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atív, problémamegoldó, szociális 
készségeket igénylő feladatkörök 
kialakítása, és ezek képzettséghez 
rendelt személyi kompetenciájának 
rögzítése.

•	 A legmagasabb társadalmi-szak-
mai kontaktust felmutató gyógy-
szerellátásnak törekednie kell az 
egészségügyi ellátórendszer más 
szereplőivel való deklarált együtt-
működésre.

•	 Megfontolandó a gyógyszerészek 
által kezdeményezett praxisközös-
ségek alakítása és pályázati rend-
szerben való finanszírozása.

•	 Fel kell készülni a gyógyszerpiac 
és a disztribúció várható alakulásá-
ra, és ennek megfelelően javasolva, 
alakítani a forgalmazási profilt.

•	 Kritikus ponton van a gyógy-
szertár-működtetés forrásteremtő 
képessége. A kötelezően előírt ad-
minisztratív feladatok ellátásához 
nem elegendőek az erőforrások. A 
helyzet tartós fennmaradása veszé-
lyezteti a hozzáférést, a szakszerű-
séget, a hivatás-fejlesztési törekvé-
seket, és ezek következményeként 
a gyógyszerbiztonságot. 

•	 Folytatni kell a gyógyszertárak mű-
ködését szabályozó, nem életszerű 
jogszabályok felülvizsgálatának 
kezdeményezését, a fölösleges, 

nem a gyógyszerbiztonságot segí-
tő adminisztráció csökkentését, az 
ügyeleti szolgálat reformját.

•	 Jelezzük a szakmai irányítás szá-
mára, hogy az egységes, naprakész 
gyógyszertörzs és a vényíró szoftve-
rek akkreditációja nélkül a gyógy-
szertárak hiába dolgoznak erőn fe-
lül, teljes figyelemmel, a jelenlegi 
EESZT-rendszer nem életképes. 

•	 Javasoljuk, hogy a szerializáció 
bevezetésével a nagykereskedő 
olyan aggregált kóddal szállítson 
a patikának, amelyik az összes, a 
csomagban található gyógyszert 
beazonosítja.

•	 A közelmúltban bevezetett rendelke-
zések előkészítése során tapasztalt, 
a döntéshozók gyógyszerellátási 
gyakorlatról alkotott képében ta-
pasztalható megítélések és hiányos-
ságok a javaslattevő, véleménye-
zési és érdekérvényesítő gyakorlat 
reformját sürgetik.

A konferencia résztvevői kérik a 
„XXIV. Gyógyszertár-működtetés” 
Konferencia záródokumentumának 
a döntéshozó és szakmai vezető fó-
rumok felé való eljuttatását. Egyben 
javasolják a felvetődő kérdések to-
vábbi vizsgálatát követően azokat ok-
tóberben, a 2019. évi Gyógyszerészek 
Országos Kongresszusa rendezvényén 
napirendre tűzni!

„XXIV. konferencia a 24. órában”

Az egyre égetőbb, a működés erőforrá-
sait is érintő gondjaik mellett, a gyakor-
ló gyógyszerészek a konferencia három 
napja alatt a hivatás és a menedzsment 
harmóniája, a belső szervezettség jelentő-
sége, a szakma és a szolgáltatás, valamint 
a gyógyszerpiac változásainak kérdései-
vel egyaránt foglalkoztak. Nem kerülték 
meg a gyógyszerbiztonság égisze alatt 
rájuk rótt adminisztratív feladatok és ezek 
vonzatainak megtárgyalását sem, mint 
ahogy a jogi, gazdasági és számviteli ak-
tualitások is górcső alá kerültek.

A programnak megfelelően 62 felkért 
előadó vállalta a jól meghatározott, 
kiválasztott kérdések bemutatását, és 
38 hozzászólás színesítette azokat. A 
résztvevők megállapították, hogy kriti-
kus pozícióban van a közvetlen lakos-
sági gyógyszerellátás.

Ezzel összefüggésben, a megoldás ér-
dekében:

•	 Nagyobb figyelmet kell fordítani a 
gyógyszerészet feladatainak és le-
hetőségeinek széles körű megismer-
tetésére. Ez amellett, hogy jelentős 
segítséget ad a társadalom számára 
az egészségi állapot javításában, a 
pályakezdők előtt is vonzóvá tudja 
tenni a hivatást.

•	 Kiemelt cél a gyógyszertári kogni-
tív szolgáltatások fejlesztése, a kre-

XXIV. Gyógyszertár-működtetés Konferencia
2019. március 8-10. 

Záródokumentum
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sének irányelveiről, a terápiában hasz-
nálható korszerű készítményekről. 

Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi 
Gondozás Szakmai Bizottságának 
alapító elnöke a felnőttkori hipertónia 

kezelése kapcsán tette meg ugyanezt, 
szót ejtve a betegség gyógyszeres és 
nem gyógyszeres kezeléséről, hangsú-
lyozva, hogy akárcsak az előző kórkép 
esetében, itt is egyénre szabott terápiá-
ra van szükség.   

Ezt követően dr. Takács Gézáné dr. a 
felnőttkori diszlipidémia hatékony ke-

zelésének lehetőségeit ismertette, rá-
mutatva a sztatinok előnyös tulajdon-
ságaira, illetve egy másik hatóanyag, 
az ezetimib alkalmazásának lehető-
ségére. Mint mondta, ezen a téren az 
elsődleges feladat a beteg-együttműkö-
dés javítása.

Dr. Pallagi Edina, a Szegedi Tudo-
mányegyetem munkatársa egy, a 2-es 
típusú diabétesz kapcsán végzett, a 
betegek együttműködését és elége-

dettségét vizsgáló kérdőíves felmérés 
eredményét ismertette. Kijelentette, 
hogy a két viselkedés között szoros 
összefüggés áll fenn, és ha a páciens a 
gyógyszerésztől nem kapja meg a kellő 
információkat, egyéb tájékozódási for-
rásokat fog keresni.    

Újfajta forgatókönyv szerint

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége elnö-
ke ünnepi megnyitójában elsőként a 
hölgyeket köszöntötte a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából, majd a „XXIV. 
konferencia a 24. órában” szlogennel 
mintegy lefektette az elkövetkező két 
nap gondolati vezérfonalát. 

A 2019. március 8–10. között, a Hun-
guest Hotels Grandhotel Galyában 
sorra kerülő esemény első napjának 
délelőttjén elsőként a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetsége tar-
totta meg ilyenkor szokásos közgyű-
lését, amelyet az előző, nulladik nap 
estéjén az Országos Választmány 
ülése alapozott meg. Ezt követően 
a szakmai továbbképzésé volt a te-
rep. A kardiometabolikus farmako-
terápia menedzsmentje témakörében  
dr. Takács Gézáné dr. intézeti fő-
gyógyszerész beszélt a felnőttkori 
2-es típusú diabetes mellitus kezelé-

A 24. órában vagyunk
Beszámoló a XXIV. Gyógyszertár-működtetés Konferenciáról
Szikrázó napsütés és pazar kilátás várta az idei Gyógyszertár-működtetés Konferencia résztvevőit az ország majdnem- 
tetején, Galyatetőn, ahol a rendezvény három napja alatt áttekintették a gyógyszerészet helyzetét, a legfontosabb prob-
lémákat, illetve a szakma előtt álló feladatokat, annak érdekében, hogy a Szövetség az őszi gyógyszerészkongresszuson 
világosan ki tudja jelölni a továbblépés irányait. Az új programstruktúrának köszönhetően időnként igen élénk párbeszéd 
alakult ki az előadók és a hallgatóság között.
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tókönyv szerint zajlott. Alapvetően 
három nagy gondolatkörben, délelőtt 
és délután is két-két tematikus blokk 
követte egymást. Az egyes blokkokat 
két expozé, gondolatébresztő előadás 
vezette fel, amelyekre a kerekasztalnál 
helyet foglaló gyógyszerészek, illetve 
gyógyszerpiaci szakértők reagáltak, 
majd pedig a közönség tagjai is lehe-
tőséget kaptak véleményük kifejtésére. 
A történéseket éppen ezért nem feltét-
lenül kronologikus sorrendben, hanem 
a felmerült témák szerint csoportosítva 
idézzük fel. 

A jövő gyógyszertára, a jövő 
gyógyszerésze

Prof. dr. Zupkó István, a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Karának dékánja szerint a gyógy-

szerészet és a gyógyszerészképzés 
lehetséges jövőképét a jelenlegi hely-
zetből kiindulva érdemes felvázolni. 
Megvizsgálva, hogy a status quo vajon 
megfelel-e az elvárásoknak, fenntartha-
tó-e, illetve akad-e bármilyen teendőnk 
ezzel kapcsolatban. Ezek ismeretében 
érdemes módosítani a beiskolázás és a 
gyógyszerészképzés rendszerén. 

Dr. Fittler András, a Pécsi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi Ka-

rának docense azt vizsgálta, hogyan 
képzelik el a gyógyszerészek illetve a 
betegek a gyógyszerészet jövőjét. Ma 
a laikusok közül sokan úgy gondolják, 
a gyógyszerész szimpla boltos, és a 
gyógyszerészi hivatás presztízse is ha-
nyatlóban van. Utóbbit mi sem mutatja 
jobban, mint hogy tavaly a hazai kép-
zőhelyek több hallgatót vettek fel, mint 
ahány fiatal első helyen valamelyik 
gyógyszerészkarra jelentkezett. 

Minthogy az ezzel a témával kapcso-
latos reflexiók több egymást követő 
blokkban, búvópatakként bukkantak 
fel újra és újra, a jobb áttekinthetőség 
érdekében ezekkel külön cikkben fog-
lalkozunk.     

Homeopátia

Már az első délután parázs vitájában 
szóba került a homeopátia, mint egye-
sek által preferált, mások által viszont 
nem felvállalható gyógymód. Az egyik 
felszólaló, dr. Tóth Norbert szerint, 
ha valaki hisz benne, és át kell adni ex-
pediáláskor a nyomtatott tájékoztatót, 
amely szerint a homeopátiás gyógyszer 
hatástalan, hazudik a betegének. 

Aki nem tud azonosulni a homeopáti- 
ával, ne tartson ilyen készítményeket 
a patikájában – hangzott el ellenvéle-
ményként. Dr. Marjai Tamás viszont 

jelezte, hogy a homeopátiás készítmé-
nyek gyógyszerek. A jogszabály sze-
rint, ha egy gyógyszer nem elérhető a 
patikában, és a betegnek igénye van 
rá, fel kell ajánlani neki a beszerzését, 
ha pedig készleten van, ki kell adni. 
Ugyancsak magyar jogszabály, hogy a 
készítménnyel együtt egy írásos tájé-
koztatót is át kell nyújtani a páciensnek. 

A rendezvényt dr. El Koulali Zakariás, 
megbízott országos tiszti főgyógy-
szerész is megtisztelte jelenlétével, 
aki a patikák hatósági ellenőrzésének 
tapasztalatairól, illetve jövőbeli szem-
pontjairól ejtett szót. Mint megtudtuk, 
az idei évben eddig lezajlott, körülbe-
lül 500 „patikalátogatás” kétötödében 
semmiféle szankcióra nem volt szük-
ség, körülbelül ugyanilyen arányba 
került sor egyszerű figyelmeztetésre, 
23 esetben viszont az OGYÉI munka-
társainak bírságot kellett kiszabniuk, 9 
alkalommal pedig a gyógyszertár mű-
ködési engedélyének felfüggesztésére 
is szükség volt. 

A főgyógyszerész hozzátette, a bír-
ságolás eszközével csak akkor éltek, 
ha az észlelt szabálysértés nem volt 
helyrehozható: például, ha a patiká-
ban az ellenőrzés időpontjában nem 
tartózkodott gyógyszerész, ha lejárt 
gyógyszeranyagokat találtak, ha ezek-
ből gyógyszert is készítettek, vagy ha 
jogszerűtlen gyógyszerbontás történt. 
Miután elárulta, melyek lesznek az idei 
esztendő kiemelt ellenőrzési területei, 
hangsúlyozta, hogy 2019-ben a célel-
lenőrzések helyett inkább a teljes elle-
nőrzéseket kívánják előtérbe helyezni.  

A konferencia programja ezt követő-
en, másfél napon át egy újfajta forga-
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Dr. Deák Magdolna, a MOSZ Baranya 
Megyei Szervezetének elnöke a közfor-
galmú gyógyszertárakban napjainkban 
tapasztalható problémákról beszélt. 
„Vajon a ránk nehezedő adminisztra-
tív terhek mellett mennyi idő, energia 
jut a betegre?” – tette fel a költői kér-
dést a gyógyszerésznő, aki úgy látja, a 
gyógyszerészi terápiamenedzsment, a 
beteg-edukáció plusz humánerőforrást 
igényelne. „A patikák jövedelmezőségi 
viszonyai, a hosszú évek óta változatlan 
árrés ezt jelenleg nem teszik lehetővé, 
így azt sem, hogy korrekt módon el tud-
juk látni a szakmai feladatainkat” – je-
lentette ki dr. Deák Magdolna.  

Dr. Hegedűs Gyula, a PharmAssyst 
ügyvezető igazgatója a patikai kész-
let jelentőségére, és optimalizálásának 
lehetőségeire mutatott rá. Ezt követő-
en bemutatta a cége által kifejlesztett 
okospolcot, amely, mint mondta, nagy-
ban megkönnyíti, felgyorsítja az expe-
diálás folyamatát. 

Dr. Ujj Éva, a Naturland Magyarország 
Kft. munkatársa előadásában röviden 
áttekintette az egyedi gyógyszer-azo-
nosítás rendszerét, rámutatva arra az 
ellentmondásra, hogy míg a gyári FoNo 
VII.-es készítményekre alkalmazni kell 
a jogszabályban előírtakat, az ezekkel 
egyenértékű magisztrális gyógyszerek-

te a várható gyógyszer-disztribúciós 
tendenciákat, felhívta a figyelmet a 
kommunikációs csatornák változásai-
ra, valamint a gyógyszerbiztonsággal 
kapcsolatos adminisztrációs terheknek 
a patikai munkán belül tapasztalható, 
kedvezőtlenül magas arányára.

Barta-Lévai Zsuzsanna, az IQVIA 
munkatársa arról adott tájékoztatást, 
hogy hogyan változott az elmúlt idő-
szakban a globális és a hazai gyógy-
szerpiac, milyen kihívásokkal néz 
szembe az iparág, és fejlődését milyen 
főbb irányok határozzák meg a jövő-

ben. A magyarországi patikák tulajdo-
nosi viszonyainak alakulása kapcsán 
rámutatott, egyre több gyógyszertár 
tartozik valamelyik lánchoz: ez az 
arány jelenleg 37,1 százalék (szemben 
a 2013-ban regisztrált 33,5 százalék-
kal), és a teljes mezőnynek kevesebb, 
mint az egyharmada független patika 
(olyan gyógyszertár, amelyik virtuális 
láncoknak sem tagja).

Magyarország első számú kórházi be-
szállítója, az Euromedic-Pharma Zrt. 
egy évvel ezelőtt lépett be a patikai 
piacra. Kovácsné Putnoki Katalin, a 
vállalat vezérigazgatója prezentációjá-
ban cége nagykereskedői gyakorlatá-
ról, szolgáltatásait ismertette.

„Amíg a homeopátiás készítmények 
gyógyszernek minősülnek, a patikában 
a helyük” – jelentette ki Samu dr. 

Kénosiné dr. Szabó Ildikó, a MOSZ 
Heves Megyei Szervezetének elnöke a 
homeopátiás készítmények alkalmazá-
sával kapcsolatos tapasztalatait osztotta 
meg a hallgatósággal. Sipos Balázs, a 
Boiron Hungária Kft. ügyvezető igaz-
gatója pedig elmondta, megoldódni lát-
szik a homeopátiás termékekhez köte-
lezően mellékelendő írásos tájékoztató 
problematikája: egyes rendszergazdák 
együttműködnek velük abban, hogy 
ez a szöveg a blokkra kerüljön rá, így 
ez sem a patikától, sem a betegtől nem 
igényel plusz adminisztrációt.  

A nemzetközi trendektől  
az officinai munkáig

A délutáni második blokkot felvezető 
expozéjában dr. Mikola Bálint a tőle 
megszokott széles optikával, a lakos-
ság általános egészségi állapota muta-
tóiból kiindulva jutott el a gyógyszeré-
szet pozícióiig. A MOSZ elnöke szerint 
a gyógyszerellátás kiemelt szerepet 
játszik, és komoly súllyal bír az egész-
ségügyi ellátórendszeren belül. Ezt a 
véleményét a nemzetközi gyakorlat 
bemutatásával is erősítette. Ismertet-
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(MAH-ok) nehézségeiről. Mint kide-
rült, a nagyobb vállalatok számára több 
millió eurós beruházást jelentett az új 
rendszerre való átállás. A csomagolá-
son feltüntetendő nagyobb adatmeny-
nyiség miatt a Richternél a dobozok 
körülbelül a felének meg kellett növel-
ni a méretét, ami a patikákban is okoz-
hat tárolási-raktározási problémákat. 

