig 
nem volt elhanyagolható mértékű. Új 
ágazati miniszter, új felállás az ÁEEK 
és az OGYÉI soraiban, új vezetők és 
hangsúlyok az egészségpolitikában. 
Sok találkozás, beszélgetés erősít ab-
ban, hogy a gyógyszerészet számára 
a jövőkép ugyan nem változott, de az 
út igen. Átrendeződtek a prioritások. 
Meglátásom szerint a nemzetközi 
gyakorlatra épülő és a FIP valamint 
a WHO által számtalanszor megerő-
sített gyógyszerterápiás szakértői 
szerep és ennek építése egy kicsit 
hátrébb kerültek. Bár az új ágazatve-
zetés gondolatai és megnyilvánulásai 

koherensek a korábbiakkal, de a jog-
rendszerben nem jelent meg a gyógy-
szerészi szakmai szolgáltatásnak az 
ellátórendszerben betöltött, annak 
jelentőségét hangsúlyozó, intézmé-
nyes szerepe. A kötelezettségei igen. 
Jóllehet a gyógyszer- és az ellátás-
biztonság, valamint ezek teljesítésé-
nek követelményei élveznek előnyt. 

Miközben küzdünk az EESZT-vel, 
bevezetjük az egyedi gyógyszer-azo-
nosítást, bővül az adminisztráció, 
egyre kevesebb időnk van a páciens 
szemébe nézve meghallgatni őt, türe-
lemmel elmagyarázni, hogyan éljen 
egészségesen, miként alkalmazza az 
egyre bővülő, vényre vagy vény nél-
kül, patikában vagy azon kívül be-

szerezhető medicináit. Nap, mint nap 
látom, hogy igenis van erre igény.

„Sub pondere crescit palma” – tartja 
a mondás. Tudvalévő, hogy a pálma-
fa levelei a törzs csúcsáról hajlanak le, 
így minél nagyobbak és nehezebbek, a 
növény annál erősebb és vastagabb tör-
zset növeszt a súly hordozásához.  Az 
eredetileg a szár tengelyében felfelé 
növekvő leveleket saját súlyuk húzza 
lefelé, és ahogy a középponttól eltávo-
lodnak, tér nyílik a többi levél számára 
is a növekedéshez. Így minél nehezebb 
a pálma levele, minél nagyobb a teher a 
fán, annál dúsabb korona várható. Ha ez 
így van, akkor mi már igen nagyra „nö-
vekedtünk”. Valóban, a gyógyszerészet 
Magyarországon erős, kiegyensúlyozott 
és biztonságos. Nem keveset tettünk, és 
teszünk ma is mindezért.

Vigyázzunk az értékekre, ne tévesszük 
szem elől a jövőképet! Vigyázzunk fia-
taljainkra: igen magasan képzett, okos és 
életrevaló generáció! Segítsük őket abban, 
hogy a szakma iránt tisztelettel, a betegek 
iránt elkötelezett módon, bizalommal, tár-
sadalmi megbecsülés által övezve folytas-
sák azt az utat, amit építünk! 

Hadd növekedjen a dús korona a fán, 
miközben szorosan ott vagyunk mögöt-
tük! Legyen ez egy meghatározó eleme 
a jövőképnek! Erre éppen megfelelő 
lesz a 2019. esztendő.

Mikola Bálint

Sub pondere  
crescit palma

„Jövőkép tett nélkül csak egy álom. 
Tett jövőkép nélkül viszont rémálom”  

– vallotta Lao-Ce a Tao  Te King (Az Út 
és Erény könyve) című munkájában.  
A gondolat az időszámításunk előtti  

VI. században fogant.
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gálatoknak, mint a hagyományos 
gyógyszereket;

•	 a társadalombiztosítás ne támogas-
son olyan homeopátiás szereket, 
amelyeknek nem bizonyították a ha-
tásosságát; 

•	 a gyártók a homeopátiás készítmé-
nyek dobozán is kötelesek legyenek 
feltüntetni a pontos hatóanyag-tar-
talmat és a mennyiséget; 

•	 a reklámokban csak bizonyítási 
kényszer terhe mellett lehessen azt 
mondani egy homeopátiás készít-
ményről, hogy az hatásos és bizton-
ságos.

Az EASAC állásfoglalása nem volt 
minden előzmény nélküli. „Egy pár 
évvel ezelőtt az ausztrál kormány fel-
kért egy bizottságot, hogy készítsen 
tanulmányt a homeopátia tudományos 
megalapozottságáról – idézi fel az 
eseményeket dr. Sal Péter gyermek-

gyógyász, a Magyar Homeopata Or-
vosi Egyesület elnökségének tagja. 
– Ez a bizottság 2015-ben kialakította 
az ezzel kapcsolatos véleményét, amit 
nem ismerhettünk meg. A kormány 
ugyanis, amikor megkapta ezt a doku-
mentumot, leváltotta a bizottság veze-
tőjét, és visszavonatta az állásfoglalá-
sát. Egy újabb bizottságot nevezett ki, 
egy olyan ember irányításával, aki az 
ottani szkeptikus szervezet egyik ve-
zetője volt. 

Újra elemezték az adatokat, és a követ-
kező módon jártak el: 176 tudományos 
vizsgálatot választottak ki, amelyek a 
homeopátiával foglalkoztak, és felál-
lítottak egy olyan kritériumot, amelyre 
korábban soha, sehol máshol nem volt 
példa, hogy csak azokat a vizsgálatokat 
veszik figyelembe, amelyek 150-nél 
több résztvevő bevonásával készültek. 
Így a 176 vizsgálatból 171-et kidobtak 
a kukába, és öt vizsgálat alapján megál-
lapították, hogy a homeopátia semmire 
nem jó. Azóta egyébként elindult egy 
jogi folyamat az első vizsgálat eredmé-
nyeinek megismerése érdekében, ami 
jelenleg is tart. 

Ez az ausztrál tanulmány a fő érve 
az Európai Akadémiák Tudományos 
Tanácsadó Testületének. Ráadásul az 
EASAC semmi mást nem csinált, mint 
hogy a korábbi, homeopátiával kapcso-
latos negatív véleményeket egyetlen 
nyilatkozatba hozta össze – összegzi a 
történteket dr. Sal Péter.” 

Az MTA állásfoglalása

Tavaly nyáron aztán a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Orvosi Tudományok 
Osztálya is kiadta a maga állásfogla-
lását („A bizonyítékokon alapuló or-
voslás elvei és a komplementer eljárá-
sok”). A testület kifogásolja, hogy míg 
a konvencionális orvoslásnál törvényes 
és társadalmi követelmény, hogy bi-
zonyítsák működése hatékonyságát és 
biztonságosságát, addig a nem konven-
cionális eljárások ez alól mentesülnek. 
Utóbbiaknak a jelenlegi törvényi háttér 
melletti alkalmazása egyet jelenthet 
a bizonyítékok nélküli gyógyászattal. 

„Európa döntött: a homeopátia hülye-
ség.” „A homeopátia a világ legzse-
niálisabb blöffje” – ilyen és hasonló 
szalagcímekkel kommentálta a sajtó 
az Európai Akadémiák Tudományos 
Tanácsadó Testülete (EASAC) 2017. 
szeptemberi állásfoglalását, amely 
szerint semmilyen kézzelfogható bi-
zonyíték nincs arra nézve, hogy a 
homeopátia valóban hatásos gyógy-
mód lenne. E metódus alapelvei el-
lentmondanak a fizika és a kémia tör-
vényeinek – jelentette ki a nemzetközi 
grémium –, amikor pedig a homeo-
pátiás szerek alkalmazása során ja-
vul a beteg állapota, az egyszerűen a 
placebo-hatásnak tulajdonítható.  Az 
EASAC ezért azt javasolta tagállamai 
döntéshozóinak, hogy 

•	 a homeopátiás szereket is vessék 
alá ugyanolyan minőségi, haté-
konysági és biztonságossági vizs-

Ellenszélben
Kiszorul-e a homeopátia a gyógyszertárakból?
Az elmúlt másfél év egyik egészségügyi slágertémája a homeopátia meghurco-
lása, sárba tiprása volt. Előbb a nemzeti akadémiák közös európai testülete fog-
lalt állást e tudományág ellen, majd tavaly év végén, az MTA kinyilatkoztatását 
követően, a magyar Parlament megszavazta azt a törvénymódosítást, amelynek 
eredményeként a homeopátiás készítmények a jövőben akár el is tűnhetnek a 
patikák polcairól. 
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Javasolják, hogy az e területen folyó te-
vékenység megnevezésekor, illetve sza-
bályozásakor – a félreértések elkerülése 
végett – az alternatív medicina helyett a 
komplementer eljárások elnevezést hasz-
nálják. Állásfoglalásuk szerint a homeo-
pátia esetében nincs evidencia arra, hogy 
a placebónál hatékonyabb lenne. Ennek 
alapján a homeopátia nem tekinthető a 
komplementer medicina részének.  

A fentiek kapcsán érdemes megjegyezni, 
hogy a testület közleményében keveri a 
komplementer és az alternatív medicina 
fogalmát. Valójában azonban fokozato-
san kiszorítja a homeopátiát a gyógyítás 
eszköztárából: előbb csupán kiegészítő 
terápiaként tartja elfogadhatónak, később 
viszont már ebből a körből is kizárná.   

Utórengések

Az MTA állásfoglalásának hatására 
a Semmelweis Egyetem bejelentette, 
hogy a továbbiakban nem indítja el a 
homeopátiáról szóló tantárgyát. A Ma-
gyar Gyógyszerészi Kamara elnöke 
viszont – még 2017 őszén – úgy nyilat-
kozott, sem a magyar hatóságok, sem 
az MGYK nincs abban a helyzetben, 
hogy betiltsa a homeopátiás szereket. 
Dr. Hankó Zoltán elmondta, a hazai 
szabályzás változásához előbb az uni-
ós gyógyszerkönyvnek kell módosul-
nia, és csak azután vezetik át a válto-
zásokat a magyar gyógyszerkönyvbe, 
márpedig addig a gyógyszertárak pol-
cairól sem lehet levetetni a homeopáti-
ás készítményeket. 

Bizonyítékok nélküli gyógyászatot vé-
gezni pedig – írják – súlyos kockázatot 
jelenthet a betegek számára. 

Az Osztály fontosnak és nélkülözhe-
tetlennek tartja, hogy a nem konven-
cionális eljárások csak akkor legyenek 
végezhetők, ha – a tudományos bizo-
nyítások módszertanának alkalmazá-
sával – az adott betegségre vagy kóros 
állapotra hatékonynak bizonyulnak, 
és semmilyen káros következmény-
nyel nem járnak. Az aktuális magyar 
jogszabályi háttér szerintük nem meg-
nyugtató, mivel szinte minden olyan 
eljárás, amely akár hatástalan – és itt 
konkrét példaként a homeopátiát emlí-
tik –, a hatályos rendelet szerint szabá-
lyosnak számít. 

A homeopátia a WHO besorolása sze-
rint KAM, azaz a komplementer és al-
ternatív medicina körébe tartozó gyógy- 
mód. A világon csaknem félmilliárd, 
az Európai Unióban több tízmillió 
ember1, hazánkban a lakosság fele 
használt már valamilyen homeopátiás 
készítményt, több százezer ember pe-
dig rendszeresen szed ilyen szereket.2 
Magyarországon a homeopátia orvos 
kezéhez rendelt terápia.

Az antimikrobiális rezisztencia jelen-
tette globális probléma visszaszorítá-
sának egyik WHO által javasolt mód-
ja a hagyományos terápiák (például a 
fitoterápia és a homeopátia) integrálá-
sa az alapellátásba. 

Mindezt epidemiológiai kutatások 
is alátámasztják. Franciaországban 
homeopátiás és konvencionális há-
ziorvosi praxisok eredményeit vizs-
gálták izom- és csontfájdalmak, 
felső-légúti fertőzések, alvászavar, 
szorongás és depresszió esetén több 
mint 8500 betegen, 800 háziorvos 
bevonásával. Felső-légúti fertőzések 
kezelésekor a homeopata orvosok 57 
százalékkal kevesebb antibiotikumot 
írtak fel. A páciensek betegségének 

lefolyása hasonló volt, mint a kon-
vencionális praxisokban, gyógyulási 
esélyeik nem csökkentek, miközben 
jóval kevesebb antibiotikumot kapott 
a szervezetük.3

Svájcban az Alkotmányban rögzí-
tették a komplementer orvosi eljárá-
sok nyújtásának kötelezettségét, és 
a homeopátiát, valamint négy másik 
komplementer terápiát más orvosi 
szakágakkal egyenrangúvá tettek. 
2017 májusában megállapították, 
hogy a homeopátia megfelel a tudo-
mányos bizonyítékokon alapuló ha-
tásosság, hasznosság és költséghaté-
konyság kritériumainak.  

A homeopátiás gyógyszerek gyártá-
sa gyógyszergyárakban történik, a 
nemzetközi gyógyszeripari előírá-
soknak és a GMP (Good Manufac-
turing Practice) szabályainak meg-
felelően. A gyártóhelyeket a nemze-
ti gyógyszerhatóságok rendszeresen 
ellenőrzik. A homeopátiás gyógy-
szerek a többi gyógyszerrel azonos 
minőségi, biztonsági és farmako-
vigilanciai előírásoknak felelnek 
meg. Az indikációval törzskönyve-
zett homeopátiás gyógyszerek ese-

tén kötelező a hatás igazolása. Az 
indikáció nélkül törzskönyvezett 
egykomponensű homeopátiás sze-
reknél a hatás igazolása nem kötele-
ző, ugyanakkor javallatot sem lehet 
feltüntetni a csomagoláson.  

A Boiron Hungária Kft. szorosan fi-
gyelemmel követi a homeopátiás 
gyógymódot érintő törvényváltozá-
sokat, és megtesz mindent annak ér-
dekében, hogy a szakmai szerveze-
tekkel, a kormányzat képviselőivel, 
az orvosokkal, gyógyszertárakkal és 
a homeopátiás gyógyítási mód iránt 
bizalommal viseltető betegek százez-
reivel korrekt párbeszédet folytasson. 
A Boiron a homeopátiás eljárás racio-
nális integrálására törekszik az egész-
ségügyi ellátásban.     

Boiron Hungária Kft.
1 https://www.hri-research.org/wp-content/
uploads/2014/11/Commission_Report_Dir_92-
73_and_92-74_Homeo_July_1997.pdf
2 https://index.hu/tudomany/2017/12/21/a_
homeopatia_a_vilag_legzsenialisabb_bloffje/
3 Az EPI 3 kutatás szorongás és depresszió 
részeredménye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27145957
3 Az EPI3 kutatás felső-légúti fertőzések ré-
szeredménye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/24646513

Támadás helyett ésszerű integrálást az ellátórendszerbe!
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nem igazolt termék javaslatát kérik tő-
lük, különösen akkor, ha a betegnek ha-
tásos gyógyszerre van szüksége.

Kiszorítósdi

A Parlament lapzártánk után szava-
zott az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény azon módosításáról, 

amely szerint homeopátiás gyógyszer 
ajánlása esetén a részletes tájékoztatást 
írásban is a beteg rendelkezésére kell 
bocsátani. A gyógyszertárban az expe-
diálók feladata lenne ennek az infor-
mációnak, illetve írásos tájékoztatónak 
az átadása. A jogszabály szerint, aki ezt 
a tájékoztatási kötelezettségét megsze-
gi, szabálysértést követ el. A szabály-
sértési eljárás lefolytatása a rendőrség 
hatáskörébe tartozik.

Továbbá, a 2004. május 1. előtt enge-
délyezett, terápiás javallattal rendel-
kező homeopátiás gyógyszerek 2020. 
január 1-jét követően csak akkor lesz-
nek forgalmazhatók, ha megfelelnek 
a 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, illetve az azt átültető 
jogszabályok e gyógyszerek forgalom-
ba hozatalára vonatkozó előírásainak.

A törvénymódosítás indoklásában dek-
larált célként jelenik meg a homeopátiás 
eljárások és a homeopátiás gyógyszerek 
forgalmazásának visszaszorítása.

„Ellentmondásosnak gondolom – jegy-
zi meg dr. Sal Péter –, hogy miközben 
megpróbáljuk lebeszélni az embereket a 
homeopátia alkalmazásáról, létezik egy 
másik törvény, ami a bio- és öko-gazdál-
kodással foglalkozik, és azt javasolja az 
érintetteknek, hogy a mezőgazdaságban 
és az állatgyógyászatban homeopátiát és 
ahhoz hasonló természetes gyógymódo-
kat alkalmazzanak.”  

A gyógyszertárak szempontjából kar-
dinális kérdés, hogy a jövőben milyen 
részletességű tájékoztatással kell szol-
gálniuk a homeopátiás szert vásárolni 
szándékozó betegek felé. Ha csupán 
annyit kell közölniük, hogy a homeo-
pátiás szerek a hagyományos gyógy-
szerekétől eltérő hatásmechanizmussal 
fejtik ki hatásukat, semmi gond. Ha e 
készítmények a továbbiakban nem ne-
vezhetők gyógyszernek, azt is túléli a 
szegmens. Ám ha azok a híresztelések 
válnak valóra, amelyek szerint az ex-
pediálónak azt kell mondania, amit az 
MTA is állít, hogy ezeknek a készítmé-
nyeknek nem bizonyított a hatásossá-
guk, hogy semmivel nem hatékonyab-
bak, mint a placebo, akkor akár ne is 

A Magyar Orvosi Kamara ezzel össz-
hangban úgy foglalt állást, hogy amíg 
nem kerül sor jogszabályi változásra 
vagy a gyógyszerkönyv módosítására, 
addig a MOK legitimnek tekinti a jelen-
leg engedélyezett homeopátiás szerek 
forgalmazását. Ugyanakkor az orvo-
sok részéről szükségesnek tartja annak 
a döntésnek a komoly szakmai-etikai 
mérlegelését, amikor egy hatásosságát 

Már évek óta döbbenettel vegyes cso-
dálattal figyelem azt az acsarkodást, 
amely a homeopátia körül lángol, 
különös tekintettel arra, hogy ebben 
a szomorú és buta felhajtásban kiváló 
akadémikusok is részt vesznek.