A téma forró voltát jelezte, hogy a pó-
diumon helyet foglalók is szinte kivétel 
nélkül a rendszer működtetésével kap-
csolatos aggodalmaikat, a szisztéma 
hiányosságait tették szóvá.

Dr. Árva-Lóky Zsófia, a MOSZ  
Somogy Megyei Szervezetének elnöke 
a vidéki patikák szemszögéből vette 
górcső alá a gyógyszertárak felé tá-
masztott, ez irányú elvárásokat. Mint 
mondta, sok kistelepülésen nem le-
het választani az internet-szolgáltatók 
közül, a patika egy társaságnak van 
kiszolgáltatva. Hegyes-dombos vidé-
keken nemhogy az internet-elérés, de 
a mobiltelefonálás is akadályokba üt-
közhet. A rendszer bevezetésekor a la-
kosság nem kapott tájékoztatást arról, 

ez a jövő” – jelentette ki a kismarosi  
Málnalevél Patika vezetője. 

A konferencián, magánbeszélgetésen 
merült fel az ötlet, hogy ilyen uniós pén-
zekre patikák kezdeményezésére létre-
jövő praxisközösségek is pályázhatná-
nak, s az így elnyert összegből lennének 
finanszírozhatók például a gyógyszertá-
ri kognitív szolgáltatások is.

Egyedi gyógyszer-azonosítás

A szombati nap első blokkjában,  
dr. Illés Zsuzsanna, a HUMVO el-
nöke távollétében dr. Mikola Bálint 
számolt be a hazánkban ez év február 
9-e óta élesben működő egyedi gyógy-
szer-azonosítás (szerializáció) eddigi 
tapasztalatairól. Mint mondta, a stabi-
lizáció időszakát éljük, a hibák száma 
nagyjából 3-4 százalék, a rendszer, ha 
döcögve is, de működik. 
 
A szerializáció kapcsán dr. Ilku Lívia, 
ezúttal a Richter Gedeon Nyrt. tanács-
adójaként beszélt a gyártók és a forga-
lomba hozatali engedélyek jogosultjai 

re nem. Sajnálattal állapította meg, hogy 
egyes gyári készítmények előállítása a 
szerializáció magas beruházási és fenn-
tartási költségei miatt ellehetetlenül.

Praxisközösség
Dr. Samu Antal a praxisközösségek-
nek a farmakoterápia menedzselésében 
betöltött szerepéről, az összefogás, a 
feladatok megosztásának előnyeiről 
beszélt. Mint mondta, kormányprog-
ram is rendelkezik ezek létrehozásáról, 
az állam 5,8 milliárd forintot szán ezek 
működésének támogatására. Jelenleg 
51 ilyen praxisközösség létezik, ami 
azt jelenti, ezek átlagosan 50-90 millió 
forintból gazdálkodhatnak. 

Kocsisné dr. Balogh Anikó a Duna-
kanyar Praxisközösség létrejöttéről 
mesélt, amelybe valamennyi gyógyító 
szakma képviselőit bevonták – kivéve 
a gyógyszerészeket. Tevékenységük-
höz jelentős uniós támogatást kaptak, 
amelynek meghatározott hányada nyil-
ván egy patika számára is nagyon jól 
jönne. Ráadásul olyan prevenciós fel-
adatokról van szó, amelyeket – a ma-
gas beteg-gyógyszerész kontaktusszám 
okán – a gyógyszerészek tudnának a 
leghatékonyabban elvégezni. „Any-
nyit beszélünk a praxisközösségekről, 
de ezekből minket, gyógyszerészeket 
valahogy mindig kihagynak. Pedig 
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Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó, a 
MOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Szervezetének elnöke úgy látja, 
hogy ha bármilyen, jogszabályban 
meghatározott feladatot rónak ki a 
gyógyszerészekre, evidens kellene, 
hogy legyen, hogy ehhez az alapfelté-
teleket is biztosítják. „Abba fektessünk 
energiát, hogy ezt elérjük” – biztatja 
kollégáit a gyógyszerésznő, aki sze-
rint a kézi gyógyszertárakban történő 
gyógyszer-deaktiválás, és a rendszer 
sajátosságaiból adódóan a szociális 
otthonok kiszolgálása is nehézséget 
jelent.   

Dr. Ilku Lívia válaszában elmond-
ta, a kézi gyógyszertárak helyett az 
anyapatikáknak kell deaktiválniuk 
a gyógyszert. Az erről szóló jogsza-
bály a napokban (április első felében) 
lát napvilágot. A Richter tanácsadója 
azt javasolja a gyógyszerészeknek, 
feltétlenül jelezzék a gyártónak, ha 
nem lehet leolvasni egy adott doboz 
kódját, ugyanakkor elárulta, továbbra 
sem tudni, mi a teendő hibaüzenetek 
esetén, ki foglalkozik az ilyenkor 
nélkülözhetetlen segítségnyújtással. 
Dr. Ilku Lívia ugyanakkor felhívta a 
figyelmet, hogy a nagykereskedőknek 
visszaküldött gyógyszernek mindig 
aktív állapotúnak kell lennie. 

Dr. Biczó Ágota szakgyógyszerész 
rákérdezett: nem tudná-e a gyártó 
vagy a nagykereskedő olyan agg-
regált kóddal küldeni a patikának a 
gyógyszerszállítmányt, amelyik az 
összes, a csomagban található gyógy-
szert beazonosítja? Ezzel nagy ter-
het venne le az expediálók válláról. 
Másvalaki megjegyezte, egy kórházi 
gyógyszerésznek napi ezer doboz 
ugyanolyan készítményt kell deakti-

feladatára koncentrált, hogy nem kap-
tunk, igaz, nem is kértünk visszajelzést. 
Viszont semmiről nem késtünk le, még 
mindig van lehetőség a korrekcióra.”  

Dr. Gyetvai László, a MOSZ alelnö-
ke úgy látja, a szerializáció bevezetése 
egyfajta piactisztítást is eredményez-
het, hiszen a kisebb, kevésbé tőkeerős 
cégek nem tudnak óriási összegeket 
invesztálni gyártósoraik átalakításába. 
Véleménye szerint az egyedi gyógy-
szer-azonosítás a parallel kereske-
delmet is visszaszoríthatja, és a kis 
nagykereskedőket is nehéz helyzetbe 
hozhatja.  

Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, a MOSZ 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerve-
zetének elnöke szerint az új informatikai 
rendszerek bevezetése olyan mértékben 
nyomorítja meg a gyógyszerészek mun-
káját, hogy nemcsak a szemkontaktus, 
hanem a szakmai feladatok minőségi el-
végzése is igen nagy kárt szenved. „Tu-
dom, hogy szükség van ezekre, de úgy 
érzem, túlhaladtuk a korunkat; vannak 
olyan feladatok, amelyek a betegek ér-
dekében talán hasznosabbak lennének. 
Minden egyes új feladatot úgy terhelnek 
ránk, hogy nem kérdezik meg, akarjuk-e 
vagy sem. Hogy ezért semmiféle ellen-
tételezést nem kapunk, az már csak hab 
a tortán.”    

hogy mire számítsanak a patikákban. 
Korábban az expediálónak volt ideje 
beszélgetni a betegekkel, most a kódok 
keresgélése, leolvasása veszi el a tára 
mellett állók energiáit. „Egyre inkább 
úgy érzem, hogy szakmánkban a gép 
és az adatszolgáltatás lett az úr, maga 
az ember, a betegek és a patikában dol-
gozók a háttérbe szorultak. Jó pár hete 
arra sincs időm, hogy belenézzek a be-
teg szemébe.”     

Dr. Nagy Balázs, a MOSZ Felügyelő-
bizottságának elnöke szerint a gyógy-
szerésznek nincs elegendő informá-
ciója ahhoz, hogy a gyógyszerére 
váró beteggel szemben állva azonnali 
döntéseket hozhasson. A rendszer ne-
hézkessége, az expediáló látszólagos 
inkompetenciája, az esetlegesen meg-
növekedett várakozási idő miatt sérül a 
beteg és a gyógyszerész közötti bizalmi 
kapcsolat. A szisztémát úgy kellett vol-
na felépíteni, az életbe léptetését kom-
munikálni, hogy a felhasználók lássák 
az előnyeit. Nehéz olyan pozitívumot 
mondani, amivel ösztönözni lehetne a 
rendszer lelkes használatát. 

Ahogy Bulgáriában, úgy Magyarorszá-
gon is indokolt lehetne az egy gyártó-
hoz vagy hatástani csoporthoz tartozó 
dobozok arculatának egységesítése, 
plusz a készítményt beazonosító fel-
iratot a doboz minél több oldalán elhe-
lyezni. Ez nagyban segítené a patikai 
munkát, és a betegek otthoni, biztonsá-
gos gyógyszerelését is – véli dr. Nagy 
Balázs.  

Dr. Ilku Lívia mulasztásként ismerte 
el, hogy a piaci szereplők nem beszél-
gettek egymással eleget arról, hogy a 
gyógyszerészeknek, a betegeknek mi 
lenne a jó. „Mindenki annyira a saját 
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don egy kissé filozofikusra hangol-
ta gondolatébresztő előadását. Mint 
mondta, a gyógyszerészetet is elérte 
az ipari forradalom negyedik hulláma. 
„Az evolúció ellen lehet küzdeni, de 
egy biztos: abban nem az egyén lesz a 
győztes. Éppen ezért ne nyűgnek, ha-
nem kihívásoknak tekintsük a változá-
sokat.”  

A pódiumon helyet foglalók közül  
dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka,  
a MOSZ Békés Megyei Szervezetének 
elnöke úgy véli, túlságosan is feltor-
lódtak az egyes feladatok, rendszerbe-
vezetések. A gyógyszerészek diplomás 
vonalkód-leolvasók lettek. Szerinte 
praktikusabb lenne előbb az EESZT 
fejlesztését befejezni, az egyedi gyógy-
szer-azonosítást pedig addig opcioná-
lissá tenni. 

Dr. Szalai Margit szakgyógyszerész, 
a MOSZ Felügyelőbizottságának tagja 
az elszigetelődést említette a szakma 
egyik nagy problémájaként. Azt, hogy 
problémás esetekben nincs lehetőség 
egymástól tanácsot, segítséget kérni. 

„Hogy engedheti meg magának a ma-
gyar egészségügy, hogy ne legyen 
mindenki számára egyformán kötele-
ző az EESZT-hez való csatlakozás?” 
– tette fel a költőinek tűnő kérdést  

eRecept: fejlesztések, felhaszná-
lói problémák  
A szombat délelőtt második blokk-
jában egy másik érzékeny terület, az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér, azon belül pedig az eRecept 
rendszere került górcső alá, ugyancsak 
élénk diskurzust gerjesztve az előadók, 
a kerekasztal résztvevői, illetve a kö-
zönség egyes tagjai között.  

Dr. Bertalan Lóránt, az ÁEEK szak-
mai koordinátora az eRecept működé-
sének jelenlegi helyzetéről és a várható 
fejlesztésekről számolt be. Mint mondta, 
napjainkban már az összes vény 60-65 
százaléka eleve elektronikus recept. A 
Semmelweis Egyetem és a Debrece-
ni Egyetem Általános Orvosi Karán és 
Gyógyszerésztudományi Karán elméleti 
és gyakorlati EESZT-képzés indult. Út-
mutatásai, helyreigazításai között szere-
pelt, hogy a betegeknek nem a felírási, 
hanem a kiadási igazolást kell aláírniuk, 
illetve, hogy ha az EESZT nem érhető el, 
továbbra is a 22-es azonosítót kell rögzí-
teni. Felhívta a figyelmet a kiállítói stan-
dok között található ÁEEK konzultációs 
pontra, ahol két napon át szakértők adnak 
tanácsot az érdeklődő kollégáknak.

Dr. Légrádi Gábor, a Novodata Zrt. 
elnök-vezérigazgatója rendhagyó mó-

válnia, ezzel megy el az egész napja. 
Az aggregálással ez a helyzet is meg-
oldódna. Dr. Ilku Lívia szerint erre 
elvben van lehetőség. 

Dr. Szilágyi Rita, a MOSZ Fejér Me-
gyei Szervezetének elnöke felvetette: a 
vény nélkül kapható gyógyszerek legá-
lis voltát miért nem ellenőrzik? Ez azt a 
képzetet keltheti a fogyasztóban, hogy 
az orvos által rendelt medicina bizton-
ságos forrásból származik, a gyógysze-
rész által ajánlott készítmény viszont 
kétes biztonságosságú. 

Dr. Csontos Ildikó, a szekció mo-
derátora összegző zárszavában arra 
kérte a vitában résztvevőket, hogy 
írásban is erősítsék meg kérdéseiket, 
javaslataikat annak érdekében, hogy 
a Szövetség továbbíthassa azokat az 
illetékeseknek.  



GYÓGYSZERTÁR10

RENDEZVÉNY

számukra arra, hogy magyar patikák-
ban dolgozzanak. Az Ifjúsági Fórum is 
ezen dolgozik: az elmúlt csaknem 18 
év alatt több száz fiatalnak adott pódi-
umot, akik közül azóta sokan segítőtár-
sak is lettek.”  

„Nem baj, ha a fiatal gyógyszerészek 
kimennek külföldre tapasztalatokat 
gyűjteni, egzisztenciát teremteni, csak 
utána jöjjenek haza” – vallja dr. Samu 
Antal. Ezt a véleményt Zupkó profesz-
szor is megerősítette. 

A Szinapszis kutatása szerint a vég-
zős gyógyszerészhallgatóknak mind-
össze a 30 százaléka kíván közfor-
galmú gyógyszertárban dolgozni.  
Dr. Oláh Gábor a DE GYTK tanár-

segédje egyetemi oktatóként jóval de-
rűlátóbb, hiszen azt tapasztalta, a vég-
zősök 80 százaléka nyitott a patikák 
irányába. 

Mivel számos gyógyszertár keres 
munkatársat, a végzős hallgatók pe-
dig munkahelyet, dr. Oláh Gábor jó 
ötletnek tartana egy olyan állásbörzét, 
akár gyógyszerészkonferenciákon is, 
ahol a két fél találkozhatna egymással. 
Ugyanilyen formában lehetne össze-
hozni a gyógyszertárat eladni és vá-
sárolni szándékozókat is. A Debreceni 
Egyetem munkatársa még hozzátet-
te, nemcsak gyógyszerészből, hanem 
egyetemi oktatóból is hiány van.  

Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ 
alelnöke a törvény által előírt személyi 
minimumfeltételeket, majd a nyugdíj-
ba vonuló és a pályára újonnan kerülő 
kollégák számarányát ismertette. Az 
előadó a megfelelő gyógyszerész-után-
pótlás biztosítása egyik lehetséges 
útjának a patika szakképző hellyé 

Eszerint a megkérdezettek (nagyobb 
részben személyi jogos gyógyszeré-
szek) a patika mindennapi üzemelteté-
se, fenntarthatósága kapcsán a legna-
gyobb problémának a munkaerőhiányt 
látják, ami a válaszadók több mint fele 
számára okozott már kihívást. A meg-
kérdezettek 22 százaléka alkalmazott 
már helyettesítő gyógyszerészt, és 
ami új trend, hogy (igaz, még csak a 
patikák 8 százalékában) a helyettesítő 
szakgyógyszerészek is megjelentek a 
piacon. 

Dr. Rixer Mária, a MOSZ Ifjúsá-
gi Fórumának elnöke elmondta, az öt 
éven belül végzett orvos, fogorvos és 
gyógyszerész kollégák 30 százaléka 
megy külföldre dolgozni, egy másik 
30 százalékuk pedig hezitál, hogy kö-
vesse-e az előbbiek példáját. „Rajtunk 
múlik, hogy a fiatalokat meg tudjuk-e 
tartani, hogy lehetőséget teremtünk-e 

dr. Szilágyi Rita, amivel aztán az indu-
latok gátját nyitotta fel. „Ha valami nem 
jól működik, miért mindig a végén, a pati-
kusokon csattan az ostor?” – fogalmazta 

meg máshogy a problémát Kiss András,  
a QB-Pharma Kft. igazgatója, aki nem 
mindig érzi úgy, hogy az elektronika 
segítené a tára mellett állók munkáját. 
„Vagy közös a cél vagy nem” – mond-
ta Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, aki nem 
tudja elfogadni, hogy az orvosoknak 
nem kell igazodniuk, beruházniuk a vál-
tozásba.  

„Kezdetben az volt az ígéret, hogy az 
orvos nem tud majd olyan gyógyszert 
felírni, amelyik nincs forgalomban. A 
legtöbb probléma most mégis ebből 
adódik” – jelezte felszólalóként dr. 
Deák Magdolna. Dr. Bertalan Lóránt 
elárulta, történnek ilyen irányú fej-
lesztések, amelyeknek köszönhető-
en a rendszer figyelmeztetni fogja az 
orvost, ha az adott gyógyszer többek 
között ilyen okból nem rendelhető. A 
közönség egyik tagja pedig az orvos-
társadalom képviselőit hiányolta a ren-
dezvényről, akikkel ez ügyben párbe-
szédet lehetne folytatni.   

Gazdasági és humán-erőforrások

A szombat délutáni program első felé-
nek előadói az egyik legégetőbb pati-
kai problémakört, a megfelelő számú 
és összetételű dolgozói létszám bizto-
sítását járták körül.

Kun Eszter, a Szinapszis Kft. kuta-
tásvezetője és dr. Zlinszky János, a 
HGYSZ alelnöke közös prezentáci-
ójukban egy, a közelmúltban végzett 
felmérés eredményeit ismertették. 
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álók kapják meg, másrészt pontosan 
meghatározzák, hogy a patikán belül 
melyik munkatársnak mi a feladata, ezt 
kifüggesztik, és így szabadság esetén 
mindenki tudja, a távol lévő kollégá-
nak pontosan mely tevékenységeit kell 
átvenni.   

Generációváltás

A Szinapszis felmérésében részt vevők 
csaknem fele szerint a fiatal gyógy-
szerészek tulajdonszerzése manapság 
komoly nehézségekbe ütközik. Ezt a 
nap utolsó felszólalója, dr. Horváth 
Ákos Márk, a MOSZ Országos El-
nökségének tagja is megerősítette. A 
fiataloknak nincs tőkéjük a tranzakció-
hoz, hitelt pedig nem akarnak felvenni, 
nem látva előre ennek az összegnek a 
megtérülését. Márk egy részletvásár-
lási konstrukciót „ajánlott fel” a jelen-
lévőknek, ami a fiatal patikatulajdo-
nosok részéről is kigazdálkodható, és 
a nyugdíjba vonuló kollégák számára 
is egy folyamatos, stabil jövedelmet 
jelentene. Márk javasolta, ez ügyben 
a MOSZ és a Fiatal Gyógyszerészek 
Klubja (FIGYOK) lépjen kapcsolatba 
egymással. 

Dr. Samu Antal a generációváltás, pá-
lyaelhagyás kapcsán megjegyezte, a 
fiatal gyógyszerészek előtt jelenleg 
nincs pozitív jövőkép, ami nagyobb 
arányban erre a pályára vonzaná őket.

A patikák jövedelmezőségének 
javítása

Dr. Kernya István szakgyógyszerész 
a patikák jövedelmezőségi viszonya-
inak alakulásáról adott történelmi 

a gyártóknál sokkal jobb fizetéseket 
kaphatnak. Ugyanilyen problémás 
és költséges megfelelő helyettesítő 
gyógyszerészt is találni, és mivel az 
egyszemélyes gyógyszertárak nem 
biztos, hogy ki tudják termelni a he-
lyettesítés költségeit, az ezeket vezető 
kollégák oda vannak láncolva a patiká-
jukhoz.  

A pódiumon helyet foglalók közül el-
sőként dr. Fischer Anna beszélt ar-
ról, hogy patikájuk vezetői posztján 
hogyan sikerült megvalósítani a gene-
rációváltást, illetve hogyan találtak a 
betöltetlen két gyógyszerészi pozícióra 
három munkatársat is. 

Dr. György Péter, a MOSZ Veszprém 
Megyei Szervezetének elnöke arról a 
továbbképzésről számolt be, amely a 
cégvezetőket tanítja meg arra, hogyan 
tartsák meg a munkatársaikat. (Köz-
hely, a munkaerőhiány úgy előzhető 
meg a leginkább, ha olyan környezetet, 
munkafeltételeket alakítunk ki, ame-
lyeknek köszönhetően a kollégáink 
nem akarnak elmenni tőlünk.) 

Dr. Kopasz Ágnes, a MOSZ Csongrád  
Megyei Szervezetének elnöke nagyon 
fontosnak tartja a munkatársak moti-
válását. Egyrészt nála a rabattból sze-
rezhető nyereséget mindig az expedi-

minősítését tartja, amelyet követően 
a gyakorlati idejüket töltő gyógysze-
részhallgatókból a patika kinevelheti 
a maga majdani munkatársait. Enikő 
előadásában ennek a folyamatnak a 
részleteit mutatta be.       

Rózsa Melinda, a MESZK Gyógyszer-
tári Asszisztensi Szakmai Tagozatának 
vezetője ugyanezt a negatív tendenciát 
erősítette meg. A személyi minimum-
feltételek megléte szerinte asszisztensi 
oldalról is veszélyben forog; már ma is 
kihívást jelent, hogy a gyógyszertárban 
legyen elég, megfelelően képzett asz-
szisztens, illetve szakasszisztens. Egy 
hozzászóló szerint sokakat elriaszt ettől 
a szakmától, hogy bár asszisztensként 
gyógyszertárban szeretnének dolgoz-
ni, a szakmai gyakorlatot kórházi kö-
rülmények között (is) kell letölteniük. 
Egy másik hozzászóló úgy gondolja, a 
szakképzési rendszer alapos reformra 
szorul, annak érdekében, hogy megfe-
lelően képzett asszisztensek kerüljenek 
a gyógyszertárakba.   

Dr. Deák Magdolna is azt tapasztal-
ja, hogy a szakemberhiány nemcsak 
gyógyszerész-, hanem asszisztens-hi-
ányt is jelent. A fiatal gyógyszerészek 
számára nem biztos, hogy a közforgal-
mú gyógyszertár a legvonzóbb mun-
kahely, hiszen a kutatási területeken, 
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tapasztaltak a páciens valamennyi 
érzékére hatnak, amihez a termék és 
a kapott információ mellett a vele 
szemben álló szakember viselkedése 
is szervesen hozzátartozik. 

Zsolt elmondta, felmérések szerint 
hétszer annyi energiába kerül egy új 
vásárló szerzése, mint egy régi meg-
tartása. „A beteg akkor fog újra és 
újra bennünket választani, ha motivált 
a tára mellett álló gyógyszerész vagy 
szakasszisztens.”      

A Szinapszis kutatásának eredményei 
azt mutatják, a patikák jövedelmezősé-
gén mindenekelőtt a termékkör szélesí-
tésével és a degresszív árrés rendszeré-
nek átalakításával lehetne javítani.

Száraz tények, izgalmas kérdések

A konferencia utolsó napján hagyo-
mányosan a gyógyszertár-működte-
tés aktuális jogi, adóügyi és szám-
viteli kérdései kerültek napirendre. 
Schissler József könyvvizsgáló, 
adótanácsadó, okleveles pénzügyi 
revizor a gazdasági társaságok át-

alakulásának, egyesülésének, szét-
válásának részleteit világította meg.  
Dr. Maklári Zsolt jogi szakértő a 

munkáltató ellenőrzési és szankcio-
nálási jogáról tartott előadást, Juhász 
Katalin okleveles könyvvizsgáló pe-
dig a gyógyszertárakat érintő adóvál-
tozásokat ismertette.  

Nem csak munka
A rendezvény két és fél napja termé-
szetesen a kikapcsolódásra is lehetősé-
get biztosított. Péntek este, sötétedés 
után a vállalkozó kedvűek fáklyákkal 
a galyatetői kilátóhoz kirándulhattak, 
majd borkóstoló következett, szom-
baton pedig a konferencia résztvevői 
gálavacsorán élvezhették egymás tár-
saságát, ahol a Melodies Partyzenekar 
gondoskodott a jó hangulatról.  

MOSZinfó

áttekintést, rámutatva a látványosan 
negatív tendenciákra. Dr. Kovács 
Zsolt, a Pharmatrainer Kft. ügyvezető 
igazgatója ennek kapcsán hangsúlyoz-
ta, megváltoztak a gyógyszertárakkal 
szembeni fogyasztói elvárások. A 
patikában is élményorientált vásár-
lás történik, az officinában látottak, 

Előremutató gondolatok

•	 A jövő patikájában a gyógyszerészi jelenlétet a kognitív szolgáltatások 
fejlesztése, a kreatív, problémamegoldó, szociális készségeket igénylő 
feladatkörök kialakítása teszi nélkülözhetetlenné.

•	 Gyógyszerészi kezdeményezésre hozzunk létre praxisközösségeket, és 
ezekhez igyekezzünk uniós forrást találni! Ebből a pénzből a gyógysze-
részi gondozás finanszírozása is részben megoldottá válhat. 

•	 Az egyedi gyógyszer-azonosítás kapcsán van lehetőség arra, hogy a 
gyártók a gyógyszerészi és betegigényekhez igazítva alakítsák át do-
bozaik grafikai arculatát (gyógyszernév, hatóanyag, hatáserősség több 
helyen történő feltüntetése stb.)

•	 Az ÁEEK-nál zajlanak azok a fejlesztések, amelyeknek köszönhetően 
az orvosok nem tudnak majd olyan gyógyszereket felírni, amelyek nin-
csenek forgalomban.  

•	 Hozzunk létre olyan börzéket, ahol a munkatársakat kereső patikák és az 
elhelyezkedni kívánó gyógyszerészek, illetve a gyógyszertárat eladni és 
vásárolni szándékozók találkozhatnak egymással!

•	 Minősíttessük a patikánkat szakképző hellyé, neveljük ki mi magunk 
leendő kollégáinkat!

•	 A generációváltás, a patikaátadás-átvétel kapcsán gondolkodjunk rész-
letfizetéses konstrukcióban is! A fiatalok többsége számára ez tűnik a 
leginkább járható útnak.
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készített gyógyszercsomagot. Ehhez 
akár gyógyszerészre sincs szükség.  
A gyógyszerészeknek ki kellene talál-
niuk, hogy ők mit adnak a betegnek.  

Dr. Marjai Tamás úgy véli, a patiká-
ban elsősorban az ismétlődő feladatok 
automatizálhatók, ilyen szempontból 
az asszisztensek vannak nagyobb ve-
szélyben. A szakember túlélésének 
záloga olyan munkakörök kialakítása, 
ahol szükség van kreatív, probléma-
megoldó, illetve szociális készségekkel 
rendelkező emberre.

Zupkó István feltette a kérdést: megen-
gedjük-e, hogy a gépek átvegyék a fel-
adatainkat, a munkánkat, vagy mi ennél 
többet tudunk? Tény, hogy a tudásunk, 
a szakmánk avítt lesz, ha nem tartunk 
lépést a technika fejlődésével. De a 
mi monopóliumunk, az igazi tudásunk 
nem ebben rejlik, hanem abban, hogy a 
betegnek tudunk adni valamit. És amíg 
tudunk adni valamit, addig bennünket 
semmilyen gép nem tud helyettesíte-
ni. Én továbbra is abban látom a jö-
vőt, hogy törődjünk a betegekkel úgy, 
ahogy más nem tud törődni.

Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke 
erre a gondolatra asszociált előadásá-
ban, amikor a nemzetközi gyakorlatot 
ismertette. Az idősödő társadalomban 
a 71 év felettiek 24 százaléka alkalmaz 
egyszerre 13 féle hatóanyagot. Gyógy-
szerész segítsége nélkül itt nincs egész-
ségnyereség, viszont jelentős gazdasá-
gi veszteséggel kell számolni – fejtette 
ki az elnök. 

Később a kognitív szolgáltatások szé-
les tárházát mutatta be, ahol a paletta 
– a PGEU taxatív elemzése szerint – a 
metabolikus szindróma menedzselé-
sétől egészen a vakcinációs gyakorla-
tig húzódik. Az újabban alkalmazott, 
patika-vezérelt ápolási rendszerek is 
a szakmai és az infokommunikációs 
lehetőségeket harmonizálják. Az in-
formációtechnológia nem a helyünkre 
tör, hanem megkerülhetetlen eszköz a 
hivatásfejlesztéshez. Kétségtelen, hogy 
jelenleg még küzdünk az arányok he-
lyes kialakításával – tette hozzá Mikola 
Bálint. 

A betegeknek van igényük arra, hogy 
kérdezzenek – mondta dr. Csontos 
Ildikó, a MOSZ Pest Megyei Szerve-
zetének elnöke. – Ha mi megadjuk ne-
kik ennek a lehetőségét, ha türelmesen 
válaszolunk és elbeszélgetünk velük, 
akkor igenis ott van a helyünk a gyógy-
szertárban, és igenis tudni fogják, hogy 
kik vagyunk.  

„Az egyetemen még úgy tanultam, 
hogy a gyógyszer termék plusz infor-
máció, és amikor lehetőségem van rá, 
jelenleg is így adom tovább. Hogy ez 
a hozzáadott információ honnan kerül 
a felhasználóhoz, rajtam, rajtunk mú-
lik – tette hozzá dr. Dér Péter szak-
gyógyszerész. – Nem feltétlenül az a 
gyógyszerész feladata, hogy elmond-
ja: 2x1 vagy 3x1 reggel, délben, este. 
Hanem az is, hogy ha az orvos közli a 
beteggel a diagnózist, mi azt elmagya-
rázzuk neki. Tényleg az a célom, hogy 
elmondjam és megértessem a terápiát? 

Prof. dr. Zupkó István, a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudomá-
nyi Karának dékánja szerint a szakma 
legnagyobb kihívása a gyógyszerészet 
ismertségének és elismertségének nö-
velése, amelynek eszköze többek között 
az olyan patikai tevékenységekre való 
fókuszálás, amelyeket kizárólag gyógy-
szerészek tudnak végezni. Utóbbiak 
presztízse pedig többek között az egyes 
patikai kompetenciák, a gyógyszerészi 
és asszisztensi feladatok határozott el-
különítésével növelhető.  

Dr. Fittler András, a Pécsi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi  
Karának docense is ezt a gondolat-
menetet folytatta, amikor kijelentette: 
mivel a logisztikai feladatok helyet-
tesíthetők, a gyógyszerészi kognitív 
szolgáltatások viszont nem, a szakma 
az utóbbiak fejlesztésével tudja elérni, 
hogy a társadalom és azon belül a bete-
gek megértsék, hogy miért van szükség 
gyógyszerészekre. 

Dr. Tóth Norbert kiskunfélegyházi 
gyógyszerész keserű hangú felszólása 
csak olajat öntött a tűzre, amikor is azt 
mondta: „lassan vége a gyógyszeré-
szetnek, és ezt mi csináljuk magunk-
nak. Az elektronikus patikáké a jövő, 
a gyógyszerészeknek meg fog szűnni a 
munkájuk”.   

Dr. Ugrai Péter, a Medigen Zrt. ve-
zérigazgatója szerint minden techni-
kai feltétel adott ahhoz, hogy a beteg 
felírassa, és egy általa választott pati-
kában felvegye a számára előre össze-

Robotok a tára mellett
Pótolható-e a gyógyszerészi szaktudás?
A márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencia során 
több előadásban és hozzászólásban is megfogalmazó-
dott a gondolat, hogy a technológia, az informatika, a 
mesterséges intelligencia fejlődése az ismétlődő, me-
chanikus (patikai) feladatok elvégzése kapcsán hamaro-
san feleslegessé teszi az emberi munkaerő alkalmazását. 
A gyógyszerészetnek ezért újra „ki kell találnia magát”. 
Nézzük, ki hogyan áll ehhez a kérdéshez! 
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el egy szívókarhoz, amely egyenként 
négy kamera látószögébe helyezi a 
dobozokat. A vonalkód beolvasásával 
megtörténik a beazonosítás, és az on-
line számlából a rendszer megkapja az 
adott doboz lejárati idejét. 

Innen a dobozok egy másik futószalag-
ra kerülnek, és a robotkarok elpakolják 
a gyógyszereket. Így az áruátvétel és 
annak a polcokra, rekeszekbe történő 
elhelyezése, mint teher lekerül a gyógy-
szerészek válláról. Nagy segítség lehet, 
hogy a rendszer az éppen aktuális lejára-
tokat is követi és figyelembe veszi, így 
kizárt, hogy lejárt készítmény kerüljön 
kiadásra. A patikarobot használatával 
nincs tévedési/hibázási lehetőség.

A leltározást szintén egy gombnyomás-
sal el lehet végezni, hiszen az automatába 
csak maga a robot pakol be és ki, így az 
ott található készlet naprakész és pontos.  

Az egyik debreceni patikában ez a 
rendszer működik, az ott dolgozók leg-

gák, akik erre szakosodnak. Más pati-
kákban pedig kognitív szolgáltatáso-
kat nyújtanak, akár diabétesszel, akár 
kardiovaszkuláris megbetegedésekkel 
kapcsolatban. 

Ehhez nekünk, gyógyszerészeknek kell 
tennünk valamit. Csak akkor tudjuk ezt 
megtenni, ha összefogunk, egymással 
és az egészségügy egyéb szereplőivel 
is. Akkor tudunk sikeresek lenni, ha a 
társadalom igényli azt a fajta szolgál-
tatást, amit mi nyújtani tudunk. Ehhez 
viszont a lakosságnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy mi az a szolgáltatás, 
amit mi nyújtani tudunk. El kell tudni 
adni magunkat – jelentette ki dr. Samu 
Antal.