Több alkalommal is részletesen írtam 
erről a témáról, ezért most csak a lé-
nyeget hangsúlyozom: a tudomány és 
az áltudomány között nem lehet olyan 
éles határvonalat húzni, és úgy, ahogy 
azt a homeopátiát támadók gondolják. 
Ugyanis például az uniós jog alapján 
nem csak a homeopátiás gyógyszerek 
javallattal nem rendelkező részénél 
nem kell klinikailag bizonyítani a ha-
tást, hanem a hagyományos növényi 
készítmények esetében sem. Ezen 
felül rengeteg gyógyszer rendelkezik 
elavult, tudományosan hibás javalla-
tokat és egyéb információkat tartalma-
zó alkalmazási előírásokkal. Vagyis az 
allopátiás gyógyszerek világában is 
bizony hemzsegnek a tudományosan 
elavult, mondhatni, mai szemmel de 
facto áltudományos információk. 

Pragmatikus oldalról nézve a 
homeopátia valós közegészségügyi 
veszélyét egyetlen felmérés sem tá-
masztotta alá (nincsenek is ilyenek), 
szemben az allopátiás gyógyszerek 
elképesztő mértékű zabálása által 
okozott egészségkárosodásokkal, 
amelyekre számos bizonyíték léte-
zik. Nézetem szerint a közegész-
ségügyi problémát alapvetően az 
igazolt hatású gyógyszerek alkalma-
zása kapcsán a tudomány tudomány-
talan alkalmazása jelenti, nem pedig 
az allopátiás szerek piacához képest 

töredék mértékű homeopátiás szerek 
használata. 

Az ember nem érti ezt a nagylöttyös 
indulatot. Hogy mást ne mondjak, 
1950-1990 között tiltott volt a homeo-
pátia, de ettől egy fikarcnyit sem ja-
vult a magyar nép egészsége, illetve a 
gyógyszeres terápia minősége.

Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy po-
litikusaink és szakmapolitikusaink az 
elmúlt 10 évben részben szétverték 
a gyógyszer-engedélyezési szakértői 
gárdát, részben pedig nem is tartanak 
igényt józan technokrata háttérelem-
zésekre ezen a téren. 

Azok a jogszabályi módosítási elkép-
zelések, amelyeket láttam, illetve a vad 
ötletek a gyógyszerészek fenyítésére 
egy legálisan forgalomban lévő ter-
mékcsaláddal kapcsolatban, a hülyesé-
gen belül is a nonszensz kategóriájába 
tartoznak, főleg egy olyan országban, 
ahol 10-15 gyógyszert szedetnek a sze-
rencsétlen öreg emberekkel, zömében 
értelmetlenül és drága pénzen.

Ehelyett jó lenne egyszer érdemi dol-
gokkal foglalkozni: MINDEN gyógy-
szeres terápia racionálisabb alkalmazá-
sával, a gyógyszerkincs modernizálá-
sával, a mellékhatások gyakoriságának 
és súlyosságának csökkentésével, az 
orvosok és gyógyszerészek oktatásá-
val arra, hogy tartsák magukat a menet 
közben javítandó minőségű alkalmazá-
si előírásokhoz – és ezek csak kiraga-
dott példák. 

Dr. Dobson Szabolcs
gyógyszerésztörténész

A szakmapolitikai hülyeséget nem gyógyítja a homeopátia korlátozása 
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nyugtatók?” – tették fel a kérdést a 
képviselőknek
 
„Ha legalább olyan biztonságosnak 
tartja a homeopátiát, mint a konven-
cionális gyógyszeres terápiát vagy a 
gyógynövényeket, kérjük, ne szavazza 
meg az alábbi paragrafusokat! – kér-

ték az egyesület 
tagjai a döntés-
hozókat. – A 
h o m e o p á t i a 
tervezett visz-
szaszor í tása 
ronthatja a be-
tegek gyógyu-
lási esélyeit, és 
hozzájárulhat 
az orvosok ki-

égéséhez. Az 
ön felelőssége is, 

hogy ez ne történjen meg!”

A Parlament Egészségügyi Bizottságá-
nak ülésén élénk vita kísérte a jogsza-
bály-módosítás előterjesztését, ám a 
kormány képviselője kitartott az erede-
ti elképzelés mellett.  

A homeopátia a gyakorlatban

Az MTA állásfoglalása kimondja, hogy 
a homeopátia hatástalan, így még csak 
a komplementer medicina részének 
sem tekinthető. Ezzel szemben például 
Indiában, ahol a homeopátia a tömegek 
számára is megfizethető megoldásnak 

számít, 100 millió embert kizárólag 
ilyen készítményekkel kezelnek, töb-
bek között a kórházakban is. Egy másik 
népes ország legfőbb szakmai testülete, 
az Orosz Tudományos Akadémia is tá-
mogatja végső döntésével a homeopátia  
alkalmazását (miután ott is hasonló 
indítvány született, mint Magyarorszá-
gon e szerek költséghatékonyságának 
és hatásosságának vizsgálatára).

A Medián egy tavalyelőtti  felméré-
se szerint a magyarok 44 százaléka tart-
ja hasznosnak és hatásosnak a homeo-
pátiát. Egy másik, 2016-os közvéle-
mény-kutatásból tudható, a lakosság 
több mint harmada gondolja úgy, hogy a 
homeopátiás szerek egyenesen hatéko-
nyabbak, mint a hagyományos gyógy-
szerek. E módszer elfogadottsága az is-
kolázottsággal nő, a módszer támogatói 
jellemzően a 40–60 év közötti nők, és 
honfitársaink negyede a gyermekeinek 
is adott már ilyen készítményt. 

Gazdasági megfontolások

A homeopátiás szerek piaca eltörpül a 
teljes gyógyszerszegmenshez képest. 
Az Európai Unióban 2013-ban a vény 
nélkül kapható készítmények teljes pi-
acának 7 százalékát tették ki a homeo-
pátiás szerek. Nálunk abban az évben 
körülbelül kétmilliárd forintos bevétel 
származott ezekből a termékekből, ami 
a teljes hazai gyógyszerpiac forgalmá-
nak 0,3 százalékát jelentette. 

tartsák készleten ezeket a szereket, 
hiszen ki az a vásárló, aki pénzt adna 
egy már előre tudottan „hatástalan” 
gyógyszerért?

Márpedig ha így lesz, a homeopátiával 
is foglalkozó patikáknak egy újabb ter-
mékkörtől kell búcsút venniük, amely 
eddig árrés-tömegük akár több száza-
lékát is biztosította. Ez a legnegatívabb 
forgatókönyv; reméljük, nem ez fog 
megvalósulni. 

„Ezzel a rendelkezéssel, a homeopáti-
ás szerek patikából való kiszorításával 
az online kereskedelem felé terelik az 
embereket, ami ebben az esetben kife-
jezetten rossz irány – véli dr. Sal Péter 
–, hiszen míg a páciens az expediálótól 
információt, tanácsokat is kap a gyógy-
szer használatával kapcsolatban, az in-
terneten ez a lehetőség elvész. Ennek 
következtében a homeopátiás ellátás 
színvonala is jelentősen csökkenni fog.”  

Az utolsó szalmaszál 

A parlamenti végsza-
vazást megelőzően a 
Magyar Homeopata 
Orvosi Egyesület 
egy olyan brosúrát 
juttatott el az or-
szággyűlési képvi-
selőknek, amelyben 
tagjai tiltakoztak a 
homeopátia vissza-
szorítása és krimina-
lizálása ellen, valamint e gyógymód 
létjogosultsága mellett érveltek. 

„A betegek leginkább olyan terápiáktól 
gyógyulnak, amelyekben bíznak – ír-
ták. – A homeopátia hatásosságában a 
magyar lakosság fele bízik. Az orvo-
sokat védi a szakmai kiégéstől az, ha 
olyan gyógymódokat alkalmazhatnak, 
amelyekben ők és a betegeik is meg-
bíznak.” 

„Ön szerint a szakorvosok által rendelt 
homeopátiás gyógyszerek nagyobb 
kockázatot jelentenek, mint a túl széles 
spektrumú antibiotikumok, vagy a nem 
ritkán évekig ismételten felírt altatók, 

„Deklarált 
célként jelenik meg a 

homeopátiás eljárások és a 
homeopátiás gyógyszerek 

forgalmazásának 
visszaszorítása.”
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gyártóinak kottájából játszanak, a ma-
gyar döntéshozók pedig ugyancsak az 
utóbbiak malmára hajtják a vizet. 

Dr. Sal Péter ezzel együtt a homeo-
pátia hazai pozícióinak javítását sem 
tartja reménytelennek: „A fő példa 
számomra Svájc, ahol egy népszavazás 
eredményeképpen öt komplementer 
gyógymódot az állami egészségügy a 
finanszírozott kategóriába emelt át. Ott 
ezt megelőzően egy gazdaságossági ta-

Gy.: Mivel pályáztál az Év Gyógy-
szerésze címre?

K. T.: Pályamunkám címe: Egészség-
nevelés, szűrés óvodásoktól a nyugdíja-
sokig, együttműködés az egészségügyi 
és más szakemberekkel. Arra próbáltam 
rámutatni, hogy milyen fontos a közös 
munka. Nagyon sokat beszélünk a pri-
mer és szekunder prevencióról, amely-
nek során alapvető jelentőségű, hogy 
együttműködjünk a pedagógusokkal, 
hiszen az egészséges életmódra neve-
lést már az óvodában, iskolában el kell 
kezdeni. Ezen kívül az önkormányzattal 
is fontos együttműködni, amely a mi 
esetünkben maximálisan támogatja az 
ilyen jellegű kezdeményezéseket.  

Nagyon sok rendezvényt szervezek, 
mint Szigetszentmiklós Egészséges Vá-
rosért Közalapítvány koordinátora. Leg-
alább 15 éve tartunk például egészség-
napokat. Az első ilyen eseményt orvos 
és asszisztens kollégákkal hoztuk tető 
alá, később a védőnők közreműködésé-
vel sikerült széles körben meghirdetni 
és lebonyolítani ezeket a rendezvénye-
ket. Előzetesen minden ilyen programot 

nulmányt kellett elvégezni; ha nálunk 
is ugyanígy ki lehetne mutatni, hogy 
ennek a gyógymódnak az alkalmazása 
milyen megtakarításokat hoz a gyógy-
szerkasszának, hogy a kevesebb antibi-
otikum- és fájdalomcsillapító-haszná-
lat révén mennyivel olcsóbbá válik a 
krónikus betegségek kezelése, a hazai 
homeopátiás gyógyászat talán egy ki-
csit jobb pozícióba kerülne, mint ahol 
most van.”  

MOSZinfó

beharangozunk a helyi rádióban és te-
levízióban, hiszen nagyon fontos, hogy 
minél többen vegyenek részt a rendez-
vényen. Másrészt, ha előtte-utána be-
szélünk róla, az emberek sokkal többet 
gondolkodnak magáról az egészségről.

2016-ban, az Egészség Világnapján az 
óvodában a diabétesszel kapcsolatosan 
szerveztünk egy nagy egészségnapot, 
amelyen 500 gyerek vett részt. Több 
színtéren zajlottak a programok. Az 
óvónők mesét írtak a cukorbetegségről, 
ami arról szólt, hogy hogyan lehet ész-
revenni, ha az óvodában van cukorbe-
teg gyerek. A konyhában pedig a gye-
rekekkel együtt készítettek és kóstoltak 
egészséges ételeket.

Ugyancsak 2016-ben nyertem egy pályá-
zaton, amelynek köszönhetően az óvodás 
nagycsoportos gyerekek mozgásszervi 
szűrését végezhettük el gyógytornász se-
gítségével. A szakember a szülőket és az 
óvónőket is megtanította arra, hogy ho-
gyan foglalkozzanak a gyerekekkel an-
nak érdekében, hogy az izomcsoportjaik 
megfelelően alakuljanak ki.

Az iskolásoknak egészségtotót készí-
tettünk, amelyben arra voltunk kíván-
csiak, hogy mit tudnak az egészséges 
életmódról, milyen fogalmaik vannak 
az egészséggel, betegséggel kapcsolat-
ban. Ezen a programon vöröskereszte-
sek is részt vettek. Ennek a korcsoport-
nak droggal kapcsolatos tesztkérdése-
ket is készítettem. Ezen kívül fotó- és 
rajzpályázatot hirdettünk, amelynek 
témája a természetes, egészséges kör-
nyezetünk megőrzésének fontossága 

Viszont, előrejelzések szerint ez a terü-
let lehet az elkövetkező időszak egyik 
legdinamikusabban fejlődő szegmense, 
forgalma 2024-re csaknem megötszörö-
ződhet. És ami a lényeg: vásárlókat von 
el a hagyományos gyógyszergyárak-
tól, ami azok forgalmának csökkenését 
eredményezheti. Hogy tudományos 
meggyőződésből vagy a gyógyszer-lob-
bi befolyásának hatására, nem tudni, 
mindenesetre az akadémiák tudomá-
nyos testületei a klasszikus gyógyszerek 

Gyógyszertár: Anna, kérlek, mutasd 
be röviden a patikátokat!

Dr. Keller Tamásné: A mi gyógy-
szertárunk volt az első patika Sziget-
szentmiklóson. Közepes forgalmú 
gyógyszertár, a régi falu központjában 
található. Bár egy 38 ezres lélekszámú 
városról beszélünk, mi egy olyan részé-
ben dolgozunk, ahol sem orvosi rende-
lő, sem emeletes ház nincs a közelben. 
Hosszú ideje együtt lévő, stabil, meg-
bízható kollektívával dolgozunk.  

Kezdeményezőkészségből jeles
Beszélgetés az Év Gyógyszerésze pályázat különdíjasával
A 2018-as Év Gyógyszerésze pályázat szakmai zsűrije a szigetszentmiklósi  
Melissa Gyógyszertár vezetőjét is különdíjjal jutalmazta. Keller Tamásné dr.  
valamennyi korosztályt elérő egészségügyi felvilágosító, prevenciós progra-
mokat szervez, amelyek megvalósítása során valódi praxisközösség jött létre  
a Duna-parti településen.

NAPRAKÉSZ BEMUTATJUK
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Egy Csepp  patika, azért, mert mindig 
hallottuk a rádióból, hogy az emberek 
menjenek el a patikába, és méressék 
meg a vércukorszintjüket, láttuk, hogy 
nagy az igény rá, a betegek szeretik, 
ha törődnek velük, és feltehetik a kér-
déseiket. Ezért kezdtük el a gyógysze-
részi gondozást is. Accu-Check Pont 
is vagyunk, ami azt jelenti, hogy elle-
nőrizzük a betegek vércukorszintmérő 
készülékeit. Ha a betegek úgy jönnek 
ki a kórházból, hogy nem tudják be-
adni maguknak a kis molekulasúlyú 
heparint, segítünk nekik, ahogy a kü-
lönböző tesztek elvégzésében, kiérté-
kelésében is.

Gy.: A patika vezetése mellett hogy 
fér bele mindez az idődbe?            

K. T.: Most, hogy már nagy gyerekeim 
vannak, a családom nagyon toleráns, és 
a kollégáim is partnerek ebben a mun-
kában. A munkatársak nagy része szi-
getszentmiklósi születésű, így számuk-
ra is nagyon fontos az itt élő emberek 
egészsége. Máshogy nem is lehetne ezt 
csinálni. Ha váratlanul bejön egy be-
teg, például vércukorszintet méretni, 
amíg én vele foglalkozom, addig a lá-
nyok intézik a többi dolgot.

Vallom, hogy az egészségnevelés, az 
egészségkommunikáció csak úgy mű-
ködik jól, ha abban az önkormányzat, 
az óvónők, a pedagógusok, az orvo-
sok, a gyógyszerészek és a média is 
szerepet játszik. Ez nálunk remekül 
működik. Nagyon jó az orvos-gyógy-

szerész-asszisztens kapcsolat, és a vá-
ros hét patikája is nagyon összetart. 
A közösségi ház a helyet biztosítja a 
különböző programokhoz, úgyhogy ez 
tényleg egy team-munka.

Gy.: Egy praxisközösség.

K. T.: Igen.

Gy.: Nem önmaga ellen dolgozik az 
az alapvetően gyógyszerek forgal-
mazásából élő patikus, aki azon van, 
hogy minél több ember minél tovább 
maradjon egészséges?

K. T.: Az utóbbi években nagyon 
elmentünk abba az irányba, hogy a 
patika lehetőleg minél profitábilisab-
ban működjön. Szerencsére a legtöbb 
gyógyszertárban még mindig a be-
tegközpontúság és az egészségügyi 
szemlélet uralkodik. Ezen kívül pedig 
egy patika nemcsak gyógyszereket 
forgalmaz, hanem vércukormérőket, 
vitaminokat, kozmetikumokat is. A 
gyógyszerész nemcsak gyógyszere-
lési, hanem életmódbeli tanácsokat is 
ad annak érdekében, hogy a páciensei 
minél később kerüljenek orvoshoz, 
kórházba. Nem érzem úgy, hogy nagy 
ellentmondás lenne a kettő között. 
Egy gyógyszertár profiljába nagyon 
sok minden belefér, és az egészség-
ügyi felvilágosító munkára legalább 
akkora szükség van, mint a konkrét 
betegségeket kezelő gyógyszerekre.  

Tóth Tamás

volt. Reményeim szerint, ha a szülők 
nem is feltétlenül élnek még egészsé-
gesen, a gyerekek az óvodából, iskolá-
ból hazaviszik az egészség kultúráját.

Már tíz éve tartunk a városban férfi 
egészségnapot. Úgy gondolom, en-
nek rendkívül nagy jelentősége van, 
ugyanis elég sok beteget szűrünk ki, 
még abban a stádiumban, amikor a be-
tegség nem okoz tüneteket. Véradást is 
szervezünk mellé, és az önkormányzat 
Népegészségügyi Osztályának munka-
társait is meghívom, akik az oltásokról, 
a családról, az egészséges étkezésről 
beszélnek a résztvevőknek.

Egy gyógyszerészeti rendezvényen ta-
lálkoztam  Magyarország átfogó egész-
ségvédelmi szűrőprogramjának speci-
ális szűrőkamionjával, amelyet azóta 
minden évben elhívunk Szigetszentmik-
lósra. Itt tartom nagyon lényegesnek az 
önkormányzat szerepét, amely anyagi-
lag is támogatja ennek a programnak a 
lebonyolítását. Ezt az eseményt tavaly 
sikerült összekötnünk a futónappal, 
amelynek köszönhetően sok fiatal is 
részt vett ezeken a szűréseken.