MOSZinfó

Miért lehet hasznos  
a gyógyszertárnak?

A patikában folyó munkák egymás-
sal szoros összefüggésben állnak. A 
megrendelt és beérkezett árut át kell 
venni, illetve ellenőrizni kell, hogy 
tényleg megjött-e minden, ami a szám-
lán szerepel, és a gyógyszereket, ké-

És nem feltétlenül csak a tára mellett. 
Lassan öt éve végzek online tanács-
adást, amelynek során a fent említett 
cél vezet. Hogy a hivatásunknak mi-
lyen jövője lesz, attól függ, hogy a sok 
teher és nyomás hatására gyógyszeré-
szek maradunk-e vagy „boltos” lesz 
belőlünk.”

A már visszavonult Szabó Istvánné dr.  
rámutatott, hogy a modern technika 
és a hagyományos értékek igenis ösz-
szhangba hozhatók egymással. Elme-
sélte, bármikor bármilyen változás-
sal, újdonsággal találkozott, felvette 
a kesztyűt, és beillesztette azt a napi 
munkába. „A gyógyszertárunkban pa-
tikai robot működik, amivel nagyon 
sokat segítünk maguknak: amíg a gép 
összeszedi a gyógyszert, az expediáló-

szítményeket a helyükre kell pakolni. 
Az általános eljárás, hogy vonalkódos 
leolvasással átvesszük az árut, és ezu-
tán még mindig válogatni és a helyükre 
kell tenni a dobozokat. 

Egy automatizált rendszerben a beér-
kezett árut a robot egy beöntő nyílá-
sába kell helyezni. Innen az áru egy 
futószalagos rendszeren keresztül jut 

nak van ideje a beteggel kommunikál-
ni. Egy nagy forgalmú patikában csak 
ekkor van erre lehetőség.” 

Dr. Samu Antal, a MOSZ Országos 
Elnökségének tagja tengerentúli ta-
pasztalatairól mesélt. Mint mondta, 
az Egyesült Államok kórházaiban a 
gyógyszerészek megbecsült, pótolha-
tatlan tagjai az egészségügyi team-nek, 
nélkülük elképzelhetetlen a gyógysze-
res terápia. A felszólaló a gyógyszeré-
szet jövőjét a kognitív szolgáltatások-
ban látja. Mint mondta, a tradicionális 
szerep is meg fog maradni, viszont 
nem biztos, hogy minden patikában 
kell gyógyszert készíteni. Szükség 
lesz olyan gyógyszertárakra, ahol ma-
gas színvonalon, jó felkészültséggel 
készítenek gyógyszereket olyan kollé-

Mesterséges intelligencia és gyógyszerészet
Az utóbbi években egyre látványosabbá vált a mesterséges intelligencia térhódítása, illetve a robotok alkalmazása az ipari 
termelésben, sőt a gyógyászatban, a gyógyszerészetben, de a mindennapi életben is. Cikkünkben a hazai gyógyszerellátás-
ban is egyre inkább teret hódító patikarobot használatával kapcsolatos legfontosabb kérdésekre igyekeztünk választ adni. 

RENDEZVÉNY AKTUÁLIS
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„Rövidül a sorban állás ideje, és ezzel 
egyidejűleg sokkal több idő jut egy-egy 

beteg kiszolgálására.”

a gyógyászatban sem. Egyes vélemé-
nyek szerint a mesterséges intelligen-
cia még körülbelül 50-100 évig biztos 
nem jelenthet problémát, más kutatók 
azonban a munkaerőpiacnak az auto-
matizálás miatti átalakulásától, a hu-

mán munkaerő feleslegessé 
válásától tartanak, ami már 
nincs is olyan távol. 

Az azonban biztos, hogy 
a patikusoknak nagy se-

gítségére lehet a mestersé-
ges intelligencia a mindennapos 

munkavégzés során, de az embert nem 
helyettesítheti. Hiszen a robot gyógy-
szert, a patikus viszont tanácsot ad! A 
haladó szellemiség megléte ugyanak-
kor fontos, hiszen a technikai fejlődés 
alapjaiban reformálja meg a gyógy-
szertári munkavégzést. Fejlődni, vál-
tozni merni és tudni kell. 

Gorzsás Anita, 
WEBBeteg

nagyobb örömére. Az országban első-
ként ebbe a gyógyszertárba telepítették 
a BD Rowa Vmax 160-as modellt, két 
robotkarral, teljesen automata betároló 
rendszerrel. Ilyen típusú gép több is 
található az országban, főleg Budapes-
ten és környékén, valamint a 
nyugati országrészben, de 
nem két karral, illetve nem 
teljesen automata betároló 
rendszerrel. Utóbbi még 
két másik patikában műkö-
dik az országban.

Miért jó a pácienseknek?

A patikarobot alkalmazásának egyik 
legnagyobb előnye, hogy rövidül a 
sorban állás ideje, és ezzel egyidejű-
leg sokkal több idő jut egy-egy beteg 
kiszolgálására. Hiszen míg a hagyo-
mányos környezetben a legtöbb idő 
azzal telik, hogy a beteg által beadott 
vényeken szereplő gyógyszereket ösz-

sze kell szedni, addig ezzel a techno-
lógiával csak be kell ütni a vényeket, 
és a robot a kezünk alá adja a recep-
ten szereplő gyógyszereket vagy adott 
esetben a vény nélkül kért medici-
nákat. Amíg a gép dolgozik, addig a 

szakember végig a pácienssel marad. 
Ez azonban nemcsak udvariassági 
kérdés, hiszen ez idő alatt akár a terá-
piát, akár más kérdéseket is alaposab-
ban át lehet beszélni.

Kell-e tartani tőle?

A technikai fejlődés az élet minden 
területére betör, elég csak az önvezető 
autókra gondolnunk. Nincs ez másképp 

Vényköteles szektor: stabil  
értéknövekedési ütem, stagnáló 
dobozforgalom

A globális trendekhez hasonlóan, fi-
nanszírozói oldalról Magyarországon 
is nagyobb figyelmet kapnak a spe-
cialista terápiák. A hagyományosan 
ár-érzékeny termékekkel szemben a 
költséges specialista termékek növelik 
az egészségügyi kiadásokat, ami nem 

A 2017. évi gyarapodás után 2018-ban 
a gyógyszer-nagykereskedők újabb si-
kereket könyvelhetnek el: az előző évi, 
5,4 százalékos növekedést felülmúlva 
8,1 százalékkal nőtt a forintértékesítés 
a patikák és a kórházak felé. A növeke-
dést az előző évhez hasonlóan tovább-
ra is a kórházi tételes finanszírozásba 
bekerülő terápiák bővülése okozza. A 
kórházak felé kimenő dobozforgalom 
kiemelkedő, 6,4 százalékos növekedést 
mutat az előző évek stagnálása után. 

A patikai csatorna is jobban teljesített 
2017-hez képest: öt százalékkal nőtt 
a forintértékesítés, és a dobozforga-
lom is pozitív mérleggel zárt. 

Ez utóbbi terület növekedésében egy-
aránt szerepet játszott a vényköteles 
és a recept nélküli készítmények for-
galmának emelkedése; utóbbi a teljes 
nagykereskedői forintértékesítés 27 
százalékát, és a dobozforgalom 40,5 
százalékát teszi ki.

Töretlen növekedés
2018-as gyógyszerpiaci körkép
A tavalyi évben folytatódott a patikai költések növekedése, a betegek/fo-
gyasztók csaknem 47 milliárd forinttal költöttek többet a gyógyszertárak-
ban 2017-hez képest. A patikákból kimenő dobozforgalom is tovább bővült: 
négymillió dobozzal több fogyott a készítményekből, mint az előző évben. 
A növekedés fő motorját továbbra is a vény nélküli készítmények bővülő fo-
gyasztása határozza meg.
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azonban némileg gyengült, mivel szo-
lid, 1,8 százalékos növekedési üteme 
mellett mind az EGIS, mind pedig a 
Richter a piaci átlag feletti növekedést 
mutatott fel 2018-ban.

A Top 10 gyártó közül a legnagyobb 
nyertesek a Pfizer, a Novo Nordisk és 
a Boehringer Ingelheim voltak, mind-
annyian kétszámjegyű növekedést pro-
dukálva. A Novo Nordisk Xultophy, 
2-es típusú diabéteszben alkalmazott 
injekciós készítményével csaknem 
45 százalékos növekedést ért el, és 
további 1,8 milliárd forinttal nőtt az 
értékesítése a szintén diabéteszben al-
kalmazott, Tresiba nevű készítménye 
segítségével. 

A Boehringer Ingelheim ki-
emelkedő növekedése 2018-
ban is folytatódott, köszön-
hetően elsősorban Pradaxa 

nevű trombózis-gátló készít-
ményének, amely versenytársa a 

szintén erős fejlődést mutató Eliquis-
nek (Pfizer). A Boehringer sikerét a 
Jardiance (anti-diabetikum) és Ofev 
(idiopátiás tüdőfibrózis, IPF kezelésére 
szolgáló szer) termékeinek is köszön-
heti, amelyekkel további sikereket ért 
el 2018-ban. 

A Pfizer kiemelkedő, 16 százalékos 
értékbeli növekedését két termékének 
köszönheti: az Eliquis segítségével 
1,8 milliárd forinttal, míg az újonnan 
bevezetett Ibrance (daganatellenes ké-
szítmény) segítségével 2,5 milliárd fo-
rinttal generált többet.

tartható fenn hosszú távon, így ennek 
visszaszorítása érdekében egyre kifi-
nomultabb szabályozások váltak szük-
ségessé. Ennek hatására a specialista 
terápiák a patikai csatornákból kórházi 
csatornákba terelődnek át. A nagykeres-
kedők kórházi csatornán történt forint- 
értékesítése 2018-ban is két számjegyű, 
18 százalékos növekedést produkált az 
előző évi 11 százalékos növekedés után.

Értékben az öt legnagyobb kórházi te-
rápiás terület 2018-ban is a daganatel-
lenes szerek, az immunológiai terápiák, 
a vérképzést segítő szerek, a fertőzésel-
lenes készítmények és a vak-
cinák; valamennyi csoport 
kétszámjegyű növekedést 
produkált 2017-hez képest. 
Mindemellett továbbra is a 
patikai csatorna a meghatá-
rozó: az értékben vett forgalom 
majdnem háromnegyede, míg a doboz-
forgalom körülbelül 96 százaléka zajlott 
a patikák felé 2018-ban.

A gyógyszertárak 19 milliárd forinttal 
költöttek többet vényköteles medicinák-
ra 2018-ban: ennek a többletköltésnek a 
kétharmada az originális gyógyszerek 
magasabb árából adódik. A doboz-
számban mért forgalom az előző évek 
trendjeit követve a teljes vényköteles 
szektorban stagnált: a generikusok do-
bozforgalma kis mértékben nőtt, míg az 
originálisoké csökkenő tendenciát mu-
tat 2017-hez képest.

A top terápiás területeket tekintve a 
vényköteles piacon értékben továbbra 
is a diabetológia jár az élen, amely-
nek növekedési üteme töretlen, két 
számjegyű. A három legnagyobb fo-
rintforgalmú terápiás csoport adja a 
teljes vényköteles forgalom 22 szá-
zalékát (diabetológia, daganatellenes 
szerek és trombózis-gátlók), a része-
sedésük ráadásul növekvő tendenciát 
mutat. Ezzel szemben a kardiológiai 
és központi idegrendszeri készítmé-
nyek szerényebb növekedést tudnak 
felmutatni az előző évekhez képest. 
Dobozforgalmat tekintve a legnagyobb 

terápiás csoportok 2018-ban is a vér-
nyomáscsökkentők és a fájdalomcsil-
lapítók voltak, növekedést azonban 
ezek a csoportok dobozszámban nem 
produkáltak.

A vényköteles szektorban a 10 leg-
nagyobb forgalmú gyártó képviseli a 
teljes piacnak több mint a felét: együt-
tes teljesítményük a teljes forintforga-
lom 54,5 százalékát teszi ki. A dobogó-
sok továbbra is a Novartis, Richter és 
az EGIS; dobozforgalom tekintetében 
szintén az EGIS és a Richter vezet, a 
harmadik helyre pedig a TEVA került. 
Az abszolút vezető Novartis pozíciója 

„A növekvő tendencia fő motorja a 
folyamatosan bővülő választék.”

1. ábra: Magyarországi gyógyszerpiac: patikai és kórházi csatorna növekedése, 
értékesítés (millió HUF), növekedés (%), 2016-2018

2. ábra: Patikai csatorna, receptköteles 
és vény nélküli értékesítés (HUF, %), 
2018
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vekedés mögött a Cataflam Dolo és a  
NeoCitran termékek sikerei állnak; 
utóbbi az előző évi stagnálás után do-
bozszámban is több mint kilencszáza-
lékos növekedést ért el.

A top vénynélküli gyártók közül  
a piac átlagát meghaladóan a Bayer és a  
Richter portfóliója mutatott kiemelke-
dő patikai értékesítést: előbbi esetében 
az Aspirin forgalmának évek óta tartó 
csökkenését a Canesten és a Bepanthen 
termékcsaládok sikerei kompenzálták.

Dudás Ágnes, 
IQVIA

Vénynélküli szektor: a növekedés 
motorja
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban 
is folytatódott a recept nélkül kapható 
készítmények forgalmának gyors nö-
vekedése Magyarországon. 2017-hez 
képest a patikai vásárlók több mint 
kilenc százalékkal költöttek többet a 
gyógyszertárakban vény nélküli ké-
szítményekre, szemben az előző idő-
szak hétszázalékos növekedésével. 
Ez 23 milliárd forintos többletköltést 
és 2,5 millió dobozzal több eladott 
készítményt jelent az előző évhez 
képest.

A növekvő tendencia fő motorja a fo-
lyamatosan bővülő választék, ami egy-
részt új márkák bevezetését, másrészt 
a meglévő termékvonalak megújítását 
jelenti, mind a regisztrált (OTC) termé-
kek, mind pedig az étrend-kiegészítők 
területén. A vénynélküli piac patikai 
forgalmának egyharmadáért a nem-re-
gisztrált (étrend-kiegészítő) készítmé-
nyek a felelősek.

A terápiás területeket tekintve tovább-
ra is látványosan vezet a fájdalom-
csillapítók piaca, amely mindemellett 
fenntartja dinamikus, kétszámjegyű 
növekedési ütemét, amelyet az évek 
óta tartó áremelkedés biztosít. A vény 
nélküli piac trendjére jelentős hatással 
van a szeptembertől márciusig tartó 
megfázás- és influenzaszezon, amely-
nek alakulása mindig jelentős hatással 
bír az adott év vénynélküli trendjeire. 
A top terápiás területek közül 2018-
ban átlag feletti forgalomnövekedést 
generált a magnéziumkészítmények, 
az ízületi- és izomfájdalmak kezelésére 
szolgáló topikális szerek és a probioti-
kumok piaca. 

A vénynélküli szegmens igencsak kon-
centrált: a 10 legnagyobb gyártó a fo-
rintértékesítés 40 százalékáért felelős, 
mindössze 8,5 milliárd forinttal több 
forgalmat generálva a gyógyszertárak-
nak 2017-hez képest. 

A dobogó tetején továbbra is a Sanofi 
áll, amelynek termékeire 1,8 milli-
árd forinttal költöttek többet a pati-

kai vásárlók, mint 2017-ben, s amely 
növekedés mögött a vezető márkák 
áremelkedése áll. Az eladott dobozszá-
mot tekintve azonban a gyártó forgal-
ma csökkenő trendet mutat: mind az  
Algoflex-ből, mind a MagneB6-ból ke-
vesebb fogyott a patikákban, mint tavaly. 