A Dohányzás Világnapjára is mindig 
szervezek valamit, attól függően, hogy 
éppen mi a WHO fő üzenete. Abban 
az évben, amikor arról volt szó, hogy a 
nők többet dohányoznak, mint a férfi-
ak, nőgyógyászt hívtam előadást tar-
tani a rádióba, televízióba. A Mellrák 
Világnapján is szoktunk sétát szervez-
ni. Amikor megtudtam, hogy Sziget-
szentmiklósról milyen nehéz eljutni a 
kerepestarcsai szűrőállomásra, a rá kö-
vetkező évben az önkormányzat segít-
ségével két buszt béreltünk erre a célra.

Mindezeken túl neves szakembereket 
hívtam meg, hogy tartsanak felvilágo-
sító előadást a testi-lelki egészségről, 
így az elmúlt években Bagdy Emőkét, 
Zacher Gábort, Béki tanár urat, Czeizel 
Endre és Papp Lajos professzor urakat 
is a köreinkben üdvözölhettük.

Mindemellett nyugdíjasklubokba já-
rok előadni, és természetesen a gyógy-
szertárban is végzünk különböző szű-
réseket. A régióban elsőként lettünk 
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a szakmai korrektséget várják el tőlem, 
szabadon hozhatom meg szakmai és 
gazdasági döntéseimet, úgyhogy telje-
sen komfortosan érzem magam a pati-
kában. 

Gy.: Kőszegen belül hol található a 
patika?

Cs. M.: A gyógyszertár egy 12 ezres 
lélekszámú, összesen körülbelül 16 
ezres vonzáskörzetű városban műkö-
dik. Kőszegen összesen három patika 
található, tehát szakmai és üzleti szem-
pontból is viszonylag éles verseny-
helyzetben vagyunk, de mostanra, úgy 
tűnik, megtaláltuk a megoldást. Régen 
mindhárman egy nagyjából 300 méte-
res átmérőjű belvárosi körzetben mű-
ködtünk. 2015 viszont a reformok és a 
költözködés éve volt. Új egészségház 
épült, oda költözött az orvosi ellátás 
és vele együtt az egyik patika is, mi az 
üzleti negyedbe tettük át a telephelyün-
ket, a harmadik gyógyszertár pedig 
maradt a belvárosban. Úgyhogy mos-
tanra hárompólusú lett az ellátás, egy 
nagyjából három kilométeres területen, 
és minden lakos a vásárlási szokásai-

nak megfelelően tud választani magá-
nak patikát.   

Gy.: Mi volt az a szakmai anyag, 
amivel pályázott?

Cs. M.: A gyógyszerészi mikrobiológia 
szakgyógyszerésze vagyok; megada-
tott számomra, hogy olyan mesterektől 
tanulhattam a szakmát, mint például dr. 
István Lajos professzor úr, a Vas Me-
gyei Vérellátó Intézet vezető főorvosa. 
Nyolc évig vérellátós voltam, ezen a 
területen szakmai és vezetői tapaszta-
latot is szerezhettem. Professzor úr ta-
nított meg az analitikus gondolkodásra 
és a szintézis-szemléletre, valamint a 
beteg-centrikus ellátásra. Az onkoló-
gia területén citosztatikus laborvezető 
voltam, és mintegy 10 évvel ezelőtt 
ennek a talaján kerültem kapcsolatba 
a gyógyszerészi gondozással. Samu 
elnök úrék első oktatási ciklusában 
sikerült szakképesítést szereznem a 
metabolikus szindróma gondozásának 
területén. 

Mindig azon morfondíroztam, hogy mi 
az, ami szakmai többletet tudna adni 

Gyógyszertár: Kérem, mutassa be a 
patikáját!

Dr. Csaba Miklós: Szakmai tisztelet-
ből egy olyan családnevet viselünk, 
amely gyógyszerészdinasztiaként 300 
éves múltra tekint vissza. Aztán úgy 
hozta az élet, hogy BENU gyógyszer-
tár lettünk. Azt gondolom, külön ki-
tüntetés, hogy a pályamunkámmal a 
MOSZ szakmai zsűrijének a tetszését 
is sikerült elnyernünk. 

Gyógyszertár: Történelmileg a Küttel 
családé volt a patika?

Cs. M.: Dr. Küttel Dezső docens úr, 
későbbi Vas megyei vállalati főgyógy-
szerész az államosítás miatt nem vezet-
hette a gyógyszertár jogelődjét. Ebben 
a patikában voltam én is gyakornok 
1990-ben. Számunkra egyaránt fontos 
az innováció és a szakmai tradíciók 
ápolása, ezért viseli a gyógyszertár az 
ő nevét.

Gy.: A saját szakmai előéletéről, ha 
mondana pár szót!

Cs. M.: „Ötikszes” ember vagyok, elég 
komoly kórházi és gyógyszeripari múlt 
áll mögöttem. 16 évet dolgoztam a kli-
nikumban, 8 évet a vérellátás-immuno-
lógia, egy másik 8 évet pedig az onko-
lógia területén. 12 éve vezetek patikát, 
kezdetben főként klasszikus magán-
gyógyszertári környezetben, vidéken, 
amelyeket sajnos nem lehetett kellő 
gazdasági hatékonysággal üzemeltetni. 
Ezek után döntöttem úgy, hogy elme-
gyek egy lánchoz dolgozni, és megné-
zem belülről, hogy mit tud. Igyekeztem 
olyat választani, ahol vélelmezhetően 
komoly szakmai vezetésre, orientált-
ságra számíthatok. Hat éve vezetem ezt 
a gyógyszertárat, és nem csalódtam: a 
gyógyszerellátás kapcsán maximálisan 

A vashiány és a krónikus megbetegedések
Interjú dr. Csaba Miklóssal, a tavalyi Év Gyógyszerésze kiírás második helyezettjével
Dr. Csaba Miklós, a kőszegi Küttel Gyógyszertár vezetője a vérszegénység gyógyszerészi gondozása terén végzett kiemel-
kedő tudományos és szakmai munkájával érdemelte ki a MOSZ elismerését.
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Mindehhez hozzá kell adni, hogy a 
nyugati ország-szél egyik kisvárosá-
ban, tehát egy viszonylag jól szituált 
régióban egy középosztálybeli réte-
get szólítottam meg, nem pedig egy 
közegészségügyileg nagyon leromlott 
régióban végeztem a méréseket. Meg-
lepő értékeket tapasztaltam: 25 mérés 
alapján 16 százalékos eredményt kap-
tam, ami teljes mértékben korrelál a 
nemzetközi trendekkel.

A dolgozatomnak összességében az 
volt az üzenete, hogy ha ez a vashiány 
gyakorta oka lehet a bőrbetegségek-
nek, a kardiológiai vagy éppen pszi-
chés problémáknak, akkor erre jobban 
oda kell figyelni. A gyógyszerészi gon-
dozás keretében lehetőség lenne arra, 
hogy egy önkitöltős kérdőív segítségé-
vel megismerjük a páciensek rizikófak-
torait, táplálkozási tényezőit, panaszait, 
és ha ezek kapcsán az átlagosnál maga-
sabb rizikóértéket tapasztalunk, akkor 
megmérjük a hemoglobinszintjüket, és 
ha ott határérték alatti értéket mérünk, 
akkor vagy a saját hatáskörünkben 
gondoskodunk a vas étrend-kiegészítő-
vel történő, három-négyhónapos pótlá-
sáról és a visszamérésről, vagy orvos-
hoz irányítjuk a beteget.

Gy.: Az elkövetkező időszakban 
is ezzel szeretne foglalkozni, vagy 
újabb kihívásokat keres magának?

Cs. M.: Továbbra is minden „vashi-
ány-gyanús” páciensnek felajánlom a 

hemoglobin-vizsgálat lehetőségét. Kí-
vánatos lenne, ha ennek a protokollja 
helyet kaphatna a hivatalosan elfoga-
dott módszertanok jegyzékében, és a 
vizsgálat finanszírozhatóvá válna. A 
vashiányos állapot kezelésével kapcso-
latos tervem, hogy különböző szakmai 
rendezvényeken, workshop formájá-
ban meg is mutatnám az érdeklődők-
nek ennek a mérésnek a metodikáját.

A másik, hogy mivel korábban nagyon 
sokat foglalkoztam védőoltásokkal, 
abszolút elkötelezett híve vagyok a 
patikában történő védőoltási tanács-
adásnak. A gyógyszertár, azt gondo-
lom, a közegészségügynek egy alap-
ellátási szintű találkozóhelye lehet. Ha 
a gyógyszerész jól felkészült ebben a 
kérdésben, akkor, mivel egyre problé-
másabbnak tűnik a háziorvosi rendszer 
humánerőforrás-ellátottsága, a patika a 
jövőben első fokú védőoltási és utazási 
tanácsadó helyként is működhetne.    

Egy további lehetőségnek tartom, hogy 
a gyógyszertár egy olyan kiemelt első-
segélynyújtó hellyé váljon, ahol ren-
delkezésre áll egy defibrillátor és szak-
képzett egészségügyi személyzet, hogy 
a mentők megérkezéséig akár egy akut 
kardiogén sokkot kapott személyt is 
szakszerűen elláthassunk. Ez egy óriási 
stratégiai lépés lenne, ami az Országos 
Mentőszolgálat, a gyógyszerészek és 
kormányzat együttműködésével való-
sulhatna meg.

Tóth Tamás

a munkánknak a napi rutinnak számí-
tó gyógyszer-expedíció, mellékhatás- 
és gyógyszer-interakciós vizsgálatok 
mellett. Azt figyeltem meg, hogy na-
gyon sok beteg küzd olyan krónikus 
bőrgyógyászati panaszokkal, pszichés 
zavarokkal, vagy egyéb problémák-
kal, amelyeknek vélelmezhetően va-
lamilyen táplálkozási, belgyógyászati 
vagy immunológiai oka is lehet. Így 
fogalmazódott meg bennem az ötlet, 
hogy nézzük meg, hogyan fest a je-
lenlegi táplálkozási trendek mellett a 
páciensek szervezetének vas-ellátottsá-
ga. Vajon tényleg van-e a kettő között 
kapcsolat? 

Utána azon kezdtem el gondolkodni, 
hogy vajon van-e ennek egy mérhető 
faktora, illetve a kvázi vashiányos álla-
potnak van-e olyan, viszonylag olcsón 
beszerezhető és nagy érzékenységgel 
működtethető indikátora, amelyet pati-
kai szinten, a gyógyszerészi gondozás 
keretében működőképessé tudok tenni. 
Így találtam rá arra a mindenki által be-
szerezhető, elfogadható árfekvésű, glü-
kuronidált hemoglobint mérő beren-
dezésre, ami néhány másodperc alatt, 
ujjbegyből történő vérvétel révén nagy 
pontossággal és biztonsággal meg tud-
ja mérni a páciensek hemoglobinszint-
jét, ami a legérzékenyebb indikátora a 
vashiányos állapotnak. 

Az volt a teóriám, hogy a modern kori 
ember alapvetően vashiányos, mert 
rosszul táplálkozik. Elkezdtünk olyan 
táplálkozási szokásokat felvenni,  
mint a gyorsétkek, magas mértékben 
feldolgozott élelmiszeripari alap-
anyagok, koffein-, illetve csersav- 
tartalmú italok túlfogyasztása, a szél-
sőséges diéták alkalmazása, amelyek 
a vashiány irányába mozdítanak ben-
nünket. Az volt a kérdésfeltevésem, 
hogy vajon kis esetszámú vizsgálat-
tal, véletlenszerűen is igazolható-e a 
jó körülmények között élő, de éssze-
rűtlenebbül táplálkozó embernél az 
az epidemiológiai, vashiányos stá-
tusz, ami a vashiányos anémia epi-
demológiai szakirodalmában megje-
lenik. Ott az olvasható, hogy a teljes 
lakosságon belül 10-20 százalékban 
fordul elő ilyen eltérés. 
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•	 genetikai tényezők (monogén, poly-
gén, epigenetikus, transzgenerációs); 

•	 anyai okok (intrauterin hatások, 
anyai életkor és magatartás);

•	 gyulladásos tényezők (vírusok, mik-
robiom, károsodott immunfunkciók);

•	 életmódbeli rendellenességek (dist-
ressz, alváshiány); 

•	 természeti és mesterséges környe-
zeti hatások (endokrin diszruptorok, 
a talaj, a víz, a levegő polluciója, 
földrajzi viszonyok, alacsony jód-
felvétel, épített környezet);

•	 mentális hatások (pszicho-szociális 
hatások, gazdasági helyzet, jövedel-
mi viszonyok, szocio-kulturális kör-
nyezet, iskolázottság, demográfiai 
viszonyok és változások). [1] 

A genetikai és környezeti hatások in-
terakciójaként e számos hatás végül 
egyirányba ható faktorként a globális 
elhízást idézi elő. Ezért jelen ismere-
teink szerint az elhízás olyan sokté-
nyezős, komplikált krónikus betegség, 
amely multifaktoriális eredete miatt 
túlmutat az egyéni kontrollon, és ennek 
megfelelő kezelést igényel.

Az elhízás kezelésének  
jelentősége és lehetőségei

Az elhízás pandémiája a XXI. század 
legnagyobb népegészségügyi kihívását 
jelenti, és az egészségügyi rendszerek 
válságát idézheti elő. Ezért az elhízás 
evidenciákra épülő prevenciója és ke-
zelése alapvető jelentőségű célkitűzés, 
amennyiben csökkenteni szeretnénk a 
hazai morbiditást és mortalitást. Mul-
timorbid állapotokban is elsősorban a 
kiváltó okot, az elhízást kell kezelni, 
hiszen ezáltal valamennyi betegség 
esetében azok javulását vagy a műtéti 
és posztoperatív veszélyek mérséklését 
érhetjük el. Már 5-10 százalékos testtö-
meg-csökkenés hatására is a kockázati 
tényezők (emelkedett vérnyomás, ko-
leszterin-, triglicerid- és vércukorszint) 
csökkenése várható. 

A korszerű diagnosztikában a testtö-
meg-index meghatározása mellett, az 
izomtömeg és a testzsírszázalék meg-
állapítása érdekében elengedhetetlen a 

Az elhízás kialakulása

Az elhízás során genetikai, endokrin, 
központi idegrendszeri, környezeti és 
magatartási hatásokra enormis mér-
tékű testzsírfelszaporodás jön létre. 
Az elhízás kialakulásában – az ener-
giafelvétel és energialeadás összetett 
szabályozásának vizsgálata mellett – 
az utóbbi évtizedben előtérbe került 

az obezogén környezet szerepe, amely 
az elhízás egyéni és epidemiológiai 
helyzetének értékelésében alapvető 
jelentőségű. 

Obezogén, vagyis elhízásra hajlamosí-
tó környezetben élünk, amelynek meg-
határozó eleme a kóros mennyiségű és 
összetételű táplálkozás. A táplálkozás, 
mint fő oki tényező, önmagában is a 
környezet részének tekintendő, a másik 
meghatározó tényező pedig az inaktivi-
tás, a napjainkra jellemző mozgássze-
gény, ülő életmód. 

Az obezogén környezet e két fő és to-
vábbi életmódbeli tényezőkön kívül 
magában foglalja a természeti és a mes-
terséges, vagyis az épített környezetet, 
továbbá a mentális, azaz a társadalmi 
környezetet. Így a túltáplálkozás és a 
fizikai inaktivitás ugyan két alapvető 
faktorként fogható fel, de mellettük to-
vábbi, mintegy 30 bizonyított tényezőt 
is figyelembe kell venni. Ezek alapve-
tően az alábbiak lehetnek: 

Az elhízás megelőzésének és  
kezelésének gyakorlati szempontjai
A napjainkban népbetegségnek, „világjárványnak” tekinthető obezitás a nem meg-
felelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód mellett számos további oki tényezőre 
vezethető vissza. Éppen ezért e probléma kezelése is komplex megközelítést igényel.   
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csökkenti a testsúlyt. Ezért elhízásban 
az elsődleges szempont a napi összes 
energia felvételének csökkentése.

A fizikai aktivitás jelentősége

Az energiafelvétel csökkentése ön-
magában nem bizonyul hatékonynak 
az elhízás hosszútávú kezelésében. A 
csökkent energiafelvételt fokozott fizi-
kai aktivitással szükséges kiegészíteni. 
A megfelelő mozgásprogram hatása 

az elhízást kísérő számos betegség 
következtében kialakult kóros 
állapot megváltoztatására ki-
terjed, mivel az mélyreható 
változásokat okoz a különbö-
ző anyagcserefolyamatokban. 
A fizikai aktivitás szerepének 
megítélésében paradigma-
váltás történt, mivel a fizikai 

aktivitás elsődlegesen nem a 
testsúlycsökkentésben hasznosul, 

hanem alapvetően szükséges a meta-
bolikus és kardiorespiratorikus fittség 
kialakításához és megtartásához, az el-
hízás és kísérőbetegségeinek megelő-
zéséhez és kezeléséhez. 

Hatása a testtömeg-csökkentés során, 
a mozgásterápia eredményeként az 
izomtömeg-vesztés mérséklésében, az 
izom/zsír arány kedvező irányú változ-
tatásában mutatkozik meg. Az elhízás, 
valamint számos krónikus, nem fer-
tőző betegség kezelésének útmutatói 
napjainkban az első helyen említik az 
életmódterápiát, amelynek szerves ré-
sze a megfelelő fizikai aktivitás.

A WHO 2010-es, globális ajánlása fi-
zikai aktivitásra az egészségmegőrzés 
érdekében 18-64 év között legalább 
heti 150 perc mérsékelt intenzitású, 
vagy legalább 75 perc erőteljes inten-
zitású, vagy a kettő kombinációjának 
megfelelő aerob fizikai aktivitást ír elő. 
Az aerob aktivitás legalább 10 percig 
tartson egyhuzamban. Az egészségi 
állapot további javítása érdekében a 
mérsékelt intenzitású aktivitás a két-
szeresére, heti 300 percre növelhető, 
vagy 150 perc erőteljes, vagy a kettő 
kombinációjából álló aktivitásig emel-
hető. Izomerő-növelő aktivitásra (a na-

testösszetétel műszeres vizsgálata. A 
WHO nemek és életkorok szerinti érték-
határokat ajánl a normál, az alacsony, a 
túlzott, illetve az igen magas testzsírará-
nyok elkülönítésére. Emellett újabban 
a haskörfogat/testmagasság hányadosa 
tekinthető irányadónak a kardiovaszku-
láris rizikó meghatározásában.

A kezelés alapját az életmódterápia je-
lenti, amelyben a módosítható két fő 
faktor, a kiegyensúlyozott táplálkozás 
és fokozott fizikai aktivitás együttese 
nyújthat hosszútávú eredményt. A 
diéto- és mozgásterápia szük-
ség esetén viselkedés-terápi-
ával egészülhet ki, valamint 
a kezelés hatékonyságához 
elengedhetetlen complian-
ce fenntartása a rendszeres 
kontrollvizsgálatokkal bizto-
sítható. A terápiás palettán az 
elhízás kezelésében szükség 
esetén speciális tápszerek vagy 
étkezés-helyettesítők adása, gyógyszeres 
terápia, indokolt esetben ballonterápia, 
illetve különféle metabolikus bariátriai 
műtéti megoldások jöhetnek szóba. 

Az elhízás kezelése – különösen szö-
vődményes betegségeire való tekintet-
tel – individuális megítélést igényel. 
Az eredményes testsúlycsökkentő, 
testsúlytartó programok szakemberek 
együttműködését, így belgyógyász, 
mozgásterapeuta, dietetikus, szak-
pszichológus, esetenként pszichiáter, 
sebész vagy más szakorvos, leggyak-
rabban reumatológus, endokrinológus, 
kardiológus, diabetológus konzíliumi 
bevonását igényelhetik. Az elhízás 
szakszerű kezelése érdekében nélkü-
lözhetetlennek látszik a multidiszcipli-
náris praxisközösségek kialakítása. [1]

A kiegyensúlyozott táplálkozás 
meghatározó szerepe

Akárcsak a túlsúly és az elhízás kiala-
kulásában, úgy annak megelőzésében 
és kezelésében is elsőrendű fontosságú 
a táplálkozás. Korunk táplálkozási szo-
kásait kóros mennyiségű és összetételű 
tápanyagfelvétel jellemzi, életmódunk 
megváltozása a rohamos étkezést és a 

hiperkalorikus táplálkozást is magában 
foglalja. A tápanyagfogyasztás egész-
ségre ártalmas mennyisége és összeté-
tele különböző lakossági (OTÁP 2009, 
OTÁP 2014) és saját felméréseink 
alapján ismert. A 18 éves és annál idő-
sebb férfiak energiafelvétele lakossági 
reprezentatív felmérésben átlag 2718 
kcal/nap, a nőké 2033 kcal/nap. Ennek 
meghatározó része zsiradékfogyasztás, 
a férfiak körében 38,4 energiaszázalék, 
nőknél 37,3 energiaszázalék (OTÁP 
2014). 

A kevésbé energiagazdag, összetett 
szénhidrátok fogyasztása nem elegen-
dő. Az energiafelvétel túl nagy száza-
lékát adják a zsírok, viszont az élelmi-
rost-felvétel egyik nemnél sem éri el az 
ajánlott értéket. A nők körében kedve-
zőtlen változás a 2009-es vizsgálathoz 
képest a zsír-energiaarány kismértékű, 
de szignifikáns növekedése, valamint 
a telített zsírsavak energiaarányának 
szignifikáns növekedése.

Elhízottak táplálkozásának vizsgála-
tában igazoltuk, hogy tápanyagfel-
vételükben a hiány és a többlet egyi-
dejűleg van jelen [2], valamint hogy 
táplálkozásuk eltér a kiegyensúlyozott 
táplálkozás hazai és nemzetközi irány-
elvekben általánosan megfogalmazott 
alapelveitől. Hosszútávú, nagy elem-
számú összehasonlító vizsgálatokban a 
kétéves időtartam végére – különböző 
energiaszázalékú makrotápanyag-be-
vitel mellett – valamennyi vizsgált 
csoportban testsúlynövekedés volt 
észlelhető, tehát a hosszútávú eredmé-
nyekben nincs jelentős eltérés a tekin-
tetben, hogy a makrotápanyagok ener-
giaarányát hogyan állították be. Ezért 
az európai kezelési irányelvekben a 
felvett összenergia mérséklése, és nem 
a tápanyagok arányának változtatása 

„Az elhízás kialakulásában az 
utóbbi évtizedben előtérbe került az 

obezogén, vagyis elhízásra hajlamosító 
környezet szerepe.”
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A megelőzés lehetőségei

Az elhízás primer prevenciója során ki 
kell emelni a terhesgondozás, a csecse-
mőtáplálás, az óvodai-iskolai táplál-
kozás, az oktató-nevelő munka és az 
iskolai sport jelentőségét. Gyermek-
korban a táplálkozás számos vonatko-
zású tiltása helyett célszerűbb mozgás-
ra motiválni, és élményszerűvé tenni 
az aktív, sportos életstílust. Az elhízás 
szekunder prevenciójában lényeges a 
kiegyensúlyozott táplálkozás, a fizi-
kai aktivitás fokozása, a stresszoldás, 
valamint gondozás formájában törté-
nő rendszeres kontroll biztosítása. A 
tercier prevenció során jöhet szóba a 
gyógyszeres vagy a műtéti beavatkozás 
a gyógyítás vagy a progresszió/súlyos-
bodás megakadályozására, továbbá az 
elvesztett funkciók helyreállítására, il-
letve pótlására. 

A feltárt számos oki tényező egyúttal 
a prevenció lehetséges irányait kijelöli: 
az egyén szintjén az életmód módosí-
tását, a közösségek szintjén a mentális 
környezet megfelelő befolyásolását, 
össztársadalmi/kormányzati szinten 
pedig a természeti és mesterséges kör-
nyezet károsító hatásainak kedvező irá-
nyú módosítását. [6]

Dr. Halmy Eszter
Magyar Elhízástudományi Társaság
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gyobb izomcsoportok fejlesztése céljá-
ból) heti két nap fordítandó.

Saját vizsgálataink szerint a testsúly, a 
testzsír és a kockázati tényezők jelentős 
változása érhető el komplex életmód-in-
tervencióval az elhízás különböző foko-
zataiban, még morbid obezitás (BMI > 
40 kg/m²) esetén is. A fizikai aktivitás 
jelentőségének megítélésénél azonban 
hangsúlyozandó, hogy elhízásban a 
legelszántabb edzésterv sem tudja biz-
tosítani a bőséges étkezés aránytalanul 
magas energiatartalmával szemben a 
megfelelő mértékű energialeadást. [3]

Pszichés tényezők az elhízás  
kezelésében

Az elhízás kezelésében nem kerülhe-
tők ki a pszichés vonatkozások. Az 
elhízott személyek kezdeti kivizs-
gálása a pszichológiai szűrésre is ki 
kell, hogy terjedjen. Ugyanakkor or-
vosi kezelésüknek is lehetnek pszi-
chológiai következményei is: például 
a diéta és a mozgásterápia előírásai-
nak folyamatos betartása sok elhízott 
személy számára megterhelő, kudarc- 
sorozatokkal jár, emiatt gyakran re-
aktív depresszió, tovább súlyosbodó 
negatív önértékelés, vagy evés- és 
testképzavarok alakulhatnak ki ná-
luk. Az egészséges életstílus meg-
valósítása gyakran lelki támogatást, 
pszichoterápiát is igényel.

Az elhízott személyek individuális 
szükségleteinek megfelelően a kö-

vetkező pszichoterápiás módszerek 
alkalmazása a leggyakoribb: támogató 
pszichoterápia, nonverbális/verbális 
egyéni és csoportos pszichoterápia, 
kognitív és viselkedésterápia, pszi-
choanalitikusan orientált pszichoterá-
pia, pszichoanalízis, hipnózis, család-
terápia, stresszkezelés. 

Az alkalmazott pszichológiai módszerek 
fő céljai pedig: az elhízott személy én-ere-
jének támogatása a reális testsúly elérése 
és megtartása érdekében, testképkorrek-
ció, az önismeret fejlesztése, az érzelmi 
önelfogadás elősegítése, az alkalmazko-
dóképesség erősítése, a média stb. által 
sugalmazott „ideális test” elérésének haj-
szolása helyett az egészség elérésének és 
megtartásának támogatása. [4, 5]

Az elhízás kezelésében alapvető je-
lentőségű a pszichés vezetés, illetve a 
beteg együttműködésének biztosítása. 
Az együttműködést fokozza a beteg-
ségtudat, a lecsökkent aktivitás, az 
írott instrukciók, az egyszerű kezelési 
módszerek, illetve a gyógyulástól várt 
előnyök. Gyengíti az egyetértés hiá-
nya, a kevés tünet, a meglévő krónikus 
betegség, feledékenység, hanyagság, 
a nehezen követhető előírások, a nem 
egyértelmű kezelési cél, a gyógyhatás 
hiánya, a valódi vagy feltételezett mel-
lékhatás, a nem egyértelmű instrukci-
ók, valamint a fizikai akadályok. Az 
új életstílus kialakítása során a beteg 
edukáció segítségével sajátíthatja el 
a személyre szabott diétát és mozgás-
programot, valamint a vele történtek 
feldolgozását.
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tartási problémái. A legtöbben (38,15 
százalék) közepesnek ítélik a problé-
ma súlyosságát, 14 százalékuk pedig 
súlyosan zavaró tényezőként éli meg 
betegsége tüneteit. 

Megbélyegzés helyett megfelelő 
tüneti kezelést

Az inkontinencia a korábban aktív, élet-
vidám embereknél is erős szégyenérze-
tet, szorongást, sőt akár depressziót is 
okozhat. A felmérésből kiderült, hogy 
a résztvevők több mint felét zavarják 
vagy akadályozzák a mindennapokban 
tapasztalható tünetek, ugyanis a mobi-
litást jelentősen lecsökkenti a stigma-
tizáció. Sokan a megbélyegzéstől való 
félelmükben nem fordulnak orvoshoz, 
pedig a tünetek jól kezelhetők és az 
esetek jelentős részében gyógyíthatók. 
A háziorvosi szinten évek óta jól telje-
sítő Cseppnyi Önbizalom Program im-
már szakorvosi szinten is elérhető, így 
a betegek a teljes betegutat megfelelő 
edukáció és hatékony segítségnyújtás 
mellett járhatják végig. 

Forrás: Cseppnyi Önbizalom Program

Az inkontinencia, azaz a vizelet-visz-
szatartási nehézség a magyar lakosság 
mintegy 6,5 százalékát érinti. Tünetei 
lehetnek enyhék, sokszor viszont egé-
szen súlyosak. Ahogy idősödünk, a 
medencefenéki izmok elgyengülnek, 
ezért szivárgás jelentkezhet, többek 
között köhögés, tüsszentés, nevetés 
következtében, vagy nehezebb súly 
megemelése után. Korai stádiumban 
csak egy-egy csepp vizeletvesztést ta-
pasztalhat a beteg, azonban ha elmarad 
a kezelés, később nyugalmi állapotban 
vagy bármilyen hasüregi nyomás után 
erősebb lehet a szivárgás. Az idősebb 
korosztály tagjainak háromnegyede ta-
pasztalta már a leírtakat.

A felmérésről

A Cseppnyi Önbizalom Program 2018-
ban csaknem 10 ezer ember bevonásá-
val készített felmérést az inkontinen-
ciát érintő kérdésekről. A kutatásban 
többek között a vizelet-visszatartási 
panaszokat kiváltó kockázati ténye-
zőket, a tünetek súlyosságát, a nemek 
szerinti eloszlást, valamint a vizeletürí-
tés gyakoriságát vizsgálták.

A kérdőívet kitöltők túlnyomó több-
sége (76 százalék) nő volt. Életkoru-
kat tekintve a felmérésben szereplők 
csaknem 80 százaléka betöltötte már 
az ötödik X-et, az inkontinens betegek 
aránya ugyanis az életkor előre halad-
tával növekszik. 

Rizikófaktorok

A válaszadók legnagyobb része (42,24 
százalék) a cukorbetegségről számolt 
be, mint fennálló kockázati tényezőről, 

a megkérdezettek több mint negyede je-
lölte a gyakori köhögést és a tüsszentést 
(39,38 százalék), mint kiváltó okot. Ma-
gas értéket képviselt még a túlsúly (33,78 
százalék), mint kockázati tényező, amely 
átfedést is mutathat az előző válaszra sza-
vazókkal, mert a túlsúly növeli a nyomást 
a húgyhólyagon és a környező izmokon, 
amely gyengíti őket, és lehetővé teszi, 
hogy a vizelet könnyebben távozzon, ha 
köhög vagy tüsszent az érintett. 

Az inkontinencia súlyosan  
stigmatizál

Az is nagyon fontos tényező, hogy a 
beteg miként éli meg a kialakult hely-
zetet, és hogyan tud megküzdeni a 
tünetekkel a hétköznapokban. Sokan 
bezárkózással reagálnak az inkonti-
nenciára, mert félnek a váratlanul je-
lentkező tünetektől. Az így kialakuló 
elszigeteltség nagymértékben képes 
rontani az érintettek lelki világát, és a 
korábban aktív, életvidám emberekből 
is szorongást, depressziót válthat ki. 
A válaszadók több mint feléről (52,16 
százalék) elmondható, hogy közepe-
sen vagy súlyosan zavarják a vizelet-

Az időskorúak háromnegyede érintett
Egy, az inkontinencia kapcsán végzett felmérés tapasztalatai
Napjainkban mintegy 600 millió hatvan év feletti személy él a világon, számuk 2025-re megkétszereződhet, éppen ezért 
a gyorsan öregedő világban az idősek is sokat segíthetnek munkájukkal, tapasztalataik átadásával, a családi terhek meg-
osztásával. Erre csak akkor van lehetőségük, ha időskorban nem küzdenek olyan erősen megbélyegző hatású betegségek-
kel, mint amilyen például az inkontinencia.
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van a spektrumban. Nemcsak a meta-
bolikus szindrómával kapcsolatban vé-
geznek BMI- és életmód-tanácsadást, 
hanem a dohányzásról való leszokásban 
is segítséget nyújtanak, illetve részben 
az immunizálás is az ő feladatuk.

Nagyon markánsan megjelent ebben a 
felmérésben, hogy az Egyesült Államok-
ban egy nagyon fontos iránya a szak-
mának a multidiszciplináris team-ben 
történő munka, amikor is a dietetikus, 
az orvos, a gyógyszerész és az egyéb 
ápolási szakemberek együtt dolgozva, 
egymással konzultálva hoznak egy ki-
egyensúlyozott döntést. Thaiföldön pe-
dig egyenesen a kórházi-klinikai gyógy-
szerészetben látják a szakma jövőjét.

Ki finanszírozza ezt a széles spektrumú 
gyógyszerészi gondozási tevékenysé-
get? Ha a nagy átlagot nézzük, akkor 
leginkább a kormányok (32%), a má-
sodik legnagyobb arányban pedig a 
betegek (27%). De megjelentek a ma-
gán-egészségbiztosítók is, maguk a 
gyógyszergyártók, esetleg a gyógyszer-
tár, de olyan is előfordul, hogy adomá-
nyokból végzik ezt a tevékenységet.

Az Egyesült Államokban elsősorban 
a magán-egészségbiztosítók és a kor-
mány invesztál ebbe a munkába, Thai-
földön a kormány és a betegek, Német-
országban pedig a gyógyszertárak és 
a betegek. Létezik erre vonatkozóan 
egy felmérés, amely szerint minden 
egyes dollár, amit ilyen tevékenységre 
fordítanak, hatszorosan térül meg, és 
manifesztálódik egészségnyereségben 
vagy az államnak befizetett adóban. 
Úgyhogy ez tényleg egy nagyon fontos 
népegészségügyi feladat.

A német példa, ami talán a legközelebb 
áll a mi berendezkedésünkhöz, azt mu-

A mai pácienseknek elég merész el-
képzeléseik vannak az ideális gyógy-
szertárral kapcsolatban: nincs sorban 
állás, minden készítmény azonnal 
elérhető, valamennyi gyógyszer 100 
százalékban megbízható és hatásos, 
plusz minden olcsóbb, mint amire a 
beteg számított. A gyógyszerész nem 
kérdez semmit, mégis mindent tud, és 
a vele szemben álló laikusnak folyama-
tos megerősítést ad arra vonatkozóan, 
hogy amit ő mond, az úgy van jól.

Ezek az elvárások valamennyire jogo-
sak, és mégsem azok. Lehet azért tenni, 
hogy minél inkább megfeleljünk ezek-
nek, ugyanakkor a legtöbb gyógyszerész 

úgy gondolja, hogy már annak örüljünk, 
ha reggel elindul az EESZT, nemhogy 
annak, hogy nincs sorban állás.

Ahogy a külföldi kollégák látják

Nézzünk körül a nagyvilágban, hogy 
más nemzetek gyógyszerészei mit gon-
dolnak erről! Egyik kedves diploma-
munkásommal, Ákli Balázzsal nekiáll-
tunk, és tanszékünk nemzetközi kapcso-
latait elővéve 41 gyógyszerésszel kon-
zultáltunk, akik 15 különböző ország-
ban dolgoznak. Mindegyikük a szakmá-
ja jeles képviselője. Megkérdeztük az 
amerikai, thai, török, kanadai, iráni stb. 
kollégákat, hogy náluk mi a helyzet: 
mit gondolnak szakmai előrelépésnek, 
országukban milyen irányba tart a szak-
ma, és mi a véleményük a gyógyszeré-
szi gondozással kapcsolatban?

Mint kiderült, a különböző patikákban 
vagy a kórházhoz kapcsolódó gyógy-
szerellátó egységekben számos külön-
féle gyógyszerészi gondozási tevékeny-
ség zajlik. A szakemberek meglepő 
módon igen nagy százalékban látnak 
el beteg-edukációs tevékenységet, jár-
nak betegklubokba előadást tartani. 
A vérnyomás-, vércukor- és koleszte-
rinszint-mérés, ami nálunk is egyre in-
kább bevett gyakorlat, náluk is benne 

Vásárlói igények, patikai lehetőségek
Felmerülő kihívások és lehetséges megoldásuk – 1. rész

Mit vár tőlünk, gyógyszerészektől a XXI. század betege, amikor bejön a patikába? Hogyan tudunk megfelelni ezeknek a 
kihívásoknak, és egyáltalán, meg kell-e felelnünk nekik? Cikkem első részében egy, a gyógyszerészi gondozás kapcsán 
végzett nemzetközi felmérésünk tapasztalatait ismertetem.

Motivációs tényezők keresése

A gondozást végző patikák profitábilisabbak?

Kap-e plusz juttatást a gondozást végző személyzet?