A második legnagyobb forintforgal-
mat a GSK portfóliója értékesítette, 
mindemellett a cég piaci átlag feletti 
növekedést produkált, nemcsak érték-
ben, hanem a dobozszámot tekintve is. 
A csaknem 15 százalékos növekedés 
2,3 milliárd forint többletköltést jelent 
a vásárlók részéről. Az értékbeli nö-

1. táblázat: Vényköteles gyártó rangsor értékben, növekedés

Gyártó Rangsor Forgalom  
(millió Ft), 2018

Forgalom 
(millió doboz), 

2018

Részesedés, 
%

Növekedés, 
%

Vényköteles szektor 449,139 214 100% 4,5%

Novartis Pharma 1 38,877 7 8,7% 1,8%

Richter Gedeon 2 33,608 24 7,5% 6,1%

EGIS 3 29,085 26 6,5% 4,8%

Pfizer 4 25,812 7 5,7% 15,9%

Sanofi 5 25,638 16 5,7% -0,1%

TEVA 6 18,407 19 4,1% -2,8%

Sandoz 7 16,486 16 3,7% -3,9%

Novo Nordisk 8 16,174 1 3,6% 17,7%

Boehringer Ingelheim 9 16,042 2 3,6% 11,5%

Krka 10 14,506 13 3,2% 8,7%

2. táblázat: Vénynélküli gyártó rangsor értékben, növekedés

Gyártó Rangsor Forgalom  
(millió Ft), 2018

Forgalom 
(millió doboz), 

2018

Forgalom 
(millió doboz),  

2018

Növekedés, 
%

Vény nélküli szektor   277,789 159 159 9,1%

Sanofi 1 25,206 13 13 7,6%

GSK 2 17,530 8 8 14,8%

Bayer 3 11,548 6 6 11,4%

Béres 4 10,286 5 5 9,7%

Numil 5 9,795 3 3 5,7%

TEVA 6 9,299 7 7 -0,9%

Richter Gedeon 7 6,539 4 4 10,1%

Merck 8 6,453 3 3 9,2%

Juvapharma Kft, 9 6,400 4 4 5,5%

SCA Hygiene Products 10 6,324 2 2 6,3%
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A himlő az Egyesült Államokban 
1900-1949 között évente átlagosan  
29 ezer személynél jelentkezett. Az 
1988-ban bevezetett oltásnak köszön-
hetően 2014-ben már nem jelentettek 
ilyen megbetegedést. A járványos 
gyermekbénulásos esetek száma 
ugyanezen idő alatt – szintén a vak-
cináció eredményeként – 360 ezerről 
359-re esett vissza. Nagy-Britanniá-
ban pedig, ugyancsak védőoltásoknak 
köszönhetően, a HPV-vel összefüggő 
méhnyakrákos esetek várható száma 
csökkent 86 százalékkal. 

A vakcináció magyarországi  
sikertörténete

Nálunk 1868-tól, az Országos Köz-
egészségügyi Tanács javaslatára készí-
tettek átfogó megbetegedési és halálo-
zási statisztikákat. Már az első ilyen 
statisztika fényt vetett a hazai csecse-
mő- és gyermekhalandóság kritikus 
helyzetére: 1872-ben a 0-5 éves korú 
gyermekeknek több mint a fele halt 
meg egyéves kora előtt, és az összes 

elhalálozott 51 százaléka tíz-
évesnél fiatalabb gyermek 
volt. Ezek közül minden 
második eset valamilyen 
időről időre visszatérő 
járvány (diftéria, skarlát, 
szövődményes kanyaró) 

következménye volt. 

Ezt a problémát orvosolandó, 1876-
ban megszületett az a közegészségügyi 
törvény, amelynek egyik alapelve a 
prevenció, a betegségek megelőzése 
volt. Az első gyakorlati lépésként már 
ettől az évtől országosan kötelezővé 
vált a himlő elleni vakcináció, amely-

A fenti témában az Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesülete (AIPM) tar-
tott háttérbeszélgetést, ahol dr. Ócsai 
Lajos  nyugalmazott országos jár-
ványügyi főosztályvezető főorvos a 
vakcinák népegészségügyi és köz-
egészségügyi szerepéről, Zsigmond 
Krisztina,  az AIPM vakcina munka-
csoportjának vezetője pedig a 
védőoltások fejlesztéséről, 
és az általuk nyújtott elő-
nyökről tartott előadást. 

Nem túlzás azt állítani, 
hogy a vírusok és baktéri-
umok által okozott fertőző 
megbetegedésekből kialakuló világjár-
ványok az emberiség történelme folya-
mán legalább annyi áldozatot szedtek, 
mint a háborúk. Előbbiek többségét csu-
pán a múlt században, az általános higi-
énia (a lakhatás feltételeinek javításával, 
az egészséges ivóvíz biztosításával és a 
csatornázottság megteremtésével) egyre 

szélesebb körben történő elterjedésével, 
másrészt a védőoltások kifejlesztésével 
és alkalmazásával sikerült radikális mér-
tékben visszaszorítani, egyes esetekben 
pedig teljes mértékben felszámolni. 

A rettegett fekete himlő például nem is 
olyan régen, 1967-ben még 10 millió 

megbetegedést okozott világszerte. A 
halálozási arány minimum 15-20 szá-
zalék volt, de az elmaradottabb orszá-
gokban a 40-80 százalékot is elérhette. 
Az 1968-ban kezdett és 1980-ban le-
zárult oltási kampány eredményeként 
e betegség teljes mértékben „eltűnt a 
térképről”.  

Egy szúrásra az egészségtől
A védőoltások népegészségügyi jelentősége
Napjainkban, amikor bizonyos körökben nő az oltásellenesség, amikor ismét felütik a fejüket Európában rég elfeledett fertőző 
betegségek, amikor a kötelező oltások rendjébe önkéntes jelleggel több vakcinát is be lehet illeszteni, különösen fontos, hogy 
tisztában legyünk a prevenció jelentőségével, szakemberként pedig ezzel kapcsolatban megfelelő tanácsot tudjunk adni a 
hozzánk forduló laikusoknak. Nem beszélve arról a lehetőségről, hogy – a háziorvosokat tehermentesítendő, a megfelelő 
kompetenciák elsajátítása után – a gyógyszerészek is részt vehetnének a lakosság vakcinációjában. 

„Az Európai Unió tagországaiban az 
egészségügyi kiadások mindössze három 

százalékát fordítják megelőzésre.”

A tavalyi FIP kongresszus gyógyszerész résztvevői tanulják a védőoltás beadását
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kórképek újra áldozatokat szednek a 
lakosság körében. 

A nyugalmazott országos járványügyi 
főosztályvezető főorvos az idősek vé-
delmének fontosságára is felhívta a 
figyelmet. A legyengült immunitású 
korosztályt közvetlenül és közvetve is 
óvni kell a megbetegedés veszélyétől: 
egyrészt influenza és pneumococcus 
elleni védőoltással, másrészt az őket 
látogató, gyermekközösségbe járó uno-
kák hasonló vakcinációjával.

A védőoltások egészségügyi és 
gazdasági előnyei 

Sajnálatos módon az Európai Unió tag-
országaiban az egészségügyi kiadások 
mindössze három százalékát fordítják 
megelőzésre, védőoltások beszerzé-
sére pedig az egészségügyre fordított 
pénzek fél százaléka vagy még keve-
sebb jut. Holott a vakcináció nemcsak 
egészségügyi szempontból jár számos 
előnnyel, hanem befektetésként is je-
lentős megtérülést eredményez. Néz-
zük meg mindkét oldal pozitívumait!

A védőoltás, mint láttuk, hatékony nép- 
egészségügyi eszköz: életkortól függet-

nek beadását ellenőrizték, elmulasz-
tását pedig szigorúan büntették. A kö-
telező védőoltások rendszere ezután a 
következőképpen alakult:
 
1887: Himlő elleni újraoltás 
1938: Diftéria elleni védőoltás 
1954: DiPerTe oltások bevezetése 
1960: Gyermekbénulás elleni (Sabin) 
 oltások bevezetése 
1969: Kanyaró elleni oltások 
 bevezetése 
1989: Rubeola elleni oltások 
 bevezetése 
1989: Kanyaró újraoltás 
1990: Kanyaró-rubeola (bivalens) 
 oltások 
1991: Kanyaró-mumpsz-rubeola 
 (trivalens) oltások 
1992: Gyermekbénulás elleni 
 védőoltási rendszer változása 
 (IPV, OPV) 
1999: Haemophilus influenzae B oltás 
 bevezetése 
1999: Kanyaró-mumpsz-rubeola 
 újraoltás
1999: Hepatitis B elleni oltás 
 bevezetése 
2002: Megszűnt a BCG revakcináció, 
 tuberkulin-szűrővizsgálat 
 bevezetése 
2003 DPT III és OPV oltások 
 folyamatos oltás

Mindezek eredményeként a fertőző 
gyermekbetegségek látványosan visz-
szaszorultak (lásd az 1. táblázatot). 
Míg diftériában 1952-1961 között 25-
en haltak meg, 1997-2001 között senki. 
Kanyaróban 143-an, az ezredforduló 
környékén viszont már nem jegyeztek 
fel ilyen esetet. 

A magyarországi védőoltások rendsze-
rét természetesen az elmúlt évtizedek-
ben is tovább bővítették, mégpedig a 
következőképpen:

2006: Ötkomponensű, acelluláris per-
tussis-tartalmú, kombinált DiPerTe 
védőoltás bevezetése (kötelező);
2008: Pneumococcus elleni program 
bevezetése (önkéntes); 
2009: 11 évesek emlékeztető oltása 
TdaP oltóanyaggal, a korábbi dT he-
lyett (kötelező);

2014: A pneumococcus elleni oltási 
program kötelezővé tétele; 
2014: Humán papillómavírus (HPV) 
elleni program bevezetése (önkéntes); 
2017: A meningococcus-C oltás 100 
százalékos támogatása két éven aluliak 
számára, az addigi 70 százalék helyett 
(önkéntes); 
2019: A bárányhimlő elleni vakcináció 
bevezetése (kötelező). 

A hazai kötelező védőoltási rend főbb 
jellemzői:

•	 ingyenes (a vakcinát az állam bizto-
sítja), és így mindenki számára hoz-
záférhető;

•	 kiváló minőségű és hatékonyságú 
oltóanyagot használnak;

•	 az oltás életkorhoz kötötten, vagyis 
az optimális időpontban történik; 

•	 állami felelősségvállalás mellett sta-
bil jogszabályi háttérrel rendelkezik.

Átoltottság, újraoltás

A járványszerűen terjedő fertőző 
megbetegedések elleni védekezésben 
nagyon nagy jelentősége van annak, 
hogy milyen mértékű a lakosság át-
oltottsága. Minél többen részesültek 
vakcinációban, annál kisebb az esé-
lye annak, hogy valakitől elkapjuk 
a kórt, illetve hogy olyanok is meg-
betegedjenek, akik valamilyen okból 
kiszolgáltatottabbak a kórokozókkal 
szemben (például az újszülöttek, akik 
még nem olthatók, az immunhiányo-
sok és az előrehaladott életkor miatt 
csökkent immunitású személyek). Ez 
az úgynevezett nyájvédelem, amely 
közvetett módon is óvja a társadalom 
tagjait. 
 
Bizonyos betegségek esetében idővel 
csökken a szervezet védekezőképessé-
ge, ezért van szükség az újraoltásra. Dr. 
Ócsai Lajos szerint például DiPerTe 
vakcinát 10-15 évente be kellene adni 
az érintett korosztályoknak. Ennek el-
maradása, illetve az alacsony fokú átol-
tottság eredményezheti azt, hogy egyes 
betegségek járványokat okozhatnak, 
szélesebb körben elterjedhetnek, illet-
ve a fejlett világban már rég elfeledett 

A védőoltással megelőzhető 
fertőző betegségek előfordulása 
Magyarországon (az OEK adatai 
alapján)

1952-1961 1997-2001

diftéria  
(torokgyík) 938 0

szamárköhögés 
(pertussis) 15176 1-2

tetanusz 313 12

járványos 
gyermekbénulás 
(poliomyelitis)

808 0

kanyaró 40014 14

rubeola 40945* 97

mumpsz 42683* 212

* 1973-1981 közötti adatok, korábban nem 
kellett bejelenteni a betegséget
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leg is kutatások, a közeljövőben olyan 
betegségeket kívánnak ilyen módon 
visszaszorítani, mint 

•	 a HIV,
•	 a bélrendszeren kívüli E. coli fertő-

zések,
•	 a norovírus által okozott fertőzés,
•	 a krónikus betegségek,
•	 az ebola,
•	 az Alzheimer-kór,
•	 a Staphylococcus aureus okozta 

fertőzés,
•	 a rák,
•	 az RSV légúti fertőzés,
•	 a B csoportú streptococcus-fertőzés,
•	 az allergia,
•	 a citomegalovírus-fertőzés, valamint
•	 a Clostridium difficile okozta fertő-

zés.

Mint látható, nagy utat tettünk meg 
a fertőző mikroorganizmusok elleni 
harcban, azonban még feladat is van 
bőven. Reméljük, még a mi életünkben 
megtörténik az áttörés egy vagy több 
terápiás területen, és védőoltással meg-
előzhetővé válnak ma még „rettegett” 
betegségek…

MOSZinfó

Gy.: Várható-e bármilyen vál-
tozás az OGYÉI, és azon belül a  
tiszti gyógyszerészet működésében,  
feladataiban?  

Sz. M.: A legnagyobb változás talán 
az lenne, ha a folyamataink felgyorsul-
nának, ami az iparnak, a gyógyszertá-
raknak és minden egyéb partnerünknek 
is érdeke. Emellett nagy lehetőségnek 

tások miatt kereshetik fel házi- vagy 
üzemorvosukat. Az idősek a már em-
lített injekciók mellett övsömör ellen is 
immunizáltathatják magukat, a kirán-
dulók, utazók pedig (gyakorlatilag va-
lamennyi korosztályban) kullancs-en-
cephalitis, sárgaláz, malária vagy 
hastífusz ellen kérhetnek védőoltást. 

A vakcináció által kínált gazdasági 
előnyökre csupán két példát említe-
nénk. Az Olaszországban 18 éve futó 
Hepatitis B nemzeti oltóprogram ed-
dig 580 millió euró nettó megtakarí-
tást eredményezett az államkasszá-
nak. Az Unió tagországaiban pedig az 
influenza-vakcinációnak köszönhető-
en évente 96 millió euró és 715 ezer 
táppénzen eltöltött nap takarítható 
meg, a 25 ezer megmentett életről már 
nem is beszélve…

Fejlesztések

Mint azt a háttérbeszélgetésen megtud-
hattuk, a világon körülbelül ezerféle 
fertőző betegség létezik, közülük pil-
lanatnyilag 26 ellen létezik védőoltás. 
Zsigmond Krisztina elárulta, számos 
egyéb vakcina kapcsán folynak jelen-

Sz. M.: Az SzMSz-ünk szerint öt 
főigazgató-helyettesi pozíciónk van. 
Raffay Bálint a jogi és HR főigaz-
gató-helyettes; januárban nagy örö-
münkre megérkezett Tarnai Judit 
dr., aki általános főigazgató-helyet-
tesként segíti a munkát. A további 
vezetői pozíciók betöltéséről még 
ebben a félévben szeretnék gondos-
kodni. 

lenül növeli a lakosság egészségben el-
töltött éveinek számát, mivel megaka-
dályozza az ilyen módon megelőzhető 
betegségek kialakulását és halálesetek 
előfordulását. Felmérések szerint az 
influenza elleni vakcinációban része-
sült populáció körében jelentősen ki-
sebb a szívroham kockázata, a diabéte-
szes mortalitás, illetve a stroke rizikója 
légúti megbetegedéseket követően. A 
védőoltások az antibiotikum-reziszten-
cia elleni harcban is mellettünk állnak: 
a konjugált pneumococcus vakcina 
alkalmazásának köszönhetően például 
Franciaországban 48-ról 29 százalékra 
esett vissza az ebben a kórképben al-
kalmazott antibiotikumok használata. 

A vakcináció „áldásaiban” nemcsak az 
újszülöttek és a gyermekek részesül-
hetnek, hanem gyakorlatilag a teljes 
lakosság. A várandósoknak influenza 
és szamárköhögés elleni oltásra le-
het szükségük, a serdülők méhnyak-
rák (HPV), illetve agyhártyagyulla-
dás elleni védelemben részesülhetnek 
ilyen módon (N. meningitidis, pneu-
mococcus), a felnőttek veszélyeztetett 
csoportjai influenza elleni vakcinát 
kaphatnak, a többiek pedig foglalko-
zás-egészségügyi és emlékeztető ol-

Gyógyszertár: Főigazgató úr, először 
is, gratulálok a kinevezéséhez!

Dr. Szentiványi Mátyás: Nagyon szé-
pen köszönöm!

Gy.: Úgy tudni, jelenleg is formáló-
dik az OGYÉI új felső vezetése. Kik 
hiányoznak még a csapatából, és mi-
korra várható a kész állapot?

BEMUTATJUK

„Közös feladatunk a betegek kiszolgálása,  
az ő érdekük képviselete”
Interjú dr. Szentiványi Mátyással, az OGYÉI főigazgatójával
Az orvos végzettséggel és komoly gyógyszeripari tapasztalatokkal rendelkező szakember tavaly október 8. óta vezeti az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet. Dr. Szentiványi Mátyás a patikák hatósági ellenőrzésében a személyes kapcsolattartás 
egyik platformját látja, a gyógyszerészeket pedig arra kéri, az OGYÉI munkatársaira mindenekelőtt segítőkész partnerként tekintsenek. 
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Kun Lajos Észak-Alföldön, El Koulali 
Zakariás pedig a központi régióban.  

Gy.: Az utóbbi években különösen jó 
volt az OGYÉI és a gyógyszerészek, 
azon belül a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége közötti viszony. 
Folytatni kívánják ezt a tradíciót? 
Ha igen, milyen eszközei, fórumai 
lesznek ennek?