Általában mivel kezdődik a gyógyszerészi gondozás?

39%      Igen 61%      Nem, vagy nem tudja

17%      Igen 83%      Nem

36%      A beteg kéri 64%      A szakemberek ajánlják
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geztek azzal kapcsolatban, hogy ennek a 
tevékenységnek a jövőben milyen egész-
séghozadéka lehet. És természetesen ge-
neráció-, és ezzel együtt szemléletváltás-
ra is szükség lenne ahhoz, hogy a szakma 
a gondozást a gyógyszerészi munka alap-
vető presztízsének részeként kezelje.

Ami konklúzióként megállapítható, hogy 
a betegek nagyon hasznos szolgáltatás-
nak tartják a gyógyszerészi gondozást, 
a legtöbbjüknek pozitív véleménye van 
róla. E tevékenység legfőbb haszonélve-
zői az olyan kiszolgáltatott betegcsopor-
tok, mint az idősek, a krónikus betegek, 
a hátrányos helyzetűek és a halmozott 
gyógyszerszedők. Mindezt megerősíten-
dő, a megkérdezett kollégák 98 százaléka 
is ezt tartja a szakma előtt álló legfonto-
sabb fejlődési iránynak.

Dr. Oláh Gábor 
egyetemi tanársegéd, 

DE GYTK 
Biofarmácia Tanszék

(folytatjuk)

tatja, hogy a gyógyszertárak ott szak-
mai presztízsből, elhivatottságból vég-
zik a gyógyszerészi gondozást, és azt 
gondolom, hogy ez nálunk is így van. 
A legtöbb, erre a tevékenységre, gon-
dozásra elköltött forint a patika profit-
jából kerül felhasználásra, ami nagyon 
becsülendő dolog.

Milyen motivációs tényezők húzódnak 
meg a gyógyszerészi gondozás mögött 
a nagyvilágban? Vajon az ilyen tevé-
kenységet végző patikák profitábilisab-
bá válnak ezáltal? A többség (61%) azt 
mondja, hogy nem, ez a munka nem a 
rövid távú profitról szól. Kap-e valami-
lyen pluszjuttatást a gyógyszerész azért, 
mert ezt a tevékenységet végzi? Az ese-
tek túlnyomó részében (83%) nem. 

Hogyan kezdődik ez a tevékenység? A 
beteg kéri? Nem, a szakember ajánl-
ja, mert azt gondolja, hogy a páciens 
számára, aki valamelyik krónikus be-
tegség kapcsán a rizikócsoportba tar-
tozik, ez fontos lenne. Tehát ne várjuk 

azt, hogy tömegek fognak sorban állni, 
hogy óriási állami juttatás jár érte, és 
hogy az a beosztott gyógyszerész, aki 
ezzel foglalkozik, jelentős többletjö-
vedelemre tesz szert ebből. A gyógy-
szerészi gondozás állami szintű anyagi 
támogatottsága alapvetően mindenhol 
alacsony, a többi országban is azt vár-
ják, hogy ez a jövőben változzon.

Mik ennek a tevékenységnek a legfőbb 
hátráltató tényezői? Mindenekelőtt az 
időhiány (59%), aztán, hogy nem áll 
rendelkezésre megfelelő gondozási he-
lyiség (46%), de majdnem ilyen fon-
tos szempont, hogy nem támogatja az 
egészségbiztosító (44%) vagy maga a 
gyógyszertárvezető (39%). Utóbbi sok-
szor azt mondja, ez a tevékenység nem 
egyeztethető össze egy olyan vállalko-
zás célkitűzéseivel, amelyik profitot 
akar termelni, hiszen a gyógyszerészi 
gondozás nem termel közvetlen profitot. 

Ami ugyancsak probléma, hogy nagyon 
kevés költséghatékonysági elemzést vé-

Látogasson el 
megújult 

honlapunkra!

www.hph.huÚj funkciókkal, kibővített, személyre szóló, naprakész 
tartalommal várjuk minden kedves régi és új partnerünket! www.hph.huwww.hph.huwww.hph.hu
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re szabályozásán és egyes aminosavak 
(például leucin) előállításának a befo-
lyásolásán keresztül fejti ki. Az alkohol 
lebontásához is szükséges, ugyanakkor 
az alkohol csökkenti a B1-vitamin 
hatását; az alkoholistáknál a nem rit-
ka   Wernicke-Korsakov-szindróma 
tulajdonképpen B1-vitamin-hiánybe-
tegségnek is nevezhető. Utóbbi tünetei 
többek között a  szellemi leépülés, az 
emlékezetzavar, valótlan történetek ki-
találása, valamint a hangulatzavar.

A B1-vitamin hiánya a B6-vitamin hi-
ányával is együtt járhat, leginkább 
elégtelen vagy rossz táplálkozás, alko-
holizmus esetén. A B6-vitamin hiánya 
gyengíti az immunrendszert, továbbá 
zavart okoz az idegi jelátviteli folya-
matokban fontos neuro-transzmitterek 
(például a noradrenalin és a szerotonin) 
működésében.

A B1- és a B6-vitamin hiánya is sze-
repet játszik a  neuropátiák   kialaku-
lásában. Alkoholbetegeknél sem rit-
kák ezek, de a B-vitamin-hiány nem 
csak alkoholproblémák velejárója: a  
B6-szint terhesség esetén is csökkenhet, 
egyes fogamzásgátlók pedig akár 20 
százalékkal is ronthatják a B6-vitamin  
hasznosulását.

A B12-vitamin szerepe is jelentős az 
idegrendszer megfelelő működésében, 
az idegszálakat körülvevő mielinhüve-
lyek megfelelő képzése ugyanis nem tud 
végbemenni stabilan jó B12-vitamin- 
szint nélkül. A B12 felszívódása gyo-
morbetegeknél problémás lehet, de a 
dohányzás is rontja e molekula haszno-
sulását. Terhesség és szoptatás alatt a 
B12-igény szintén fokozott lehet. Azt 
is fontos tudni, hogy kedvezőtlen eset-
ben a ma divatos vegetáriánus életmód 
velejárója is lehet B12-vitamin-hiány.

B-vitamin az időskori  
memóriaproblémák ellen

Az Oxfordi Egyetem munkatársainak 
két évig tartó klinikai vizsgálata az 
eddigi legnagyobb, amely a B-vitami-
nok hatását tanulmányozta az enyhe 
kognitív zavarok esetében, amelyek az  

A vitaminok az emberi szervezet mű-
ködéséhez nélkülözhetetlen alapanya-
gok, és mivel a testünk nem, vagy csak 
bizonyos körülmények között képes 
előállítani ezeket, így más módon kell 
bevinnünk őket a szervezetünkbe. A 
legegyszerűbb módja ennek a megfele-
lő, vitaminokban és ásványi anyagok-
ban gazdag táplálkozás. Ilyen esetben 
a napi vitaminszükségletet többnyire 
probléma nélkül felveszi a szerveze-
tünk, így életformaszerű szedésük nem 
feltétlenül indokolt, ám tény, hogy spe-
ciális körülmények között (például téli, 
napfényhiányos időszakokban) vagy 
egyes betegségek esetén kiegészítő, 
célzott pótlásuk szükségessé válhat.

A B-vitaminok szerepe

A B-vitaminok fontos szerepet játsza-
nak az immunrendszer energiatermelő 
anyagcsere-folyamataiban (B1, B2, B3, 
B5, B6, B12), hozzájárulnak az ideg-
rendszer épségéhez (B2, B3, B12) és 
bőrünk egészségéhez (B2, B3), továbbá 
a fáradságot is segítenek elűzni (B2, B3, 
B5, B6, B12). A B-vitaminok hiányá-
nak tünetei főként idegrendszeri, bőr-
gyógyászati, emésztőrendszeri és pszi-
chiátriai tünetek képében jelentkeznek.

A B-vitaminok vízben oldódnak, a 
felesleg a vizelettel távozik a szerve-
zetből. Kiegyensúlyozott, változatos 
táplálkozással könnyen bevihetők, így 
súlyos hiányállapot ritkán alakul ki. 
Ugyanakkor, mivel fontos szerepet töl-
tenek be a szervezet működésében, már 
enyhébb hiányuk is kellemetlen tünete-
ket okozhat.

A felvett vitaminok a vékonybélben 
szívódnak fel, és a szervezet biokémiai 
folyamatainak motorjaként működnek. 
Hiányukat leggyakrabban a túlzott al-
koholfogyasztás vagy gyomor-bélrend-
szeri betegség miatt kialakuló felszívó-
dási zavar okozza. Szintén nagyobb 
a hiányállapot kialakulásának esélye 
idősebb korban, amikor a felszívódás 
hatékonysága csökken.

A B-vitamin család egyes tagjainak a 
szervezetben betöltött szerepe és mű-
ködése is szorosan összefonódik egy-
mással. Ezért is fordul elő ritkábban, 
hogy csak egy-egy B-vitamin típus hi-
ánya alakul ki. 

Az idegrendszeri működés szem-
pontjából kiemelendő a  B1-vitamin 
(tiamin)  szerepe. Hatását a citrom-
sav-ciklus, valamint a cukoranyagcse-

Miért fontos a B-vitamin?
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ami gyengeséghez, ideg- és izom-
működési problémákhoz vezet-
het, ezért időskorban is javasolt a  
B-vitaminok rendszeres pótlása; 

•	 B6-vitamin ajánlott továbbá hányás-
sal, hányingerrel járó állapotok kie-
gészítő kezelésére (akár terhesség 
során is).

Amit gyógyszerészként nem  
ajánlunk

Az utóbbi pár évben elterjedt a  
barackmagban is megtalálható, B17- 
vitaminnak nevezett amigdalin, amely-
nek rákellenes tulajdonságot tulajdo-
nítanak. Ezt bevéve azonban, a gyo-
morsav hatására történő bomlás során 
hidrogén-cianid molekula szabadul fel, 
amely mérgező hatású. Mindemellett 
az amigdalin rákellenes hatását egyet-
len klinikai vizsgálat sem bizonyítot-
ta, így az ezt az összetevőt tartalmazó 
készítmények alkalmazása ellenjavallt. 
Éppen ezért hazánkban és számos más 
országban nem is engedélyezett a for-
galmazásuk.

Gorzsás Anita 
WEBBeteg.hu, Szakértő: 

Dr. Mélypatakiné dr. Áfra Júlia  
szakgyógyszerész 

Forrás:
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszse-
ges/11738/a-b-vitaminok-hianyai-es-tunetei
http://www.webbeteg.hu/cikkek/neurolo-
gia/9172/oregedes-memoria-vitamin
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/heal-
thyliving/vitamin-b

Alzheimer-kór, valamint a demencia 
más formáinak fő kockázati tényezői. 
A klinikai próbába 168, MCI-vel élő 
önkéntest vontak be, akik vagy B6-, 
B9- és B12- vitaminból álló komplexet 
kaptak nagy dózisban, vagy placebót. 

A B-vitaminok a homocisztein nevű 
aminosav szintjét szabályozzák a vér-
ben, amelynek megemelkedett kon-
centrációja növelheti az Alzheimer-kór 
kockázatát. A TrioBe Plus elnevezésű 
pirulák az ajánlott napi B12-meny-
nyiség mintegy háromszázszorosát, a 
folsav (B9-vitamin) mennyiségének 
négyszeresét, a B6 mennyiségének pe-
dig a tizenötszörösét tartalmazták. Az 
agy méretét szkenneléssel vizsgálták a 
próba elején és végén.

A PLoS One című tudományos folyó-
iratban megjelent eredmények szerint 
a vitamint szedő emberek agya évente 
0,76 százalékos aránnyal zsugorodott, 
míg ez az arány 1,08 százaléknak bi-
zonyult azoknál, akik placebót kaptak. 
A legnagyobb mértékben azok profitál-
tak a vitaminszedésből, akik vérében 
a vizsgálat kezdetekor a legmagasabb 
homocisztein-szintet mérték: náluk az 
agyzsugorodás aránya fele volt, mint a 
placebót kapó önkénteseké.

Mikor ajánljunk B-vitamint  
betegeinknek?

A gyógyszertárban a páciensek komp-
lex, többféle B-vitamint tartalmazó 
készítményeket, illetve a különböző 

B-vitaminok önálló készítményeit is 
megtalálhatják. Az önálló hatóanyag-
ként B-vitamint tartalmazó készítmé-
nyek általában B1-, B6-, B12- vagy 
folsavtartalmúak.

B-vitamin tartalmú készítményeket ál-
talában olyan állapotok fennállásakor 
javasolunk, amelyek során feltételez-
hető a szervezet valamilyen fokú B-vi-
tamin hiánya. Ilyen lehet például 

•	 az egyoldalú táplálkozás, felszívó-
dási zavarok;

•	 kimerültség, gyengeség, betegség 
utáni lábadozási időszak;

•	 krónikus alkoholizmus (ilyen eset-
ben főként a B1-vitamin pótlása 
fontos, mert az alkohol lebontásá-
hoz erre a vitaminra van szükség, 
aminek következtében vitaminhiány 
léphet fel, ez pedig problémát okoz-
hat az idegek működésében);

•	 cukorbetegség (mivel a diabétesz 
egyik szövődménye, a diabéteszes 
neuropátia az idegműködést támad-
ja, így B-vitaminok alkalmazásával 
csökkenthetők az anyagcserét ért 
károsodások);

•	 vérszegénység: ez esetben szükség 
lehet folsavpótlásra, illetve vészes 
vérszegénység esetén, ha nem ter-
melődik a gyomorban a B12-felszí-
vódását segítő intrinsic faktor, akkor 
B12-pótlásra is szükség lehet;

•	 övsömör (a vitamin a fertőzés által 
érintett idegek regenerálódását se-
gítheti elő);

•	 az öregedés következményeként a 
vitaminok felszívódása csökkenhet, 
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A GDPR előírásai több mint fél éve 
vannak érvényben, ám élek a gyanú-
perrel, hogy nem minden gyógyszer-
tárnak sikerült teljes mértékben és 
zökkenőmentesen átállnia erre a bizo-
nyos adatvédelmi rendszerre, amely 
a patikákat is érinti. Leginkább azért 
nem, mert a jogszabály értelmében az 
ellenőrzésre kijelölt szerv, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) először csak figyel-
meztet, és nem bírságol, különösen 
a kis- és középvállalati szektorban. 
Ez talán túlzottan meg is nyugtatta az 
érintetteket a szabályzatok elkészítése 
kapcsán. 

De tetszik, nem tetszik, manapság az 
adatvédelemnek egyfajta szuperkor-
szakát éljük, amely a már eddig is elég 
komolyan szabályozott egészségügy-
be, és ezen belül az alapellátás része-
ként működő patikákba is egyre jobban 
beszivárog. 

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az alapelvünk legyen az, hogy az adat-
kezelés egy nem kívánatos dolog, amit 

lehetőleg el kell kerülni. Ne kezeljünk 
adatokat, csak akkor, ha nagyon mu-
száj. Ha viszont elkerülhetetlen, akkor 
csak konkrét jogalapon, meghatározott 
céllal, a cél eléréséhez szükséges mini-
mális mennyiségben és ideig tehetjük 
meg ezt (adatminimalizálás elve).

Milyen feltételek mellett kezelhe-
tünk adatokat? Először is, ha ehhez 
az érintett a kifejezett hozzájárulását 
adta. A hozzájárulásának ráadásul 
önkéntesnek kell lennie, világos és 
közérthető tájékoztatáson kell alapul-
nia. Hallgatólagos beleegyezés nincs: 
ennek kifejezettnek kell lennie (szó-
ban, írásban vagy ráutaló m a g a t a r -
tással), amit az illető vissza is von-
hat. Fontos, hogy ezt utólag tudjuk 
igazolni, mert minden kétséges eset-
ben az adatkezelőt (vagyis a patikát) 
terheli a hozzájárulás bizonyítása. A 
már folyamatban lévő adatkezelések-
nél, ha ez korábban nem történt meg, 
szintén kérni kell az érintett hozzájá-
rulását. A jogalap nélkül tárolt adato-
kat azonnal törölnünk kell.

Az adatkezelés egy másik jogalapja 
lehet, ha az adatkezelés szerződés tel-
jesítéséhez szükséges. Vagyis, ha van 
egy szerződéses partnerünk, aki meg-
adta a kapcsolattartója elérhetőségét, 
annak érdekében, hogy rendelhessünk, 
fizethessünk, akkor értelemszerűen tá-
rolhatjuk ezeket az adatokat. 

A harmadik, amikor jogszabály írja elő 
az adatkezelést. Ide tartoznak példá-
ul a patikában fellelhető, a páciensek 
egészségi állapotával, betegségeivel 
kapcsolatos információk. Ebben az 
esetben természetesen nem szükséges 
az érintettek hozzájárulása: a jogsza-
bályban meghatározott körben és ideig 
tárolhatjuk ezeket az adatokat. 

Az utolsó helyzet a legbizonytalanabb, 
amikor is az adatkezelés az adatkezelő 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük-
séges. Itt nagyon sok mindent kell mérle-
gelni. Először is azt, hogy melyek azok 
a releváns adatok, amelyek elengedhe-
tetlenek az adott cél eléréséhez. Ilyen cél 
lehet például egy közvetlenül fenyegető 
jogsértés esetén annak bizonyítása: pél-
dául amikor hirtelen előkapom a telefo-
nomat, és elkezdem videózni a környeze-
temet, mert olyan szükséghelyzetbe vagy 
veszélyhelyzetbe kerültem, hogy más 
módon ezt nem tudnám igazolni. 

Itt mindig azt kell mérlegelni, hogy ez 
a jogos érdek vajon erősebb-e azoknál 
az érdekeknél, amelyek az érintett má-
sik személy saját szabadság- és sze-
mélyiségi jogához fűződnek. Az ezzel 
kapcsolatos szükségesség és arányosság 
mérlegelését az adatkezelőnek kell elvé-
geznie egy adatvédelmi hatásvizsgálat 
keretében. A patika technikai (kamerás) 
megfigyelése is ide tartozik, amikor is 
meg kell különböztetni a gyógyszertá-
rat, mint munkahelyet és a patikát, mint 
nyilvános üzlethelyiséget. Ugyanaz a 
kamera ugyanazt a helyet veszi, de ezt 
két aspektusból kell majd megvizsgálni. 