Sz. M.: Miután elfoglaltam jelenlegi pozí-
ciómat, azt láttam, hogy voltak olyan szer-

vezetek, amelyekkel jó kapcsolatot 
ápoltunk, másokkal akadtak vélt 
vagy valós konfliktushelyzetek. Arra 
törekszem, hogy elsimítsuk ezeket az 
ellentéteket, és valamennyi szakmai 
szervezettel jó kapcsolatot ápoljunk, 
hiszen közös feladatunk a betegek 
kiszolgálása, az ő érdekük képvise-
lete. Ennek érdekében mindenkivel 
össze kell fognunk. 

Szeretnénk rendezvényeket szer-
vezni, fórumokat létrehozni, nem-
csak Budapesten, hanem megyei 
szinten is, ahol a kollégák kérdez-
hetnek, beszélgethetnek az őket 
érdeklő problémákról. Ilyenek 
például az évente egy-két alka-
lommal sorra kerülő GYIS, azaz 
Gyógyszerismertető Napok; a kö-
vetkező áprilisban lesz, az OGYÉI 
Zrínyi utcai székházában. 

Gy.: Korábban több tájékozta-
tó, továbbképző rendezvényük 
volt a gyógyszerészek számára. 
A jövőben is terveznek ilyene-
ket? Ha igen, milyen témában?

Sz. M.: Az egyik ilyen terület az új 
FoNo VIII., az áprilisi GYIS is ebben a 
témában fog információkat szolgáltat-
ni. De a módszertani levelek gyakorla-
tát is szeretnénk folytatni. Utóbbit sze-
retnénk sorozattá fejleszteni, amelynek 
célközönsége a közforgalomban dolgo-
zó gyógyszerészek, a témái pedig azok 
a problémák, amelyek felmerültek a 
különböző fórumokon vagy az ellenőr-
zések folyamán. 
  
Gy.: Hogyan kívánnak még kommu-
nikálni a gyógyszerészekkel? 

tályunkat. Mellette regionális tisz-
ti főgyógyszerészként is dolgozik, 
utóbbi pozícióban 2017 februárjától. 
Egy nagyon talpraesett és határozott 
egyéniség, aki ezt a feladatát magas 
szakmai színvonalon végzi. Mivel ez 
kiemelten fontos tisztség, nemcsak az 
OGYÉI-n belül, hanem az egész ma-
gyar gyógyszerészet szempontjából 
is, az a tervünk, hogy nyílt pályáza-
tot fogunk kiírni, és úgy szeretnénk 
megtalálni a végleges országos tiszti 
főgyógyszerészt. 

Gy.: Aki akár El Koulali Zakariás is 
lehet. 

Sz. M.: Így van.

Gy.: Változott-e a regionális tiszti fő-
gyógyszerészek személye?

Sz. M.: Nem változott. Tavaly január 
1-eje óta állandó a tiszti főgyógysze-
részek csapata: Cseh Ildikó tevékeny-
kedik a dél-alföldi régióban, Bíróné 
Király Andrea a Dél-Dunántúlon, Hor-
váth-Hutás Tamás Észak-Dunántúlon, 

látom a Brexit-et, a brit ugyanis egy na-
gyon aktív hatóság, amelynek az euró-
pai vérkeringésből való kiesése számos 
feladatot ad számunkra. Arra kértem 
a kollégáimat, hogy ezt a lehetőséget 
igyekezzünk minél jobban megragad-
ni. Ez az OGYÉI presztízsét is, ami, 
úgy látom, nagyon magas szinten van 
a hatóságok között Európában, tovább 
tudná növelni, ráadásul mindez az in-
tézeten keresztül egész Magyarország 
megítélésére is kihatna.  

Ami a tiszti gyógyszerészeket 
illeti, azt kértem tőlük, hogy 
munkájukat az eddig megszo-
kott módon folytassák. Az elle-
nőrzéseiket végezzék rendkívül 
szakszerű módon, a fokozatosság 
elvét helyezzék előtérbe, azaz 
minden szabálytalanságot tárja-
nak fel, és ha bármilyen olyan 
magatartást tapasztalnak, amely-
lyel nem tudunk egyetérteni, ha 
például szabálysértést észlelnek, 
először egy enyhe büntetést rója-
nak ki, és úgy haladjunk tovább. 
Azt is kértem tőlük, hogy minden 
egyes közforgalmú gyógyszertár-
ba évente legalább egyszer jus-
sanak el. Azt hiszem, ez nagyon 
fontos, ugyanakkor teljesíthető 
elvárás is. 

Mindezeken túl itt van a bizton-
sági elemek kérdése, ami jelenleg 
egy nagyon aktuális téma. Ezen 
a téren is van tennivalónk, az 
OGYÉI-nek és a tiszti gyógysze-
részetnek is, hiszen a gyógyszer-
biztonságot szem előtt tartva kell 
döntéseket hoznunk, ami komoly 
háttérmunkát igényel a részünkről. Saj-
nos még mindig van olyan patika, ame-
lyik nem csatlakozott a HUMVO-hoz. 
Ez szerintem nem elfogadható, úgy-
hogy itt – már csak a többiek érdeké-
ben is – mindenképpen lépnünk kell.  
 
Gy.: Mit kell tudni az új országos 
tiszti főgyógyszerészről? 

Sz. M.: Dr. El Koulali Zakariás 
megbízott országos tiszti főgyógy-
szerészként 2018. június 15. óta 
vezeti Tisztigyógyszerészeti Főosz-
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Sz. M.: A magasabb összeg akkor 
valósulhatna meg, ha minden NETA 
befizető felajánlaná az OGYÉI-nek az 
adója 10 százalékát. De ez csak egy el-
méleti maximum, a valóság ennél nyil-
ván kevesebb lesz. Ezzel együtt idéntől 
nagyobb nagyságrendre kell berendez-
kednünk, feltéve, hogy ezt az adózók is 
így akarják. Nem tudunk az ő fejükkel 
gondolkodni, szerveztünk viszont ve-
lük háttérbeszélgetéseket, hogy lássák, 
milyen programokat tudnánk megvaló-
sítani, ha ők ehhez forrásokat biztosíta-
nának a számunkra.     

Gy.: Van-e bármi olyan, amit nem 
kérdeztem meg, de fontosnak tart el-
mondani a gyógyszerészeknek?

Sz. M.: Az elmúlt pár hónapban szá-
mos képviselőjükkel, nagyon sokukkal 
pedig személyesen is találkoztam, és 
a munkájukért élő szakembereket is-
mertem meg bennük, aminek nagyon 
örülök. Olyan szakmai közösségről 
van szó, amelynek tagjai a szabályo-
kat betartva és magas színvonalon 
működnek. Az ellenőrzéseink során 
azt tapasztaljuk, hogy az esetek két-
harmadában semmiféle szankcióra 
nincs szükség. Problémák nagyrészt 
a jogszabályok eltérő értelmezéséből 
adódnak; ebben szeretnénk mi, mint 
hatóság segíteni. Éppen ezért azt kérem 
a közforgalomban dolgozóktól, hogy a 
kollégáinkat úgy fogadják, mint segítő-
kész partnereket. 

Ugyanakkor azt sem szabad elhall-
gatnunk, hogy létezik egy nagyon 
elenyésző kisebbség, akiknél olyan 
szabálytalanságokat tapasztalunk, 
amelyek ellen fel kell lépnünk, ponto-
san a szakma tisztasága, illetve az adott 
patika által ellátott lakosság érdekében. 
Ezt, mint hatóság, meg fogjuk tenni. 
Azért dolgozunk, hogy segíthessük azt 
a nagy többséget, akikkel, úgy érzem, 
jó együttműködés kezd kialakulni. 

Gy.: Akkor ehhez kívánok jó mun-
kát!

Sz. M.: Nagyon szépen köszönöm!      

Tóth Tamás

említeni, amikre fordítanák ezt az 
összeget?  

Sz. M.: Ez a feladat nem teljesen új 
az OGYÉI számára, hiszen már tavaly 
is lehetőség volt arra, hogy kapjunk a 
NETA-adóból felajánlásokat. Ami új-
donság, hogy ez év január 1-jétől ki-
zárólag intézetünk hivatott a NETA 10 
százalékának fogadására. 

Azt kell látni, hogy ez egy nagy le-
hetőség, ugyanakkor nagy kihívást is 
rejt a számunkra, hiszen az, hogy ki és 
mekkora összeget ajánl fel, teljesen az 
adóalanyok szándékán múlik. Tavaly 
körülbelül 20 millió forintot kaptunk 
ezen a címen, és ennek az összegnek 
a terhére két programot terveztünk: 
az egyik a Kóstolj bele a nagyvilágba! 
kampányunk, amit idén, az Egészség 
Világnapjához kapcsolódóan valósí-
tunk meg, szoros együttműködésben 
az EMMI-vel. 

A források felhasználása nagyban 
függ attól, hogy mennyi lesz a bevé-
tel, de mindenképpen szeretnénk lét-
rehozni egy olyan szakmai testületet, 
és ez már folyamatban is van, amely-
nek feladata – az Egészségügyért Fe-
lelős Államtitkárság jóváhagyásával, 
és a befolyó összeg függvényében – 
pontosan az ezzel kapcsolatos éves 
programterv kialakítása lesz. Ebbe 
a testületbe szakpolitikai, valamint 
külső, civil szakértőket kívánunk de-
legálni. 

Gy.: A NETA-felajánlások kapcsán 
én mintha nagyobb összegről olvas-
tam volna…

Sz. M.: A jövőben is szeretnénk hírle-
veleket kiadni, de ugyanígy fontosnak 
tartjuk a személyes kapcsolatot. Az 
ellenőrzéseket sem hatósági feladat-
nak gondoljuk elsősorban, hanem egy 
olyan alkalomnak, amikor lehetőség 
nyílik a személyes kapcsolattartásra, 
amikor át tudjuk beszélni a problémás 
kérdéseket és a kollégáink segítséget 
tudnak nyújtani a közforgalomban dol-
gozó gyógyszerészeknek.   

Gy.: A patikai ügyelet kérdésében az 
OGYÉI-nek egy részletesen kidolgo-
zott koncepciója került a döntésho-
zók asztalára, a rendszer módosítá-
sára azonban máig nem került sor. 
Ezen a téren várható-e előrelépés, és 
ha igen, mikor?

Sz. M.: Ez egy nagyon forró téma. 
Valóban rendelkezünk a gyógyszertári 
ügyelettel kapcsolatos koncepcióval. 
Én azt szeretném, ha ezt még egyszer 
áttekintenénk, és valóban jó lenne, ha 
ebben az ügyben érezhető lépések is 
történnének. Azt azonban el kell mon-
danom, hogy ennek a normatív szabá-
lyozásához szakmapolitikai döntések, 
jogalkotás is szükséges, ezért nem sze-
retnék találgatásokba bocsátkozni az-
zal kapcsolatban, hogy mikor várható 
előrelépés ebben a témában, de igyek-
szünk minél hamarabb eredményt fel-
mutatni.   

Gy.: Ettől az évtől Önök gazdál-
kodhatnak a chipsadóból (NETA) 
származó bevételekkel. Felállt-e 
már az a grémium, amelyik dönt 
a pénz felhasználásának csator-
náiról? Tudna-e konkrét célokat 

Dr. Szentiványi Mátyás

1992-ben, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett általános 
orvosi diplomát, egy évtizeddel később pedig PhD-fokozatot. 1995-1997, 
illetve 1999-2000 között a SOTE Klinikai Kísérleti Kutató-II. számú Élet-
tani Intézetében egyetemi tanársegéd. Közben, 1997-től 1999-ig a Medical  
College of Wisconsin (Milwaukee, USA) kutatási ösztöndíjasa. Ezt kö-
vetően a Quintiles Magyarország Kft. klinikai kutatási munkatársa, majd 
projektvezetője, illetve klinikai kutatási menedzsere. 2005-2010 között a 
Roche (Magyarország) Kft. tudományos tanácsadója, 2010-2018  között 
pedig a cég orvosigazgatója. Nős, öt gyermek édesapja.
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•	 szerepfeladatok módosulása, példá-
ul kinevezés, pozícióban való elő-
relépés, egy kolléga speciális fela-
datra történő dedikálása, felelősségi 
kör növekedése;

•	 generációk cserélődése, korosztályi 
arányokban történő elmozdulás.

Csoportfejlődés

Ahhoz, hogy a folyamatos és gyakori 
változások közepette egy együttműködő 
csapat alakulhasson ki, a csoportnak egy 
több szakaszból álló fejlődési folyama-
ton kell keresztül mennie. E folyamat 
eredményeként mindig újraformálódnak 
a csoport tagjai közötti viszonyok, a „csí-
pési sorrend”, a közös működés szabá-
lyai, újradefiniálódnak a szerepek.

Egy új helyzetben (formálódás szaka-
sza) először tájékozódnak a csoport 
tagjai, tele vannak bizonytalansággal.  
Óvatosan puhatolóznak, felmérik az 
erőviszonyokat, viszonyítanak, hason-
lítgatnak, kíváncsiak, megfigyelnek, 
próbálgatják egymást, az új dolgot, 
próbálják a saját helyüket, szerepüket 
kialakítani. Van, aki elérkezettnek látja 
az alkalmat, hogy változtasson addigi 
helyzetén, vezető, domináns szerep-
körre törjön; van, aki háttérbe húzódik, 
passzív magatartást vesz fel; van, aki 
összeáll egy vele hasonlóan vélekedő-
vel, vele azonos tudásúval, mert ketten 
vagy kisebb csoportban biztonságo-
sabb a változás megélése.  

A patikavezető ebben a fázisban a tá-
jékozódásban kell, hogy segítse mun-

katársait. Adjon 
világos és érthető 
in formációka t , 
irányt, biztosít-
son lehetőséget a 
kérdezésre, meg-
beszélésre, támo-
gassa a helyzet 

megértését, csök-
kentse az ismeretlentől való félelmet, 
javítsa az együttműködést.

Miután az új helyzettel kapcsolatban a 
csoport tagjai már elegendő informáci-
ót szereztek, javult a biztonságérzetük, 

Csoportdinamika alatt a csoportot 
alkotó egyének viselkedését, az egy-
más közötti kapcsolatait meghatározó 
erőviszonyokat értjük, amelyek nagy 
befolyással bírnak a csoport együttmű-
ködésére, eredményességére vonatko-
zóan.

Optimális esetben a csoportot alkotó 
tagok között pozitív és egymást erő-
sítő hatások jönnek létre, kedvezőt-
len esetben viszont 
konfliktusokkal, fe-
szültségekkel terhes, 
improduktív és rossz 
légkörű munkahe-
lyek is kialakulhat-
nak.

A csapat több a cso-
portnál! Az alábbiakban járjuk körbe, 
hogyan lehet a csoportdinamikai saját-
ságok ismeretét felhasználva egy cso-
portból együttműködő csapatot kiala-
kítani, egy jó hangulatú munkahelyet 
létrehozni és fenntartani.

Az együttműködő csapat egy közös 
célért, közös értékek mentén, egy-
mást támogatva és egymásban bízva, 
a tudást, képességeket kiegészítve, 
megosztva, a külső környezethez 
alkalmazkodva, folyamatosan meg-
újulva dolgozik. A csapat fontos jel-
lemzője a stabilitás, valamint kritéri-
um az ismert és elfogadott működési 
keretek, normák, szerepek megléte. 
A csapat tagjai a saját identitásuk 
mellett erősen megélik a „MI” érzé-
sét, amely egyrészt az összetartozást, 
másrészt a más közösségektől való 
különbözőséget jelenti. Amennyiben 
a fenti tényezők közül egy vagy több 
is hiányzik, sérül vagy változik, a 
csoport működésében zavarok kelet-
kezhetnek.  

A leggyakoribb, csapatműködést befo-
lyásoló okok: 

•	 mozgások a személyi állomány-
ban, például új munkatárs érkezé-
se, helyettesítés külső munkaerővel 
(pendliző gyógyszerész alkalma-

zása), kismamák munkába történő 
visszatérése, nyugdíjazás;

•	 működésváltozás, például új felada-
tok és/vagy folyamatok bevezetése, 
elavult tudás/eszköz újjal való fel-
váltása; 

A sikeres csapat titka
Harmónia és teljesítmény a patikában
A patikában történő bárminemű változás az ott dolgozók közötti kapcsolatokra 
is nagy hatással van. Az üzemvitel zavartalansága érdekében a patikavezetőnek 
éberen és érzékenyen kell figyelnie a csapata tagjai közötti viszonyok alakulását, 
az úgynevezett csoportdinamikát, hogy észlelje az ezzel kapcsolatos történéseket, 
és megfelelően kezelhesse azokat, ha beavatkozást igényelnek. Jelen cikk három 
fontos, csapatműködéssel kapcsolatos témát jár körül: a csoportfejlődés folyama-
tát, a csoportban betöltött szerepeket és a csoporton belüli informális hálót. 

„Elsősorban a vezető felelőssége, hogy olyan 
magatartások domináljanak, amelyek a csoport 

fennmaradását, erősödését szolgálják.”
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magukat, és akkor képesek a legjobban 
teljesíteni, ha olyan szerepet tudnak be-
tölteni a csoportban, amely illeszkedik 
a személyiségükhöz, képességeikhez, és 
ami jövőbeli fejlődésüket támogatja.