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat minden olyan, egy azo-
nosított vagy azonosítható természetes 
személyre („érintett”) vonatkozó infor-
máció, amely őt beazonosíthatóvá te-
szi. Ilyenek a természetes személyazo-
nosító adatok (név, lakóhely, születési 
hely és idő, munkahely stb.), amelyek 
alapján egy harmadik személy azonnal 
vagy kis utánajárással beazonosíthat-
ja az illetőt. Ugyancsak ide tartoznak 
a családi állapotra, szakképzettségre, 
egészségi állapotra, gyógyszerfogyasz-

Adatkezelés a patikában a GDPR és a Munka 
Törvénykönyve tükrében
Az Európai Unió új, általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25. óta van hatályban. Egy gyors áttekintést 
szeretnék adni arról, hogy melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket mindenképpen el kell(ett volna) végezni a 
jogszabály előírásainak való megfelelés érdekében.
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tásra, vagyoni helyzetre, munkahelyre, 
érdekképviseleti, szakszervezeti tag-
ságra, ismerősökre, barátokra, utazá-
sokra, vásárlásokra, banki ügyekre stb. 
vonatkozó adatok.

A személyes adatokon belül külön 
kategóriát képeznek a „különleges” 
személyes adatok, azon belül pedig 
az egészségügyi adatok, amelyek egy 
természetes személy testi vagy pszi-
chikai egészségi állapotáról, a számára 
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról 
adnak információt. Ide tartozik az ille-
tő gyógyszerelése is, amelyből ugyan-
csak következtetni lehet az egészségi 
állapotára. Ennek kapcsán, adatvédelmi 
szempontból aggályos lehet, amikor a 
betegnek ki kell választania az EESZT-
ből, hogy melyik gyógyszerét szeretné 
kiváltani, és az expediáló személy kifor-
dítja felé a monitort. Aki a sorban mö-
götte áll, rögtön látni fogja, hogy az ille-
tő milyen gyógyszereket szed. Ugyanez 
az aggályos helyzet állhat elő, amikor az 
expediáló jól láthatóan kirakja a tárára a 
beteg által kiváltott gyógyszereket. 
 
Az egészségügyi adatok kezelése 
főszabály szerint szigorúan tilos, ki-
véve, ha az érintett kifejezett írásbeli 
hozzájárulásával vagy jogszabályi fel-
hatalmazással történik. A gyógyszertár 
mindkét adatkör tekintetében adatkeze- 
lőnek minősül. 

Lépésről lépésre elvégzendő  
feladatok

1. Adatkezelési tevékenység  
nyilvántartása

A GDPR-nak való megfelelés érdeké-
ben az első számú teendőnk az adat-
kezelési tevékenység nyilvántartása. 
Házon belül fel kell mérnünk, hogy 
hol, milyen formában kezelünk sze-
mélyes adatokat. Végig kell mennünk 
a patikán kívül-belül: a szerződése-
ken, vényeken, felírási igazolásokon, 
munkavállalói adatokon, és meg kell 
néznünk, hogy fizikailag hol találhatók 
ezek a személyes adatok. Hiába foglal-
koztat a patika kevesebb, mint 250 em-

bert, akkor is el kell készítenie az adat-
kezelési tevékenység nyilvántartását, 
mert különleges személyes adatokkal 
foglalkozik. Ráadásul ezt minden adat-
körre el kell végezni, ami azt jelenti, 
hogy valamennyi adatkezelési célt ösz-
sze kell gyűjteni, és célonként elemez-
ni az alábbi szempontrendszer szerint:

•	 Mi az adatkezelés célja? Például 
megbízásos vagy egyéb szerződések 
teljesítése, munkáltatóként jogsza-
bályon alapuló adatkezelés, álláske-
resők adatainak kezelése, vagyonvé-
delem, marketing (direktmarketinges 
hírlevél), kongresszus résztvevőinek 
nyilvántartása, webshop-üzemelte-
tés – ezek mind-mind adatkezelési 
célok, amelyeket ebben a nyilvántar-
tásban külön kell kezelni. 

•	 Minden adat kapcsán meg kell tudni 
válaszolni, hogy mi a célhoz rendelt 
jogalap. 

•	 Az érintettek kategóriáinak, vala-
mint a személyes adatok kategóriá-
inak ismertetése.

•	 Az adatokhoz hozzáféréssel rendel-
kezők megnevezése, illetve az alkal-
mazott informatikai biztonsági szint 
jelzése.

•	 Az olyan címzettek kategóriái, akik-
kel a személyes adatokat közlik 
vagy közölni fogják, a továbbítás 
kapcsán pedig a megfelelő garanci-
ák leírása.

•	 Ha lehetséges, a különböző adatka-
tegóriák törlésére előirányzott határ- 
idők feltüntetése.

Az adatkezelési nyilvántartást folya-
matosan naprakészen kell tartani, és 
elektronikusan (például Excelben) is 
lehet vezetni.  

2. Belső szabályzatok elkészítése

Ennek kapcsán két dokumentumról, az 
Adatvédelmi szabályzatról és az Adat-
kezelési tájékoztatóról kell említést 
tenni. Az Adatvédelmi szabályzatnak 
tartalmaznia kell többek között az érin-
tettek jogait, az adattovábbítás szabá-
lyait, az adatbiztonság általános elveit, 
valamint az adatok megsértése esetén 
követendő eljárást.

Az Adatkezelési tájékoztatónak sokkal 
nagyobb jelentősége van, mert minden 
olyan üzleti tevékenységhez kapcsoló-
dóan, amikor a beteg megadja a sze-
mélyes adatait a gyógyszertárnak, az 
adott tájékoztatást neki előzetesen meg 
kell adni. Ha ez egy weblapon történik, 
akkor ott elhelyezve, patikai személyes 
vásárlás esetén a tárára kitéve, házhoz 
szállítás esetén pedig személyesen.  

3. Adatvédelmi tisztségviselő  
kinevezése

Mivel különleges személyes adatokat 
kezel, a patikának is ki kell neveznie 
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adatvédelmi tisztviselőt. Az illető lehet 
külsős megbízott (akár több patikának 
is lehet ugyanaz a megbízottja), vagy a 
cég alkalmazottjai közül valaki, akinek 
nem kell, hogy ez a főállása legyen, 
lehet más feladatköre is. Kinevezésé-
hez kétoldalú munkaszerződés-módo-
sításra van szükség: az illetőnek is el 
kell fogadnia, nem lehet tehát csak úgy 
egyoldalúan rátestálni ezt a feladatot. 

Nem szükséges hozzá külön képesítés, 
viszont körültekintően kell őt kiválasz-
tani, mert e tevékenységéért a patika 
felel a hatóságokkal és harmadik sze-
mélyekkel szemben. Nagyon fontos, 
hogy tisztségének függetlennek kell 
maradnia: ebben a munkakörben nem 
utasítható, nem befolyásolható, nem 
szankcionálható, és e feladatainak tel-
jesítése miatt, mert az esetleg nem tet-
szik a munkáltatójának, nem bocsátha-
tó el. Feladatai közé tartozik, hogy kap-
csolatot kell tartania a hatóságokkal, és 
jelentenie bizonyos dolgokat, amit nem 
lehet retorzióval, felmondással „hono-
rálni”.
 
Az adatvédelmi tisztviselő nem lehet a 
gyógyszertárban vezető beosztású sze-
mély (azaz a személyi jogos gyógysze-
rész erre nem nevezhető ki), tehát – ha 
a patika valamelyik dolgozója mellett 
döntünk – beosztottnak kell lennie. Le-
het például egy talpraesett szakasszisz-
tens is.

4. Adatvédelmi incidensek  
nyilvántartása és az azokról való 
tájékoztatás

Ha rés támad az adatvédelem pajzsán, 
azt egy incidensvédelmi nyilvántartás-
ban kell kezelni. Ilyen eset lehet külö-
nösen

•	 a patikai számítógép merevlemezé-
nek meghibásodása; 

•	 vírus- és kémprogramok megjelenése; 
•	 a számítógép elvesztése, ellopása; 
•	 elavult operációs rendszer (Win-

dows XP); 
•	 a wi-fi jelszó illetéktelen kezekbe 

jutása; 
•	 hálózati támadás; 

•	 kamerarendszer illetéktelen üzemel-
tetése; 

•	 notebook vagy telefon elvesztése; 
•	 azonosító vagy pin kód elvesztése; 
•	 régi, használt gépek továbbadása; 
•	 rossz címre küldött e-mail; 
•	 adathordozók selejtezése, kidobása, 

úgy, hogy előtte nem törölték róluk 
az adatokat.

Ezekről haladéktalanul, de legkésőbb 72 
órán belül tájékoztatni kell a NAIH-ot.  
Kivételt jelent ez alól, ha a személyes 
adatok megsértése „valószínűsíthető-
en” nem okoz nagy sérelmet az érin-
tettek számára. Az incidenssel érintett 
személyeket csak akkor kell értesíteni, 
ha az adatsértés számukra valószínűsít-
hetően nagy kockázatot jelent (például 
egészségügyi adatok). Az adatvédelmi 
incidensekről és az eszközölt intézke-
désekről – akár nyomtatott, akár elekt-
ronikus formában – szintén nyilvántar-
tást kell vezetni. 

5. Az érintett adatbirtokosok  
jogainak érvényesítésével  
kapcsolatos feladatok teljesítése

Tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelő  
köteles megfelelő méretű, nyelvű, egy-
szerű nyelvezetű és könnyen fellelhe-
tő információt adni az érintetteknek a 
velük kapcsolatos adatok kezelésének 
lényeges szempontjairól (Adatvédelmi 
tájékoztató közzététele). A tájékozta-
tásnak már a személyes adatok felvéte-
le előtt, ha pedig erre nincs mód, akkor 
az első lehetséges időpontban meg kell 
történnie.

Hozzáféréshez való jog: a magánsze-
mély kérhet tájékoztatást arról, hogy 
történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és 
ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az 
érintett jelezheti, hogy a patika által 
kezelt adatai pontatlanok, és kérheti, 
hogy azok helyett mi kerüljön feltün-
tetésre.

Törléshez való jog: az érintett bármi-
kor kérheti adatainak törlését. Ez nyil-
ván nem értelmezhető akkor, ha az adat 

rögzítése nem az ő hozzájárulásán, 
hanem jogszabályon vagy igazolt jogi/
gazdasági érdeken alapul. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
bizonyos esetekben az érintett személy 
kérheti személyes adatai kezelésének 
korlátozását, például egy tisztázatlan, 
jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az 
adatkezelésre már nincs szükség.

Adathordozhatósághoz való jog: az 
érintett kérheti, hogy a patika által kezelt 
adatait tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban (doc, 
pdf stb.), valamilyen adathordozón 
(amit neki kell biztosítania) megkapja. 
Az érintett arra is jogosult, hogy ezeket 
az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt az eredeti 
adatkezelő akadályozná. Az érintettnek 
ezt a kérését maximum egy hónap alatt 
teljesíteni kell (ez indokolt esetben két 
hónappal meghosszabbítható, amiről az 
érintettet tájékoztatni kell).

Tiltakozáshoz való jog: az érintett bármi-
kor tiltakozhat személyes adatainak meg-
határozott okból történő kezelése ellen. 
Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, 
amikor az érintett nem adta hozzájárulá-
sát személyes adatainak kezeléséhez.

Adatainak törlését bárki kérheti, még-
pedig az adatkezelőnek címzett nyilat-
kozatban, szóban vagy írásban (postai 
címen, e-mail címen, weboldalon). Az 
adatkezelő köteles az adatokat véglege-
sen és helyreállíthatatlanul törölni, ha 

•	 az érintett kéri a törlést (és nincs 
más megfelelő jogalap az adatok tá-
rolására); 

•	 az adatok kezelése jogellenes;
•	 az adatok hiányosak vagy tévesek, 

és ez az állapot jogszerűen nem or-
vosolható, illetve ha a törvény ezt 
nem zárja ki;

•	 az adatkezelés célja megszűnt, vagy 
az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt;

•	 azt a bíróság vagy a hatóság elren-
delte. 

 
A törlés megtörténtét a saját érdekünk-
ben igazolnunk, dokumentálnunk kell 
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(törlési feljegyzés, megsemmisítési 
jegyzőkönyv, törlés igazolása), mert 
ez esetben is bennünket terhel ennek a 
bizonyítása.  

6. Weblap üzemeltetésével,  
e-mail marketinggel kapcsolatos 
IT-teendők

Aki weblapot, webpatikát üzemeltet, 
vagy ilyet tervez, esetleg e-mailben 
hírleveleket küld, annak nagy szüksé-
ge van egy informatikai szakemberre, 
aki szükség esetén újra tudja ezeket 
a fejlesztéseket csinálni. Ezekben az 
esetekben, a GDPR szempontjából az 
„adatgyűjtő tartalom” megléte a fon-
tos. Ilyennek minősül például a Face-
book like-gomb elhelyezése, a hírle-
vélre feliratkozás lehetősége, illetve a 
forráskódba ágyazott követőkód is.
 
Tilos direkt marketing anyagokat, hír-
levelet küldeni automatikusan és ké-
retlenül, ehhez a címzettek előzetes 
hozzájárulása szükséges. Csak olyan 
témájú e-mail üzenet küldhető, ame-
lyet az érintett korábban kért, és ehhez 
proaktívan, például a weboldalon elhe-
lyezett valamilyen feliratkozási mód-
szerrel hozzájárult. A honlapon egy 
bejelölő négyzetet kell elhelyezni, amit 
nem lehet előre beikszelni, azzal, hogy 
az illető majd kiikszeli, ha esetleg nem 
kéri. Üresnek kell lennie, és az érdek-
lődő majd beikszeli. Ezt a direkt mar-
keting anyagok és a hírlevelek kapcsán 

külön-külön meg kell tenni. A hozzá-
járulásnak ugyanilyen egyszerűen visz-
szavonhatónak is kell lennie.

A gyakorlatban az is direkt marketing-
nek minősül,  ha egy olyan üzenetet 
küldünk valakinek, amelynek fő mon-
danivalója a hírlevélre való feliratko-
zás ajánlása, kérése. Ezért nagyon lé-
nyeges ezeknek az e-maileknek a pon-
tos megfogalmazása. 

7. Bejelentés a NAIH felé

A GDPR hatályba lépésével megszűnt 
a korábban működő, a NAIH által ve-
zetett adatvédelmi nyilvántartás és az 
adatvédelmi nyilvántartási szám. Az 
egyes adatkezeléseket nem kell be-
jelenteni, a már említett adatvédelmi 
incidenseket, valamint az aktuális adat-
védelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét 
viszont igen.
 
Már csak azért is javasolt mindenki-
nek felülvizsgálnia és hatályosítania az 
adatkezelési gyakorlatát, mert a GDPR 
az eddigieknél sokkal szigorúbb szank-
cionálási eszközöket ad a nemzeti ha-
tóságok (esetünkben a NAIH) kezébe. 
Első lépésben ugyan még csak figyel-
meztetés történik, ám a további nem 
megfelelőség esetén a bírság maximá-
lis mértéke 20 millió euró vagy a vál-
lalkozás előző évi árbevételének 4 szá-
zaléka lehet. A kettő közül a magasabb 
összeg jelenti a felső határt. 

8. Adatvédelmi hatásvizsgálat  
készítése 
Ez egy olyan előzetes kockázatelemzés, 
amelyet az adatkezelőnek egy új adat-
kezelési tevékenység, például egy mo-
dernebb technológia bevezetése vagy 
a különleges személyes adatok (jelen 
esetben az egészségügyi adatok) keze-
lése kapcsán el kell végeznie. Utóbbi 
miatt akkor, ha ezeket az információkat 
az adatkezelő nagy számban kezeli. A 
GDPR itt szerencsére tett egy kivételt, 
amit analóg módon a patikákra is lehet 
alkalmazni. A különleges személyes 
adatok kezelése ugyanis nem tekinthe-
tő nagymértékűnek, ha az adatkezelés 
egy adott szakorvos vagy egészségügyi 
szakember betegeinek személyes adatai 
kapcsán történik. Emiatt a gyógyszertá-
rakban lehet, de nem kötelező az adat-
védelmi hatásvizsgálatot végezni.  

Ezen kívül azonban minden olyan 
adatkezelés esetén el kell végezni a 
hatásvizsgálatot, amely  valószínűsít-
hetően magas kockázattal jár. Hogy mi 
a magas kockázat, nekünk kell eldön-
tenünk. Ha bizonytalanok vagyunk, ál-
lásfoglalást kérhetünk a NAIH-tól, és a 
hatóságnak erre válaszolnia kell. 

Ami viszont biztos, hogy kötelező elő-
zetes adatvédelmi hatásvizsgálatot vé-
gezni nyilvános helyek nagymértékű, 
módszeres megfigyelése esetén, külö-
nösen, ha ezt elektronikus optikai esz-
közök (kamera) alkalmazásával hajtják 
végre. Jó hír, hogy akik a GDPR hatály-
ba lépése előtt szereltek fel a patikájuk-
ba ilyen megfigyelőrendszert, azok ezt 
hatásvizsgálat készítése nélkül tovább 
üzemeltethetik. Ha viszont most terve-
zünk felszerelni ilyen kamerarendszert, 
erre vonatkozóan el kell készítenünk az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot. 

A fenti témában szakmai segítség és 
jogi tanács igénybevétele javasolt.  
A következő alkalommal innen foly-
tatjuk. 

Dr. Maklári Zsolt jogi szakértő
Sárdy, Szalántai és Társai  

Ügyvédi Iroda
zsolt.maklari@sardy.hu
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A vezetői HR-feladatok a teljes mun-
kavállalói életciklust és az azzal kap-
csolatos teendőket végigkísérik. Ezek 
többek között magukban foglalják az 
optimális létszám megtervezését, az 
új munkatársak keresését, integrálását, 
a piaci igényekhez is alkalmazkodó, 
megfelelő bérezési és juttatási formák 
kialakítását, a kollégák képzését, fej-
lesztését, megtartását, motiválását, 
teljesítményük értékelését, valamint 
a munkakapcsolatok jogszerű mene-
dzselését (munkaviszony létesítése, 
megszüntetése, esetleges szankciók al-
kalmazása).

Jelen cikk a most induló „Gyakorla-
ti HR-ismeretek” sorozat első témája, 
abban kíván iránymutatást adni, hogy 
miért és hogyan alakítsunk ki a patiká-
ban olyan elismerési rendszert, amely 
motiváló és egyben fenntartható is.