A (Belbin szerinti) hatékony csapat-
munkához szükséges szerepköröket az 
alábbiakban soroljuk fel.

A csapatban szükség van gyakorlatias, 
reálisan gondolkodó, kötelességtudó 
szervezőkre; fegyelmezett, másokat 
is motiváló, erős és higgadt személyi-
ségű dolgozókra, akik összehangolják 
a dolgokat. A dinamikát a dolgok „pör-
getéséért”, az előrehaladásért és ered-
ményekért felelősök képviselik, akiket 
az új ötleteket behozó, új utakat kereső 
kreatívok és a kommunikációban, a 
kapcsolatteremtésben kiváló társasági 
emberek egészítenek ki. 

A csoportos döntéseknél van szerepe an-
nak a csapattagnak, aki tényszerűen, ér-
zelmi befolyás nélkül képes átgondolni a 
helyzeteket, mérlegelni tudja az alterna-
tívákat. A feladatok végrehajtását, befe-
jezését a megvalósítók garantálják, a fel-
adatok mellett az egymásra figyelést, a jó 
hangulatot, a nehéz helyzetek elsimítását 
pedig a kapcsolati felelős csapatjátéko-
sok támogatják. Speciális, egyedi tudást 
a szakértők hoznak a csapatba.
 
A munkaköri feladatok meghatározá-
sánál és kiosztásánál rendkívül hasz-
nos lehet a fentiek és az adott egyén 
karakterének, ambícióinak ismerete. 
Az egyén több szerepkört is be tud 
tölteni. A rá osztott, ám a személyi-
ségéhez nem illeszkedő szerepkörnek 
való megfelelés azonban sok ener-
giát követel tőle, ugyanakkor nem 
biztos, hogy hatékonyan tud a sze-
repébe beleállni. Ez sikertelenséget, 
elkeseredettséget okozhat, és elége-
detlenséghez, negatív hozzáálláshoz 
vezethet, ami a dolgozó környezetét 
is megmérgezi. Az is fontos, hogy a 
rá osztott szerep elvárásait mindenki 
ismerje és fogadja el, és annak meg-
felelőn viselkedjen.
 
Az egyén a csoportban olyan szere-
pet vesz fel, és úgy viselkedik, ami a 

vagy éppen hogy felerősödött a fenye-
getettség-érzésük, bátrabban nyilvánítják 
ki véleményüket, elvárásaikat, hajlandók 
küzdeni, hogy elérjék új, vagy megtart-
sák régi szerepkörüket, és ez gyakran 
ütközésekkel, feszültségekkel jár. Ebben 
a fázisban akár a formális vezetői hely-
zetek is megkérdőjeleződhetnek, hatalmi 
harcok alakulhatnak ki. A viták, konflik-
tusok miatt ez a „viharzás” fázisa. 

A patikavezető legfontosabb felada-
ta ekkor az elvárások tisztázása, a 
konfliktusok okának felszínre hozása, 
valamint a konfliktusok feloldása, a 
kedélyek lehűtése, a kompromisszu-
mok elérése. A helyzet kézben tartása 
és irányítása magas fokú érzelmi intel-
ligenciát követel a vezetőtől.

A következő szakasz az új helyzet mű-
ködési normáinak, szabályainak, elvá-
rásainak tisztázása, az együttműködés 
feltételeinek kialakítása, megszilárdí-
tása. A csoporttagokban ekkor alakul 
ki az elköteleződés mind a célok, mind 
egymás iránt. Vezetői feladatként a 
normaképzés elősegítése, a működés 
erőforrásainak és a megfelelő infor-
mációknak a biztosítása, a nyílt légkör 
kialakítása jelenik meg.

Ezután következik a valós teljesítés fázi-
sa, ahol a csoport már az eredményekre 
koncentrál, és érett csapatként működik. 
Ekkor a tagok számára a csoport már 
szilárd viszonyítási alapként szolgál, 

ami saját szerepüket, önértékelésüket 
is erősen befolyásolja. A csapat tagjai 
bíznak egymásban, és megbecsülik egy-
mást. A vezető a kialakult normák sze-
rinti viselkedés, az egyéni és csoportos 
sikerek elismerésével, a csoport érdekeit 
is szolgáló egyéni fejlődés támogatásá-
val erősítheti ezt a fázist.

A csoportfejlődés utolsó fázisa az el-
szakadás vagy átalakulás, amikor a cso-
portban a kölcsönös függő viszonyok 
meggyengülnek, az érzelmi kapcsolatok 
lecsendesednek, a csapat tagjai elbú-
csúznak egymástól, visszatekintenek a 
közösen megélt útra. Ez jellemzően egy 
munkatárs távozásakor (nyugdíjazás, 
elbocsátás), egy adott feladat, projekt 
befejezésekor következik be.  

Fontos, hogy ez a fázis békésen, harag 
vagy hosszan tartó bánat, rossz emlé-
kek nélkül fejeződjön be. A csoport, ha 
nem véglegesen fejeződött be a tevé-
kenysége, az új célok, új emberek, új 
helyzetek mentén alakul át, és az elő-
ző fázisok valamelyikébe lép vissza. 
A fázisok azonban az adott helyzetnek 
megfelelően mindig más szintet és tar-
talmat jelentenek.

Csoportszerepek

Ahhoz, hogy egy csoport jól funkcio-
náljon, színes és sokféle szerepkörre 
van szükség. Az egyének akkor érzik jól 
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sebb feszültséggel érhetik el a csapaton 
belüli harmóniát és a kimagasló telje-
sítményt.

Cél, hogy 

•	 a csoportfejlődési folyamat minél 
gyorsabban és minél simábban zaj-
lódjon le, és a csoport minél több 
időt töltsön a teljesítés fázisában, hi-
szen ez jelenti a „normál” produktív 
működést;

•	 a munkakörén belül mindenki olyan 
feladatokat és tevékenységeket lát-
hasson el, amelyek illenek a szemé-
lyiségéhez és a csapatban betöltött 
szerepéhez;

•	 olyan munkatársi kapcsolatok jö-
hessenek létre, amelyek bizalmon 
és együttműködésen alapulnak, és 
amelyeknek köszönhetően a csapat 
valódi közösségként működhet.

A csapatépítő, konfliktuskezelő tré-
ningek, az új belépők beillesztése, 
coaching-ja, az együttműködést fej-
lesztő csapatcoaching-ok, a szervezet-
fejlesztési beavatkozások (folyamat- és 
működésfejlesztés), a diagnosztikai 
eszközök (például személyiségtesztek, 
csapattesztek, felmérések) mind ezt 
szolgálják. Hogy ezeket a vezető jól 
és a helyzethez illesztve tudja alkal-
mazni, neki magának is jártasnak kell 
lennie „HR-kérdésekben”, vagy érde-
mes HR-szakember segítségét igénybe 
vennie. 

dr. Horváth Aliz
szakgyógyszerész, coach

Jelen írás a Gyakorlati HR-ismeretek 
című sorozat harmadik része. Az előző 
cikkek a Gyógyszertár magazin előző 
számaiban olvashatók:

•	 Mit? Hogyan? Mivel? Elismerési 
rendszer kialakítása a patikában

•	 Onboarding, avagy üdv a fedélze-
ten!

Irodalom:
Belbin, M. (2000) A team avagy az együttműkö-
dő csapat SHL Hungary Kft., Budapest.
Mészáros A (szerk.): A munkahely szociálpszi-
chológiai jelenségvilága I. – Egyének és csopor-
tok  Z-Press Kiadó, 2006

csoportban maradását, odatartozását 
segíti. Ez általában pozitív, előrevivő 
magatartás, azaz az egyén kezdemé-
nyez, véleményez, kérdez, informáci-
ót ad, összehangol. A visszajelzések, 
a csoportnormák és értékek szerint 
azonban lehetnek romboló, hátrálta-
tó következményekkel járó szerepek 
és megnyilvánulások is, amikor az 
egyén kritizál, bomlaszt, elégedet-
lenkedik, pletykálkodik, okoskodik, 
rivalizál.  

Elsősorban a vezető felelőssége (de a 
csoporttagoké is), hogy meglegyenek 
a csoportműködéshez szükséges szere-
pek, és olyan magatartások dominálja-
nak, amelyek a csoport fennmaradását, 
erősödését szolgálják, a nem illeszkedő 
szerepet betöltők, a normától eltérően 
viselkedők pedig kihulljanak.

Hálózatok a csoportban

A munkahelyen a hierarchikus viszo-
nyok szerint meghatározott formális 
kapcsolatok mellett létezik egy sokszor 
kevésbé jól látható, de mégis érzékel-
hető informális kapcsolati háló. Ez 
azt mutatja meg, hogy a munkavállaló 
milyen más kollégákkal áll kapcsolat-
ban, kikkel, milyen ügyekben, milyen 
interakcióban, milyen gyakran lép 
kapcsolatba. Érzékelhető, ha klikkek 
alakulnak ki, ha valakit kiközösítenek, 

és emiatt a perifériára kerül és elszige-
telődik. 

Egy nagyszámú tagból álló csoporton 
belül alcsoportok alakulhatnak ki. Az 
alcsoportokban és azok között (például 
műszakváltó csoportok, asszisztensek 
kontra gyógyszerészek csoportja) ha-
sonló jelenségek alakulhatnak ki, mint 
a kollektíva egészében. 

Hogy felderítsük, milyen formális és 
informális kapcsolatok működnek 
vagy nem működnek – amelyek gyak-
ran a felszínen megjelenő problémák 
okát és hátterét világítják meg –, szer-
vezetdiagnosztikai eszközként igénybe 
vehető a hálózatkutatás vagy kisebb 
csoportnál egy egyszerűbb szociogram 
felvétele, amely a személyek közöt-
ti kapcsolatokat, a szervezeten belüli 
pozíciókat, a kommunikációs utakat és 
irányokat, a kapcsolatok erősségét tud-
ja felvázolni.

Összefoglalás

Mind a vezetőnek, mind a csapat tagja-
inak tisztában kell lenniük azzal, hogy 
hol tartanak a csoportfejlődési folya-
matban, ki milyen szerepet tölt be a 
leghatékonyabban, ki-kivel illik össze, 
dolgozik szívesen, hol vannak hiányok, 
beavatkozási pontok. Ha ezekre tuda-
tosan figyelnek, gyorsabban és keve-
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Vészesen terjed a kanyaró

Aggasztó mértéket öltött a kanyarós megbetegedések száma a világban, a növe-
kedés több mint 74 százaléka tíz országban mutatható ki, és több olyan ország-
ban jelent meg újra a járvány, amelyet korábban kanyarómentesnek nyilvánítot-
tak – figyelmeztet legutóbbi jelentésében az UNICEF.

A nemzetközi szervezet összegzése szerint 2018-ban 98 ország jelentette a ka-
nyarós megbetegedések számának növekedését 2017-hez képest. A legnagyobb 
mértékű emelkedést Ukrajnában, a Fülöp-szigeteken és Brazíliában regisztrálták. 
Úgy látják, globálisan csökkent az erőfeszítés a könnyen megelőzhető járvány 
megfékezésére, pedig a kanyaró súlyos esetben akár halált is okozhat.

Tavaly csak Ukrajnában több mint 35 ezer esetet jelentettek, ami 30 ezerrel több, 
mint egy évvel korábban, és a helyi kormány szerint 2019 első két hónapjában 
további 24 ezer ember fertőződött meg. Az összegzés kitér a közép- és kelet-eu-
rópai régióra is, megemlítve, hogy Magyarországon jó a helyzet, nálunk ugyanis 
2018-ban csupán 13 kanyarós megbetegedést regisztráltak. A szomszéd orszá-
gok közül Szerbiában is jelentős a kanyaró térhódítása: míg 2017-ben csupán 
702 megbetegedést regisztráltak, addig ez a szám tavaly 5057-re nőtt az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján. Romániában ellenkező irányú a 
tendencia: a 2017-ben jelentett 8673 esetet követően 2018-ra a megbetegedések 
száma 943-ra csökkent.

A közlemény idézi Henrietta Fore-t, az UNICEF igazgatóját, aki szerint ezek 
figyelemfelkeltő adatok, cselekedni kell. Létezik biztonságos, hatékony és gaz-
daságos oltóanyag; a vakcina az utóbbi két évtizedben évente csaknem egymillió 
életet mentett meg. Fore hozzátette: a mai tétlenség holnap katasztrofális követ-
kezményekkel járhat.

A kanyaró fertőzőbb, mint az ebola, a tbc és az influenza. A vírus a levegőben terjed, 
a légzőszerveket támadja meg, és halálos veszélyt jelenthet az alultáplált gyerekekre, 
valamint a csecsemőkre, akik még túl fiatalok ahhoz, hogy oltást kapjanak. Mivel a 
megfertőződés után a kanyarónak nincs biztos gyógymódja, az oltás életmentő lehet 
– hívta fel a figyelmet az UNICEF. A szervezet jelezte, Ukrajnában felgyorsította az 
oltások beadását, különösen Lviv térségében, ahol a vakcinációval szembeni ellenér-
zet és a korábbi gyógyszerhiány miatt igen súlyos a helyzet. 

Forrás: MTI

A világ legjobbjai között a Semmelweis gyógyszerészeti képzése
A gyógyszerészeti képzést tekintve a világ 200 legjobb felsőoktatási intézménye 
között szerepel a Semmelweis Egyetem a Quacquarelli Symonds (QS) frissen 
publikált szakterületi rangsorában. A lista első 500 helyezettje közé két másik ha-
zai képzőhely, a Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem is bekerült.

A nemzetközi szakterületi rangsor készítői a listák összeállításánál négy szem-
pontot vesznek figyelembe: az intézményhez köthető tudományos munkák idé-
zési gyakoriságát, az intézmény hírnevét a tudományos szférában, a munkáltatói 
véleményeket, továbbá az idézettségre utaló bibliográfiai indikátort.

A citációs indikátorokat tekintve a 2019-es rangsorban a 2012-2016, az idézett-
ségben pedig a 2012-2017 közötti időszakot vizsgálják, míg a reputációs kérdőí-
veknél az utóbbi öt év eredményeit veszik számításba.

Forrás: MTI

Nincs utánpótlás, sok praxis  
megszűnik 
A házi gyermekorvosi praxisok meg-
szűnésétől tart a Házi Gyermekorvo-
sok Egyesületének (HGYE) elnöke, 
aki szerint az egész alapellátás legna-
gyobb problémája az elöregedés és az 
utánpótlás hiánya. Póta György egy 
közelmúltban tartott háttérbeszélgeté-
sen elmondta, a házi gyermekorvosok 
fele hatvanévesnél idősebb, húsz szá-
zalékuk pedig már a hetvenes éveiben 
jár, így várhatóan sok orvos fog kiesni 
a rendszerből, és őket lehetetlenség 
lesz rövid időn belül pótolni. Hoz-
zátette: tavaly mind a negyven hely 
betelt a házi gyermekorvosi rezidens-
képzésre, de semmi garancia nincs 
arra, hogy ők valóban ezen a szakterü-
leten fognak elhelyezkedni.

Ma 1400 házi gyermekorvosi praxis 
működik Magyarországon, az elmúlt 
négy-öt évben 120 ilyen praxis szűnt 
meg – mondta Póta György, aki sze-
rint nagyban segítené a praxisok mű-
ködését a finanszírozás növelése. Ha a 
fiatalok működőképes praxisokat lát-
nak maguk előtt, akkor ez a szolgálta-
tás fennmarad, ellenkező esetben még 
több praxis szűnhet meg.

Póta György szerint a finanszírozás az 
elmúlt öt évben pozitívan változott, de 
a házi gyermekorvosoknál minimum 
havi félmillió forintos emelésre volna 
szükség. Ma egy átlagos praxis finan-
szírozása havi másfél millió forint, 
amiből az orvos nettó 300-400 ezer 
forintnál magasabb fizetést nem tud 
kigazdálkodni magának.

Forrás: MTI
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Ketamin-származékot tartalmazó 
orrsprayt engedélyezett súlyos dep- 
resszió kezelésére az Amerikai 
Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság 
(FDA). A Johnson&Johnsonhoz 
tartozó Janssen Pharmaceuticals 
által gyártott szert csak szájon át 
szedhető antidepresszánssal együtt, 
kizárólag a „kezelésekre nem rea-
gáló depresszióra” lehet használni. 
A készítmény, ha működik az adott 
betegnél, a befújást követően szinte 
azonnal hat.

A páciensek a Spravato nevű orr-
sprayt csak akkreditált orvosi ren-
delőben vehetik igénybe, haza nem 
vihetik, mivel mellékhatásai között 
az erős nyugtatóhatás, valamint fi-
gyelem- és gondolkodászavar is 
szerepel. Minden pácienst, aki a 
kezelésben részesül, regisztrálnak 
és nyomon követnek, hogy a szer 

biztonságosságát és hosszú távú ha-
tásait ellenőrizhessék.