Ki ne szeretne olyan munkahelyen 
dolgozni, ahol a főnök figyelmes, a 
munkatársak segítőkészek, nincse-

nek megoldatlan konfliktusok, ahol 
megbecsültnek érezzük magunkat, jó 
a hangulat, ahová örömmel megyünk 
minden nap. Hogy mindez megvaló-
sulhasson, sok minden szükséges, de 
az egyik megoldás mindenképpen egy 
jól felépített, testreszabott elismerési 
rendszer lehet.

Felmérések szerint a munkával kapcso-
latos elégedettség három legfontosabb 
faktora a fizetés, a juttatások, valamint 
az elismerés, azaz az anyagiak mellett 
legalább ugyanolyan hangsúlyosak a 
nem anyagi jellegű tényezők is. 

A kompetens, motivált és elégedett 
munkavállalói közösség komoly verse-
nyelőnyt jelent a patikai piacon.  Ma, 
amikor sokszor komoly gondot okoz, 
hogy létszámban és/vagy minőségben 
nem áll rendelkezésre a patika zavar-
talan működtetéséhez szükséges mun-
katárs, az új munkaerő bevonzása és a 
meglévők megtartása alapvető fontos-
ságú kérdés.

Egy elismerő, megbecsülő környezet-
ben sokkal jobban teljesítünk, produk-
tívabbak vagyunk, gördülékenyebb az 
együttműködés, jobb a kommunikáció, 
könnyebben és gyorsabban, új ötletek 
felhasználásával történhet a problé-
mák megoldása. Kevesebb a hiányzás, 
csökken a fluktuáció, lojálisabbak a 
munkatársak, ráadásul a betegekkel 
is kedvesebbek és türelmesebbek va-
gyunk, akik jól ismernek bennünket és 
bíznak bennünk. Mindezek összességé-
nek eredménye, hogy a patikai szolgál-
tatás minősége magasabb színvonalon 
teljesül, a vevőkör stabilizálódik, sőt 

növekedhet, ami a patika gazdaságos 
működtetésére is visszahat.  

A következőkben tekintsük át, hogy 
milyen szempontokat érdemes figye-
lembe venni, amikor a patikánk saját 
elismerési rendszerét kívánjuk kiala-
kítani. Haladjunk az MHM (Mit? Ho-
gyan? Mivel?) hármas mentén. Először 
is, gondoljuk végig, hogy MIT? szeret-
nénk elismerni. 

Az elismerés kritériumai

Melyek azok az értékek, normák, ame-
lyek fontosak a patika számára? Mit 
kell képviselniük munkatársainknak 
egymás, illetve a betegek felé? Hogyan 
viselkedjenek, mit és hogyan tegye-
nek? Mit tekintünk elismerésre méltó 
teljesítménynek? 

Az elismeréssel az a célunk, hogy mo-
tiváljuk a munkatársainkat, és meg-
erősítsük azokat a magatartásformá-
kat, hozzáállást és teljesítményt, amit 
elvárunk tőlük a mindennapokban, és 
elvárunk ahhoz, hogy a patika rövid- és 
hosszú távú céljai teljesüljenek.  

Példaként két szempont a MIT? meg-
határozásához:

•	 Ha számunkra az a fontos, hogy 
minél nagyobb bevételt érjünk el a 
hónap végére, és ehhez akciókat is 
indítunk, akkor az eredmények és a 
gazdasági szemléletű, tudatos érté-
kesítői magatartás lehet az elisme-
rendő.  

•	 Ha azt szeretnénk, hogy minden be-
teg elégedetten távozzon tőlünk, és 
máskor is visszatérjen, ahhoz inkább 
egy szolgáltatói és empatikus attitűd 
kialakítása, megerősítése szükséges. 

Vannak-e, és ha igen, melyek azok az 
alapértékek, amelyeknek meg kell je-
lenniük a munkában, és ki(k) az(ok), 
aki(k) ezt a legjobban, mások számára 
mintegy példaként képviseli(k)? Elsőd-
leges szempont-e, hogy a kollégáink 
szakmailag hiteles, pontos tanácsadást 
nyújtsanak a betegeknek? Vagy, hogy 
a patika minden körülmények között 

Mit? Hogyan? Mivel?
Elismerési rendszer kialakítása a patikában

A patikavezetőnek szakmai és gazdasági ismeretein túl úgynevezett people  
menedzsment tudással is rendelkeznie kell. Ismernie kell az alapvető  
HR-folyamatokat és rendszereket, amelyeket a napi gyakorlatba is be kell tudnia  
illeszteni, annak érdekében, hogy a gyógyszertár munkaerő-állománya a  
szükséges létszámban és minőségben mindenkor rendelkezésre álljon a betegek 
magas színvonalú egészségügyi ellátásához.
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jogszabályszerűen működjön, és sem-
milyen esetben nem megengedhető a 
legkisebb jogsértés sem?

Értéket jelent-e, ha valaki hűséges 
munkavállalónk? A lojalitás fontosabb 
vagy a teljesítmény, esetleg mind-
kettő? Van-e jelentősége a szeniori-
tásnak? Gondot okoz-e a patikában a 
generációk együttműködése? Ha meg-
válaszoltuk magunknak a fenti kér-
déseket, a továbbiakban az elismerés 
HOGYAN?-ját kell átgondolnunk.

Az elismerés módja

Elismerést formális keretek között 
vagy informálisan is adhatunk/kapha-
tunk. Alapelv, hogy az elismerés rend-
szeresen történjen, és lehetőség szerint 
minél közelebb álljon időben az elis-
merést kiváltó eseményhez, tetthez. 

Az informális elismerés eszközeit bár-
ki, bármikor alkalmazhatja. A másik 
megbecsülése, az iránta való figyelem, 
a pozitív, bátorító visszajelzés, a segí-
tő odafordulás, a dicséret, a köszönet 
kifejezése a legalapvetőbb elismerési 
módok, amelyekkel élhetünk, függetle-
nül attól, hogy ki a főnök és ki a beosz-
tott, hiszen mindkét irányban működik, 

és mindannyiunknak szüksége van rá. 
(Erről bővebben Az elismerés öt nyel-
ve címmel, a Gyógyszertár magazin 
2018. októberi számának 
20–22. oldalán olvashat.)

A formális elismerés fe-
lülről lefelé (főnöktől 
beosztott felé), irányított 
eljárás keretében, va-
lamilyen speciális ese-
ményhez, alkalomhoz, 
rendezvényhez, időszak-
hoz és gyakorisághoz 
kötötten valósulhat meg. 
Ha például a patikában 
létezik év végi/év ele-
ji összefoglaló áttekintő 
vagy teljesítményértékelő 
beszélgetés, akkor elismerésünket e 
formális alkalom során is kifejezhet-
jük. Ezen kívül egyéni vezetői krea-
tivitástól függően ki lehet találni jog-
címeket, amelyek alapján bevezetünk 
formális elismerési módokat, alkalma-
kat. Alapíthatunk például díjakat, kiír-
hatunk ad hoc belső pályázatot, vagy 
szervezhetünk projektcsapatot egy 
adott témára.  

Ha – külső kényszer hatására (új 
IT-rendszer bevezetése, jogszabály-
változás stb.), vagy azért, mert az 

eddiginél hatékonyabban kívánunk 
megoldani egy feladatot – szeretnénk 
változtatni a működésünkön, munka-

folyamatainkon, a kol-
légák bevonásával 
újabb ötletekhez 
juthatunk, nem 
utolsó sorban pe-
dig ezzel az új mű-
ködés elfogadását, 
gyorsabb alkalma-
zását is elérhetjük, 
amellett, hogy mo-
tiváljuk beosztotta-
inkat. 

De gondoljunk a 
patikán kívüli for-

mális elismerési le-
hetőségekre is! Ne legyünk restek egy 
adott személyt vagy csapatot kitün-
tetésre felterjeszteni! Ha bárki elnyer 
egy díjat, vagy kitüntetésben részesül, 
közösen lehetünk büszkék rá. 

Az elismerés formája

Az elismerés egyéni vagy csoportos 
formában is megvalósítható. Bátorít-
suk az egyéni erőfeszítéseket, ugyan-
akkor tartsuk szem előtt, hogy ne 
„primadonnákat” neveljünk, illetve 

„Mindenkinél 
testre szabott, az 
egyén számára 
jelentőségteljes 
tartalommal bíró 
motiváló eszközt 
alkalmazzunk.”



GYÓGYSZERTÁR26

MENEDZSMENT

ne alakítsunk ki olyan körülményeket, 
hogy az egyéni siker és teljesítmény 
hajszolása sértse a csoportérdekeket, 
vagy negatív, önös, egyéni verseny-
helyzetbe csapjon át.

Találjunk ki olyan feladatokat, munka-
folyamatokat, amelyek együttműködé-
sen alapulnak, amelynek céljai a benne 
részt vevők együttes, közös munkája 
eredményeként tudnak megvalósulni. 
Itt tekintetbe vehetjük az egyes tagok 
tudását, érdeklődési körét, amelynek 
révén a legtöbbet tudják beleadni a 
csapat munkájába.

Például „Az év legjobb expediálója” 
vagy egy több műszakban dolgozó 
patikában, ahol a műszakok többnyire 
állandó csapattal működnek, „A leg-
együttműködőbb csapat” címek meg-
szerzésére ösztönözhetjük kollégáin-
kat. Ez utóbbi esetben figyeljünk arra, 
hogy az elismerésben minden olyan 
csapattag részesüljön – beleértve a ta-
karító-mosogató személyzettől a szak-
gyógyszerészig mindenkit –, aki saját 
tudásával és feladatainak elvégzésével 
hozzájárul a csapat eredményes mű-
ködéséhez. 

Ezekhez természetesen azt is ki 
kell találni, hogy az elbírálás mi-
lyen kritériumok szerint, ki által 
történik.  Kizárólag a patikaveze-
tő szubjektív véleménye, vagy/és 
a munkatársak visszajelzései, netán 
a betegkör kérdőíves megkérdezése 
vagy ezek kombinációja alapján dől el, 
hogy ki lesz a „nyertes”? 

Az utolsó, de sokrétű lehetőségeket 
magában foglaló kérdés a MIVEL?.

Az elismerés eszközei

Ahhoz, hogy élő és valóban működő 
elismerési rendszert alakíthassunk ki, 
alkalmazzunk olyan, rugalmas, több-
szintű és differenciált elismerési esz-
közöket, amelyek munkatársaink mo-
tivációs igényeire épülnek.

Alapvető kérdés, hogy mi szerepeljen 
az eszközök között: pénz, nem anyagi 

jellegű eszközök, esetleg ezek kom-
binációja? Ennek eldöntése minden 
esetben a patikai gyakorlattól függ. 
Amennyiben lehetséges, az anyagi el-
ismerést érdemes a patika bér- és jutta-
tási politikájába és gyakorlatába beépí-
teni, a nem anyagi jellegű eszközöket 
pedig a már említett, ebből a célból 
szervezett alkalmakra meghagyni. 

Ha a pénzbeli pluszjuttatásokat be-
építjük az elismerési rendszerbe, ak-
kor fontos annak a meghatározása, 
hogy milyen esetekben és mértékben 
történhet ez a fajta jutalmazás. Elis-
merésként pénzjutalmat az elvégzett 
feladat teljesítése után – nem előre ki-
írtan és ismerten (kivéve pályázat) – 
érdemes adni, olyan nagyságrendben, 
amely tükrözi a teljesítmény értékét.  
A pénzt olyan ajándékutalvánnyal is 
kiválthatjuk, amelynek felhasználása 
sokrétű. 

Számos, nem anyagi jellegű, az erköl-
csi elismerést kifejező eszközt is alkal-
mazhatunk. A trófeák, díjak, plakettek, 

oklevelek, ajándéktárgyak mellett egy-
re elterjedtebb élményt adni. Ez ugyan 
nem kézzelfogható, nem vehető elő ké-
sőbb, viszont gyakran sokkal emléke-
zetesebb. Ez lehet egy közös vacsora, 
közös főzés, közös zenélés vagy bár-
milyen más, akár szokatlan, extrém, 
nem mindennapos, de áhított program, 
amire az elismerésben részesülő sze-
mély vagy személyek vágynak, és szá-
munkra örömet okoz. 

Itt is érvényes, hogy ne általános, sab-
lon megoldásokban gondolkodjunk. 
Mindenkinél testre szabott, az egyén 
számára jelentőségteljes tartalommal 
bíró motiváló eszközt alkalmazzunk. 
Az elismerés eszközeinek kiválasz-
tása és alkalmazása során a hozzájuk 

kapcsolódó adózási szempontok is 
meghatározók, hiszen egy munka-
vállaló számára nem elismerés, ha az 
adott jutalom után még adóznia is kell, 
mert ezt a terhet a patika nem vállalta  
magára.

Összefoglalóan, néhány tanács azzal 
kapcsolatban, hogy mire figyeljünk, ha 
bevezetünk egy elismerési rendszert, 
és hogy jól adjunk elismerést:

•	 Mindig saját, egyedi és testre sza-
bott elismerési rendszer felépítésére 
törekedjünk. (Lehet, hogy ami más-
nál működik, az nálunk nem állja 
meg a helyét.) 

•	 Elismerési rendszerünk legyen  
összhangban a patika egyéb 
HR-rendszereivel és folyamataival 
(elsősorban a bérezéssel-juttatással 
és a teljesítményértékeléssel, moti-
válással).

•	 A rendszerünk (kritériumok, mód, 
forma, eszközök) legyen transzpa-
rens, egyértelmű, minden érintett 
számára ismert és kommunikált.

•	 Az elismerés legyen mindenki szá-
mára elérhető, azaz a betöltött mun-
kakörtől függetlenül minden mun-
katársunk részesülhessen belőle.
•	Az elismerés jól időzített (időben 
minél közelebb essen az elismerés 
tárgyához, a megerősíteni kívánt 
viselkedéshez) és rendszeres le-
gyen.

•	Kérdezzük meg kollégáinkat, és 
építsük be a rendszerbe az általuk 
is preferált elismerési eszközöket és 
módokat. 

•	 Legyünk következetesek az elisme-
rések alkalmazása során.

•	 Legyünk példaképek az elvárások 
teljesítése során, adjunk mintát a vi-
selkedésünkkel. 

•	 Az elismerések finanszírozására kü-
lönítsünk el egy keretet a költségve-
tésünkben.

•	 Elismerési rendszerünket „gondoz-
zuk”: nem elég egyszer kialakítani, 
figyeljük a környezetünket, kol-
légáinkat, és változtassunk, amikor 
szükséges.

Dr. Horváth Aliz
szakgyógyszerész, coach

„Az új munkaerő bevonzása 
és a meglévők  megtartása 

alapvető fontosságú kérdés.”
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37 milliárd forint többlettámogatás 
az Egészségbiztosítási Alapnak
Tavaly november végén több mint 23,5 
milliárd forinttal emelkedett a gyógy-
szerkassza összege, annak a kormány-
döntésnek az eredményeként, amelynek 
értelmében 37 milliárd forinttal nőtt az 
Egészségbiztosítási Alap idei kasszája. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
szerint erre a lépésre a gyógyító-meg-
előző ellátások, a gyógyszertámogatás 
és a gyógyászati segédeszköz jogcím-
csoport év közbeni előirányzatának 
korrekciója miatt volt szükség.

A többletforrások révén 6,5 milli-
árd forinttal emelkedett az összevont 
szakellátásra, több mint 23,5 milli-
árd forinttal a gyógyszertámogatásra, 
csaknem 6 milliárd forinttal a gyógyá-
szati segédeszközökre és mintegy 900 
millió forinttal a kötszertámogatásra 
fordított összeg.

Az emeléssel párhuzamosan az  
EMMI-ben olyan intézkedéseket is 
kidolgoztak, amelyek a jövőben éves 
szinten mintegy 5 milliárd forinttal 
csökkenthetik az Egészségbiztosítási 
Alap kiadásait. 

Forrás: MTI

Gyógyszerkutatási központ a Semmelweis Egyetemen

Gyógyszerkutatási központot hoznak létre a Semmelweis Egyetemen, a volt 
Schöpf-Merei Kórház területén és a Hőgyes Endre utcai épülettömb fejleszté-
sével. Az erről szóló kormányhatározat részletezi azokat az intézkedéseket, 
amelyek az újonnan kialakítandó Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási 
Centrumnak helyet adó IX. kerületi, egykori kórházingatlan egészének állami 
tulajdonba kerüléséhez, majd 
a Semmelweis Egyetem va-
gyonkezelésébe adásához 
szükségesek.

Az egyetem célja, hogy két 
ütemben, 2021-re modern, a 
gyógyszerésztudományi okta-
tást, az innovatív kutatást és a 
hazai gyógyszeripart támogató, 
valamint a gyógyszerellátást se-
gítő központ létesüljön. A mintegy húszezer négyzetméter alapterületű centrumban 
betegközpontú innovatív és nanogyógyszer-technológiai készítmények fejlesztésé-
vel, biológiai eredetű hatóanyagokkal, valamint a mesterséges intelligencia gyógy-
szerészeti hasznosításával is foglalkoznak majd. A beruházás eredményeként egy 
gyógyszerfejlesztést segítő molekulatár, valamint a természetes eredetű hatóanyagok 
fejlesztésének érdekében egy országos fitolabor is létrejön.

Merkely Béla, az intézmény rektora szerint a fejlesztések egyik célja, hogy a 
jelenleg széttagoltan, a város több pontján működő gyógyszerésztudományi kar 
minden intézete egy helyen legyen, és kialakuljon az egyetem gyógyszerészeti 
campusa.

Forrás: MTI

Szabó Enikő lett az új országos tisztifőorvos
Kásler Miklós emberi erőforrásokért fele-
lős miniszter november második felében 
mentette fel hivatalából Kovács Attila 
országos tisztifőorvost. Utódja a 2010 óta 
tisztifőorvos-helyettesként dolgozó Szabó 
Enikő lett. 

Mint ismeretes, tavaly október else-
jén kezdte meg működését a Nemzeti  
Népegészségügyi Központ, amelynek 
vezetésével – országos tisztifőorvosként 
– Kovács Attilát bízta meg az emberi erőforrásokért felelős miniszter. Kovács 
feladata lett volna többek között az új népegészségügyi program kidolgozása 
és megvalósítása. Az új tisztifőorvosnak a folyamatos csúszásban lévő,  uniós 
támogatásból finanszírozott vastagbél-rákszűrési programot is menedzselnie kel-
lett volna, csakhogy ehhez szinte hozzá sem kezdhetett, mivel a bürokráciacsök-
kentő intézkedések és az új hivatal felépítése kötötték le az energiáit.

November végéig a kormányzatnak 75 ezer ember vastagbélrák-szűrését kellett  
volna biztosítania. A vizsgálatoknak 2017 őszén kellett volna kezdődniük, de 
előbb év végére, aztán 2018 januárjára, majd márciusra, végül szeptemberre 
csúsztak. 

Forrás: Népszava online
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A cél az állami és a magánegészségügy 
szétválasztása

A kormány célja az állami és a magán 
egészségügyi rendszer minél egyértelműbb 
szétválasztása – jelentette ki Rétvári Bence 
október végén, a dr. Batthyány László Or-
voskör Közhasznú Egyesület konferenciáján. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) parlamenti államtitkára megnyitó 
beszédében úgy fogalmazott, a két ellátási 
típus szétválasztása az egyik legkonfliktuso-
sabb terület lesz az elkövetkező időszakban. 
A folyamatnak azt kell eredményeznie, hogy 
egy intézményen belül ne vegyüljön az álla-
mi és a magán-egészségügyi ellátás, vagyis 
a közkórházakban csak közellátást lehessen 
igénybe venni, a magánellátásoknak pedig 
azokon kívül van a helyük. 

Az államtitkár fontos előrelépésnek nevezte 
a digitális egészségügyi adatbázisok növeke-
dését, mivel azok jelentősen csökkenthetik a 
félrediagnosztizálás és a téves kezelés esé-
lyét. Rétvári közölte, 2018-ban 30 milliárd, 
2019-ben pedig több mint 40 milliárd forint 
áll rendelkezésre az Egészséges Budapest 
Programra. Emlékeztetett, a 2017-ben lebo-
nyolított beszerzéseknek köszönhetően tíz 
százalékkal javult a fővárosi egészségügyi 
intézmények diagnosztikai képessége, ami 
várhatóan a várólisták csökkenésével is jár 
majd.

Forrás: MTI

Opioidokat helyettesítő fájdalomcsillapítót fejlesztettek ki

Egy kaliforniai kutatócsoport által felfedezett új hatóanyag jelenthet meg-
oldást az Egyesült Államokban az utóbbi években komoly problémát oko-
zó opioid-függőségre, amely a Guardian cikke szerint csak 2016-ban több 
mint 60 ezer túladagolásos halálesethez vezetett.

Az AT121 nevű új hatóanyag az első eredmények szerint hatékonyabb, mint 
a morfin, miközben nem idéz elő eufóriát és bódultságot, amelyek a hagyo-
mányos opioidok esetében gyógyszerfüggőség kialakulásához vezethetnek. 
Az AT121-et eddig patkányokon és majmokon tesztelték, jelenleg az utolsó 
biztonsági vizsgálatok zajlanak a klinikai tesztek megkezdése előtt.

Az Astraea Therapeutics nevű cég kutatói által kifejlesztett új hatóanyag a 
hagyományos opioidokkal ellentétben nemcsak a mu opioid-receptorokhoz, 
hanem egy másik csoporthoz, a nociceptin-receptorokhoz is kötődnek, ame-
lyek az ösztönös és érzelmi viselkedés szabályozásában játszanak szerepet.

Az eredmények szerint ez fokozza a fájdalomcsillapító hatást, de egyúttal 
az élvezeti hatást is blokkolja. A kísérletekben a morfin szokásos adagjának 
századrészét adták majmoknak, mégis azonos hatást értek el vele. Amikor 
pedig a majmok szabad hozzáférést kaptak a szerhez, nem próbáltak meg 
további adagot szerezni belőle. Emellett az opioidok olyan további mellék-
hatásai se jellemzők a szerre, mint a viszketés vagy a légzési nehézségek.

Forrás: Index.hu/The Guardian 

Adherenciát javító program indul
A gyógyszerészi szerepkörök bővítését célzó program indult a patikákban 
„Gyógyszereim 5xM” néven, amelynek célja a gyógyszerszedési szokások 
javítása, ezáltal a terápiák hatékonyságának növelése.

A jelenleg mintegy 150 gyógyszertár részvételével működő 5xM (Mit? 
Miért? Mennyit? Mikor? Miként?) programot a Hungaropharma támo-
gatásával a Semmelweis Egyetem, a Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság (MGYT), valamint a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara (MGYK) hívta 
életre. Kidolgozója dr. Somogyi Orsolya  
rácalmási gyógyszerész, aki a MOSZ 
Ifjúsági Fórumán is többször részesült 
már elismerésben. 

A programot segítendő, a betegek és a 
gyógyszerészek számára is készült egy-
egy kiadvány, amelyben azokat a ténye-
zőket gyűjtötték össze, amelyek támo-
gathatják a terápiahűséget, növelhetik a 
gyógyszeres kezelés biztonságosságát 
és eredményességét. A betegek az isme-
retterjesztő anyag mellé gyógyszerelési 
táblázatot is kapnak patikusuktól, amelyben vezethetik gyógyszereik, va-
lamint az általuk szedett étrend-kiegészítők mennyiségét, szedési gyakori-
ságát, valamint azok hatását. 

Forrás: Pharma Online
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Kultúrcseppek
A hazai színművészet nagyjai:
Ráday Imre és Somogyvári Rudolf
Ráday Imre Budapesten született 1905. szeptember 4-én, és ugyan-
itt 1983. március 12-én hunyt el. Felesége a vízszintes 1. sorban 
található színművésznő, fia Ráday Mihály operatőr. Eredetileg festő 
akart lenni, középiskolai tanulmányai után az Iparművészeti Főis-
kolára járt, azonban érdeklődése nemsokára a színház felé vonzotta. 
Beiratkozott Rózsahegyi Kálmán színiiskolájába, ahol 1923-ban 
végzett. 1926–1929 között Berlinben dolgozott, az UFA Filmgyár 

színésze volt. 1939 és 1945 
között zsidó származása 
miatt ritkán játszhatott. 

Színészként és rendezőként 
került a Nemzeti Színház-
hoz 1945-ben, emellett szá-
mos másik társulatban is 
megfordult. 1950-től 1956-
ig a Színház- és Filmművé-

szeti Főiskola tanára volt. 1957-től 1970-ig a József Attila Színház 
tagja volt, onnan ment nyugdíjba. Játékfilmekben, tévéfilmekben 
és rádiójátékokban is szerepelt. Széles körű ismeretséget biztosított 
számára az 1953-tól, havonta sugárzott rádiójáték-sorozat, amely-
nek címét a vízszintes 10. sorban találják, s amiben a címszereplő 
varázslót alakította. A darab írója Török Sándor volt.

Somogyvári Rudolf Skoda Rezső néven született 1916. novem-
ber 30-án, Budapesten, és ugyanitt, 1976. szeptember 27-én hunyt 
el. Kétszeres Jászai Mari-díjas színművész. 1937-ben elvégez-
te az Országos Színészegyesület Színészképző Iskoláját, ezután 
vette fel a Somogyvári 
Rudolf nevet. Első je-
lentősebb szerepét Zi-
lahy Lajos darabjában 
kapta, amelynek címét 
a rejtvény függőleges  
16. sora tartalmazza. 
1942-től rövid ideig az 
Andrássy úti Színházban 
játszott, ám közben be-
hívták katonának. 1945-ben hadifogságba esett. Baskíriába vitték, 
majd a kijevi nagytábor lakója lett. A lágerban tábori színjátszó kört 
alakított, amelynek vezetője, „díszlet- és jelmeztervezője” lett. 

1956-os hozzáállásáért évekre száműzték a budapesti színházak-
ból. A Szolnoki Szigligeti Színházba, a „színészek büntetőszáza-
dába” helyezték. 1963-tól a Thália, 1969-tól a Vígszínház tagja. 
1976 nyarán megbetegedett, kórházba került. Műtétek sora sem 
tudta megmenteni, szeptember végén távozott az élők világából. 

Halálát követően jelent meg az LGT-nek az ő emléke előtt tisztel-
gő, a rejtvény vízszintes 69. sorában olvasható című dala (alcíme 
„S. R. emlékére” volt), amely a Mindenki másképp csinálja című 
lemezen látott napvilágot.

A helyes megfejtést beküldők között egy fő részére regisztrációt sorsolunk ki a Gyógyszertár-működtetés 2019. konferenciára.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.) Beküldési határidő: 2019. január 25.

Előző havi nyertesünk: Dr. Szaniszló Kocsárdné, Budapest

Vízszintes
1. Megfejtés 10. Megfejtés 13. Magasabb helyről lelép 14. 
Ilyen ikrek is vannak! 17. Idegen női név 19. Község Győr-Mo-
son-Sopron megyében 20. Azonos betűk 22. AZE 23. Ház egyik 
eleme 25. Hordófajta 26. Ritka női név 28. Kitágult szemmel néz 
rá 30. Hajtotta, kergette 32. Mérséklődik, csökken (pl. gyulladás) 
33. KL 34. Csuk 35. Ülep 37. Fénykibocsátó dióda 38. Központi 
Hírszerző Ügynökség az Egyesült Államokban 39. Kötőszó 40. 
Ered, származik 42. Stelázsi része 43. Szeletel 44. Énekkar 45. 
AÓ 47. Edényfajta 49. Ismert óvszermárka 50. Világhírű divat-
márka 52. Dátum eleje! 53. Mázol 55. Somogyi község a Barcsi 
kistérségben 56. Hajlott korú 58. Óg-móg 60. Kettőzve: a verés 
gyermeknyelven 61. Színmű 62. Ez a katona halat eszik 63. Kór-
házban játszódó népszerű amerikai sorozat eredeti címe 65. Ma-
gázó szó 66. Élete 67. Spanyol női név 69. Megfejtés

Függőleges
2. Talmi 3. PEK 4. Díszterem 5. Valódi 6. Ebbe az irányba 7. 
Mária becézett alakja 8. ZK 9. Ismétlőszó 10. Macska 11. …
járás, kártékony rovarok vonulása 12. Ifjúsági Magazin 15. 
Kiejtett betű 16. Megfejtés 18. II. János Pál pápa keresztneve 
volt 21. Ételízesítés 23. Magasra 24. Régi magyar név 27. Rét 
betűi keverve 29. Komárom-Esztergom megyében, az oroszlá-
nyi kistérségben található község 31. Rendőr a szleng nyelvben 
33. Defektet kap a gumi 35. Győr-Moson-Sopron megyei köz-
ség, de lehet mértékegység is 36. Árukedvezmény (pl. gyógy-
szer-nagykereskedésben) 38. Budapesti székhelyű utazási iroda 
40. Zabál 41. Lemezek kezelésére képes operációs rendszer 42. 
Szegény ember 46. Antik sárga 48. Tartozást kifizet 51. Bíró-
sági ügy 53. Irodaszer márka 54. Idegen tagadás 57. GAP 58. 
Evangéliumáról is ismert férfi 59. Belga város 62. Szín 64. A 
vörös Londonban! 66. Azonos betűk 67. Informatikai munka-
körben dolgozók angol rövidítése 68. ZA

A keresztrejtvény szerkesztője ez úton kíván minden kedves 
olvasónknak sok sikert és jó egészséget az újesztendőre!
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JAZZ
Leïla Martial és a Baa Box  
koncertje

Leila Martial – ének, elektronika
Pierre Tereygeol – gitár, ének

Eric Perez – dob, human-bass, ének

Az elképesztő vokális képességekkel rendelkező 
francia énekesnő a new-wave jazz és a rock ele-
meiből gyúrta össze elbűvölő zenei univerzumát. 
Leïla a legelterjedtebb, ugyanakkor a legritkább 
„hangszer” mestere: az emberi (ének)hang határ-
talan kreativitásának birtokosa, amely simogatni, 
sikítani, fájdalmat okozni, megnevettetni, vagy 
a természet hangjait utánozni egyaránt képes – 
azért, hogy egy-egy darabot a leghitelesebben 
tolmácsoljon. Leïla, amikor zenéjének inspirációs 
forrásairól faggatják, szívesen említi Björk, Bob-
by McFerrin vagy Maria João nevét.

„Leïla Martial több mint énekesnő: ő az érzelmek 
teremtője” (Jean-Marc Gélin, Jazz magazin)

Helyszín: Opus Jazz Club
Időpont: február 7., 20.00

Jegyár: 1800 Ft

Helyszín: Katona József Színház
Időpont: január 24., 28., 19.00

Jegyár: 3500–4200 Ft

SZÍNHÁZ
Ithaka
Homérosz Odüsszeiája alapján

Odüsszeusz a héroszok hérosza, férfiideál, apa, 
férj, politikus, felfedező, filozófus, womanizer. 
Húsz éven keresztül vágyik Ithakába, de a legrö-
videbb útnál mindig jobban érdekli, hogy mi vár-
ja a szomszédos szigeten. Lehet-e a bolyongás 
életforma, vagy előbb-utóbb muszáj hazamenni?

„Hol is kezdjem? Odüsszeusz vagyok. Odüssze-
usz vagyok, a leleményes. Odüsszeusz vagyok, 
Láertész fia. Otthonom Ithaka. Régóta hazavá-
gyom. Hét évig tartott vissza Kalüpszó barlangja 
tágas ölén, de szívem három evezősoros hadigá-
lya: önálló műveletekre képes! Nem tudták már 
tatkötelekkel kötni a parthoz. Hiába étel, ital, nő: 
a haza az első!”

A főbb szerepekben: Nagy Ervin (Odüsszeusz), 
Mészáros Blanka (Pallasz Athéné), Jordán Adél 
(Pénelopé, szirén), Fullajtár Andrea (Kalüpszó), 
Rujder Vivien (Nauszikaá), Ónodi Eszter (Kirké)

Rendező: Székely Kriszta
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BALETT
Gergye Krisztián Társulata és Gloria Benedikt: Kokoschka babája
Egy világraszóló szerelmi történet

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: január 20., 19.00     Jegyár: 1800–2900 Ft

Előadják: Gergye Krisztián, Gloria Benedikt,  
Barabás Anita

Zene: Gustav Mahler, Richard Wagner, Arnold 
Schönberg, Max Richter, Igor Sztravinszkij

Gloria Benedikt osztrák balerina és Gergye Krisztián, 
a kortárs tánc magyarországi fenegyereke élethű bábok 
segítségével invitálja a színpadra a 20. század három 
emblematikus alakját: a zeneszerző Mahlert, a festő 
Kokoschkát és femme fatale múzsa Alma Mahlert. 

„Kokoschka annyira bele volt bolondulva Alma Mahler-
ba, hogy amikor véget ért a kapcsolatuk, készíttetett egy 
élethű babát, amely szerelme minden egyes vonását hűen 
lemásolta. A városban sétálgatott a babával, eljárt vele az 
operába. Egy nap aztán elege lett belőle, a fejéhez vágott 
egy üveg vörösbort, és a baba a szemétbe került.” 

KOMOLYZENE
A Nemzeti Filharmonikusok hangversenye
Hatvan esztendő világai

Műsoron:
Mozart: Az álruhás kertészlány, K. 196 – nyitány
Beethoven: I. (C-dúr) szimfónia, op. 21
Berlioz: Harold Itáliában, op. 16

Vezényel: Sylvain Cambreling
Közreműködik: Szűcs Máté (brácsa)

A magyar közönség által is jól ismert, világhírű karmester, aki a 2018/19-es évadtól a 
Hamburgi Szimfonikusokat vezeti, az 1775 és 1834 közötti hatvan évben keletkezett, 
de szinte külön világokat képviselő remekműveket vezényel. A műsor első száma az 
éppen felnőttkorba ért Mozart München számára írt vígoperájának gáláns könnyed-
ségű nyitánya, majd az oroszlánkörmeit próbálgató, de masszív zenekari tömbjeiről 
és vaskos humoráról már jól felismerhető ifjú Beethoven hangját hallhatjuk. 

A francia dirigens végül hazája egyik legjelentősebb 19. századi szerzőjének mű-
vét, Berlioz vérbeli romantikus szimfóniáját vezényli. A Paganini ösztönzésére 
született, burkolt brácsaversenyben a Berlini Filharmonikusok első szólóbrácsása, 
Szűcs Máté lesz a közreműködő.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: január 24., 19.30     Jegyár: 2100–5200 Ft

Fotó: Dömölky Dániel

Fotó: MNF Marco Borggreve
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Kabi Glutamine
Védi a mucosa épségét

  (g/20 g)
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A Kabi Glutamine speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, 
mely klinikailag igazoltan csökkenti a sugár- illetve kemoterápia 
mellékhatásaként kialakuló szájnyálkahártya gyulladás¹, hasmenés²  
és idegbántalom3 előfordulási gyakoriságát, időtartamát és súlyosságát.
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1. Kwon Choi et al. The effect of oral glutamine on 5-FU/LV induced mucositis/stomatitis assessed by intestinal permeability test Clinical Nutrition 2007;26:57-62.
2. B. Daniele et al. Oral glutamine in the prevention of fluorouracil induced intestinal toxicity Gut 2001;48:28-33.
3. W.-S. Wang et al. Oral glutamine is effective for preventing Oxaliplatin-induced neurophaty in colorectal cancer patients The Oncologist 2007;12:312-319. 

Jelleg: Speciális - gyógyászati célra szánt élelmiszer. Folyadékban feloldandó, por formájú tápszer, szájon át történő alkalmazásra.  
Javallat: Magas glutamin szükséglettel rendelkező betegek táplálására. Alkalmazási meghatározások: Kizárólag orvosi felügyelet mellett 
használható. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas, parenterálisan nem adható! Egy évesnél fiatalabb csecsemőknél nem alkalmazható! 30x20 g 
[OGYÉI: 2069] (Kgy) 2018.10.01-től érvényes árak:  Bruttó fogy. ár: 12002 Ft, Tér. díj norm. tám. esetén: 5401 Ft 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/
Vegleges_PUPHA.html A promóciós anyagon megjelenített kép illusztráció, a termékeket bemutató ábrázolás (különösen, de nem kizárólag a 
megjelenített termékcsomagolásokon látható adattartalom) eltérhet a forgalmazott termékekétől, a termékek pontos jellemzői tekintetében az 
alkalmazási előírás és a betegtájékoztató alapul vétele szükséges. 

Fresenius Kabi Hungary Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.
Tel.: +36 1 336 2900
Fax: +36 1 336 2901
Rendelésfelvétel: +36 1 336 2903
Honlap: www.fresenius-kabi.hu
E-mail: info@fresenius-kabi.hu