A ketamint az orvosok és állatorvo-
sok régóta használják fájdalomcsil-
lapításra, emellett illegális partidro-
gok gyakori alapanyaga is. A most 
engedélyezett spray hatóanyaga 
közeli kémiai rokona az ofketamin-
nak, amit évtizedek óta használnak 
műtétet előkészítő, erős fájdalom-
csillapításra. 

A nagyon súlyos, életveszélyes  
depresszió esetében már régóta 
szükség volt hatásos szerekre – 
mondta Tiffany Farchione, az FDA 
kutatója. Az 1980-as évek vége, a 
fluoxetin elterjedése óta ugyanis 
nem történt fontosabb innováció az 
antidepresszánsok területén. 

Forrás: MTI

Orrspray depresszió ellen
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Tízből hat honfitársunknak gyógyszerre is alig futja

A magyarok csaknem 60 százalékának jelent anyagi megterhelést a gyógyszerek 
kiváltása – derült ki az Eurostat  adataiból. Itthon az emberek 17,1 százaléka 
számára súlyos érvágás a felírt gyógyszerek megvásárlása, míg a lakosság 41,1 
százaléka ugyan nem rokkan bele a gyógyszervásárlásba, de azért nekik is elég 
komoly teher megvenni mindent. Össz-európai szinten alig valamivel jobb a 
helyzet: a kontinensen lakók 12,6 százalékának komoly probléma a gyógyszer-
vásárlás, 38,7 százalék pedig nagy terhekről vallott.

A régióban – és amúgy egész Európában – a lengyelek állnak a legrosszabbul, 
náluk ugyanis csupán az emberek 3,5 százalékának nem teher bemenni a pati-
kába; 39,7 százalékuk súlyos teherről, 56,8 százalék pedig komoly nehézségek-
ről vallott. Nyugati szomszédunk, Ausztria e tekintetben is métereket ver ránk: 
ott csupán az emberek 6,4 százaléka mondta azt, hogy komoly teher számára a 
gyógyszervásárlás, 29,5 százalékuk pedig bár nem rokkan bele, de azért megérzi, 
ha gyógyszert kell vennie. 

Ha megnézzük, mennyit költenek honfitársaink gyógyszerre, látható, hogy va-
lóban komoly megterhelést jelenthet a pirulák kiváltása: egy nemrégiben meg-
jelent statisztika szerint ugyanis Magyarországon 2017-ben az egy lakosra jutó 
éves gyógyszerforgalom összértéke 48 700 forint volt. Ez az összeg Budapesten 
tízezer forinttal magasabb az országos átlagnál. Fontos kiemelni, hogy ez az ösz-
szeg minden egyes magyarra van kivetítve, azokra is, akik egyébként semmilyen 
gyógyszert nem szednek, vagy csak nagyon keveset. Márpedig így a felírt piru-
lák kiváltása még többe kerülhet az érintetteknek.

És akkor még nem is számítottuk hozzá az utazási költségeket, hiszen 1486 ma-
gyar településen (ami a 3155 hazai település 47 százaléka) egyáltalán nincs pati-
ka, így az ott élőknek máshová kell menniük a gyógyszereikért. 

Forrás: Pénzcentrum.hu

Úszunk a gyógyszerhulladékban
Tavaly 9 százalékkal, 305 tonnára nőtt a  
Recyclomed Nonprofit Kft. által Magyarorszá-
gon begyűjtött gyógyszerhulladék mennyisége. 
Egy évvel korábban 281,5 tonnát semmisítettek 
meg – nyilatkozta Miklósi András, a társaság 
ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: a gyógy-
szerhulladék mennyisége évről évre nő, 2005 
óta megkétszereződött a szeméthalom.

A tavaly leadott mennyiség jóval nagyobb volt 
annál, mint amire az előző évek adatai alapján 
számítani lehetett. Ez összefügghet azzal is – 
véli az ügyvezető igazgató –, hogy a lakosság 
mind szélesebb köre van tisztában azzal, hogy a lejárt szavatosságú vagy fel 
nem használt gyógyszer veszélyes lehet a környezetre, ezért fontos a szelektív 
gyűjtése.

Gyűjtődobozokból összesen 4166 van az országban, patikákban, számos fiók-
gyógyszertárban és patikákon kívüli gyógyszerárusító helyeken, például benzin-
kutakon.

Forrás: Napi.hu

Jelentősen csökkent a klinikai  
vizsgálatok száma

Néhány éve a gyógyszerfejlesztéshez 
kapcsolódó klinikai vizsgálatok – az 
ezekben részt vevő több ezer orvos 
és szakdolgozó bérét, az évente mint-
egy 20 ezer beteg terápiáját, az alvál-
lalkozói kör jövedelmét és mindezek 
adóvonzatát figyelembe véve – még 
90-100 milliárdos értéket termeltek 
Magyarországnak. Az elmúlt négy év-
ben az új klinikai vizsgálati kérelmek 
és az engedélyezett klinikai vizsgálatok 
száma csaknem az ötödével csökkent: 
míg 2015-ben 337 új klinikai vizsgálat 
indult, tavaly már csak 290, amelynek 
eredményeként a klinikai vizsgálati pi-
acon régiós szinten Magyarország el-
vesztette korábbi vezető pozícióját.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-
sülete (AIPM) szerint a visszaesésben a 
betegregiszterek hiánya, a vizsgálatok 
indítását lehetővé tévő szerződéskötési 
folyamat akadozása, a klinikai vizsgá-
lóhelyek színvonalának egyenetlensé-
ge, illetve a betegek vizsgálatba voná-
sának nehézségei is szerepet játszottak.

Mivel a trend a 2020-ban életbe lépő 
új uniós szabályozás nyomán tovább 
romolhat, ennek megakadályozása ér-
dekében Holchacker Péter, az Innova-
tív Gyógyszergyártók Egyesületének 
(AIPM) igazgatója ágazati összefo-
gást, kormányzati beavatkozást, illet-
ve a kutatás-fejlesztési költségeknek 
a gyógyszeripari különadókból való 
leírhatóságát sürgette. A vezető hoz-
zátette, a klinikai kutatások számának 
növelése akár 20-30 milliárd forintos 
többletbevételt is jelenthetne a nem-
zetgazdaságnak.

Forrás: Napi.hu
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai 
A New York
Mivel is kezdhetnénk nagy múltú kávéházaink bemutatását, mint a 
világ legszebbikével, a New York Kávéházzal? Márai Sándornak, 
20. századi magyar írónknak, aki maga is gyakorta megfordult és 
inspirálódott, alkotott a New York történelmi épületében, híressé 
vált mondata a függőleges 1. sor megfejtésében olvasható. 

A budapesti Nagykörút egyik legimpozánsabb épülete, a New 
York-palota története a 19. században indult, amikor Max Aufricht  
magyar tanító Budapestre érkezett. Ambícióinak köszönhetően 
tanítóból hamarosan sikeres jogász lett, és Párizsba utazott, ahol 
a New York Biztosító Társaság igazgatójával karöltve hozták 
létre a biztosító magyarországi hálózatát, amelynek hamarosan 
székházra lett szüksége. Az elképzelés egy eklektikus stílusú, ha-
talmas épület volt a város központjában. Nemsokára ki is adták a 
megbízást az épület megtervezésére Hauszmann Alajosnak, aki a 
vízszintes 1. sor megfejtésében olvasható építészek közreműkö-
désével tervezte meg a patinás, négyemeletes palotát. 

1894-es átadását követően ugyanis a földszinten berendezett, 
pompás New York Kávéház hamar az irodalmi és művészi élet 
központjává vált. Számos híres írónk, költőnk töltötte itt az idejét, 
és ebben a kávéházban, a karzaton született meg a Pál utcai fiúk 
története is, Molnár Ferenc tollából. Olyan neves művészeink  
törzshelyévé vált az épület, mint Babits Mihály, Móricz  
Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, 
Illyés Gyula, vagy Weöres Sándor. 

Nem is csoda, hogy így alakult, hiszen a kávéház központi elhe-
lyezkedése, és művészeteket pártoló mentalitása megteremtette 
az ifjú írók, költők számára azt a légkört, ahol nyugodtan tud-
nak alkotni, gondolkodni, ihletet meríteni. A kávéház falain belül 
bárki kérhetett tollat, tintát és „kutyanyelvet” is az íráshoz, amit 
azonban a későbbiek során megtiltottak – Krúdy elbeszélése sze-
rint azért, mert „Karinthy leöntötte tintával a szürke kanapét”.

Az újjáépített, patinás épület ma, a 21. században is azt jelenti, 
amit egykor a szépségre fogékonyabb világban jelentett.

A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Vízszintes

2. Megfejtés 11. Fa része 13. Paszuly 14. Iskola előtti gyer-
mekintézmény 15. A kezdet ellentéte 18. Buli, névelővel  
20. Téma betűi keverve 21. Ének, nóta 23. „Itt van, ni!” népies 
formában 24. Gyógyult seb után marad 25. Megy, mendegél 
27. Szag, illat latinul 28. Földet forgat 30. Marokkó főváro-
sa 31. Kettőzve: mellébeszélés, felesleges locsogás 33. Hajó 
része 35. Tova 36. Japán női név 38. Lócsemege 40. Valódi 
42. „Betakará” 44. Régi amerikai cigarettamárka, a Liggett & 
Myers Tobacco Company gyártásában 46. Élvezetes íz, zamat, 
illat együttese 47. Protestáns egyház népének, egyben egy is-
mert magyar zenekarnak a neve is 48. Adnak neki 50. Kettőzve 
trombitahang 52. Patás állat, az ember sokáig talán leghasz-
nosabb társa 53. Ló teszi 55. A László egyik becézett alakja 
57. Kipling, „A dzsungel könyve” című művének egyik ismert 
szereplője 58. Ismert budai étterem és rendezvényközpont  
59. Azonos betűk 60. Tézis, tétel 61. Előadás rövidítve  
62. Szezon, idény 64. Ruhát tisztít 

Függőleges

1. Megfejtés 3. Oroszország leghosszabb folyója 4. Elítélt  
5. Balatoni borkombinát 6. Paripa 7. … inti, távol akarja tartani 
valamitől 8. Kedvelt sós ropogtatnivaló 9. Az Amerikai Egyesült 
Államok egyik tagállama 10. Heves megyei, Poroszló melletti 
község lakója 12. Kút is van ilyen 16. Csíny, rögtönzés eredeti 
angol írásmóddal 17. Kotorász, kutakodik 19. TNO 21. Zúzmara 
22. Konyhai edény 26. Régi súlymérték 29. Budapesthez talán 
legközelebbi, balatoni település 31. BRI 32. Szándékában volt 
34. Női név 37. Község Tolna megyében, az 1848-as magyar 
honvédség itt aratta első komoly győzelmét 38. Ilyen „szó” is 
van, a panasz szava 39. A tárgyalás egyik taláros szereplője  
41. Fohász, zsolozsma 43. Hosszú morzehang 45. Ön 49. Sós 
péksütemény, a moziban is kapható 51. A nátrium vegyjele  
54. Satu betűi keverve 55. A számítástechnikában a „tölt” jelen-
tése 56. A 150 római számmal 57. Méhek otthona 59. Ab …, 
jelentése: eleve 60. Becézett Tamás, Londonban 62. Kis patak 
63. Orosz helyeslés 64. Magyarország rövidítve

REJTVÉNY
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JAZZ
Bill Frisell és Skúli Sverrisson 
koncertje

Bill Frisell az utóbbi három évtized egyik leg-
nagyobb hatású gitárosaként nem igényel bemu-
tatást: többek között olyan előadókkal játszott 
együtt, mint Mike Stern, Elvis Costello, Jeff  
Buckley, Jan Garbarek, John Scofield, vagy  
Norah Jones. Többször koncertezett Magyar-
országon, a Müpában is, ahol az izlandi Skúli  
Sverrissont is hallhattuk 2007-ben Laurie Ander-
son zenei rendezőjeként és basszusgitárosaként. 
A két zenész sokáig nem ismerte egymást szemé-
lyesen, de mint utólag kiderült, mindketten rend-
szeresen hallgatták egymás lemezeit, és vártak a 
lehetőségre, hogy együtt zenélhessenek. 

A duó többnyire Sverrisson szerzeményeit játssza, 
amelyeket kifejezetten 2018-ban Strata címmel 
megjelent közös lemezükre írt. Bár az album első 
zenei találkozásuk lenyomatát őrzi, a felvételei a 
stúdióban jelen levő kiváló rendező, Jim Jarmush 
elmondása szerint olyan hipnotikus és szinte már 
szürreálisan ihletett módon, szavak nélkül zajlot-
tak, mintha egy testvérpár zenélt volna.

A duó rövid európai turné keretében lép fel  
a Müpában; a koncert különleges és talán soha 
vissza nem térő alkalom, amely bizonyára mély 
nyomot hagy majd a hallgatóságban.

Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: május 8., 20.00

Jegyár: 3500–5500 Ft

Helyszín: Vígszínház
Időpont: április 15., 16., 30., május 8., 11., 15., 19.00

Jegyár: 990–4690 Ft

SZÍNHÁZ
John Cassavetes: Premier

John Cassavetes a New York-i filmiskola legiz-
galmasabb alkotója, az amerikai filmművészet 
egyik megújítója. Személyes hangvételű, költői 
filmeket és közben állandó társulatával színházi 
előadásokat rendezett, amelyekben, mint színész 
is játszott.

A legendás Premier című filmje lenyűgözően ben-
sőséges vallomás a színházról és a színészi léte-
zésről. Nyers őszinteséggel mutatja be egy ünne-
pelt színésznő küzdelmét, miközben a néző újra 
és újra bepillantást nyerhet a színház misztikus 
világába. 

A Magyarországon először látható színpadi vál-
tozatot Martin Čičvák rendezi Eszenyi Enikő, 
Hegedűs D. Géza, Hevér Gábor, Börcsök Enikő, 
Seress Zoltán, Szilágyi Csenge, Király Dániel és 
Balázsovits Edit főszereplésével.

Fotó: Dömölky Dániel

Fotó: Jordan Kleinman
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TÁNC, ÚJCIRKUSZ
Yoann Bourgeois: Minuit (Éjféltájt)

Helyszín: Trafó Kortárs Művészetek Háza     Időpont: április 19., 20.00     Jegyárak: 3200 Ft

Az éjjel és a nappal között lebegő Minuit a karizma-
tikus akrobata és performer, a francia újcirkusz egyik 
legjelentősebb alkotója, Yoann Bourgeois kreációja. A 
művész először 2017-ben, A történelem mechanikája 
című előadásával kápráztatta el a világot, amelyet a 
párizsi Panthéonban mutatott be. Új produkciója rövid 
jelenetekké formált, szigorú fizikai kísérletekből áll, 
amelyek egyfajta laza színházi füzérformát alkotnak. 
Egyes részei a test mozgás közbeni pillanatnyi súlyta-
lanságát igyekeznek megragadni, s valamilyen művészi 
formában felnagyítani, illetve kimerevíteni. Variációk 
bukásra, zsonglőrködés vízszintesen, súlytalanságot 
előidéző gép, tánc a lépcsőn – egyetlen estén.

KOMOLYZENE
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenye
Amerika hangja

Műsoron:
Bernstein: Divertimento

Gershwin: F-dúr zongoraverseny
Dvořák: IX. (e-moll, „Az  

Újvilágból”) szimfónia, op. 95

Vezényel: Hamar Zsolt
Közreműködik: Tzimon Barto  

(zongora)

Van Amerikának saját hangja? Miért 
ne volna? És az a hang más, mint Eu-
rópáé? Nagyon más! A hangversenyen 
az is kiderül, hogy Amerika hangja 
akkor is más, ha egy átmenetileg ott 
időző szólaltatja meg, és akkor is, ha 
született újvilágbeli. Az utóbbiakról 
viszont nem árt, ha tudjuk: ők is csak 
„jövevények”. Mint Amerikában szin-
te mindenki.

Antonín Dvořákot 1892-ben többek 
közt azért hívták meg a New Yorkban 
újonnan létesült Nemzeti Konzerva-

tórium élére, hogy az észak-amerikai 
zeneszerzőket tanítsa meg olyan nem-
zeti zenét komponálni, amilyeneket 
ő ír a szláv dalok és táncok nyomán. 
Dvořák ezt a „tiszta forrást” a feketék 
dalaiban találta meg. Dvořák abban is 
biztos volt, hogy ezt a muzsikát azok 
a tehetséges zeneszerzők tudják majd 
a leghitelesebben megírni, akik már az 
amerikai kontinensen születtek és szo-
cializálódtak. 
 
A 20. századi alkotóművészek kö-
zül ez talán George Gershwinnek és  
Leonard Bernsteinnek sikerült a leg-
jobban – annak ellenére, hogy köz-
vetlen felmenőik Kelet-Európából 
emigráltak az Egyesült Államokba. Az 
1963-ban született szólista, Tzimon 
Barto amerikai zongoraművész, aki re-
gényíró, költő és filozófus is, mindeze-
ken túl pedig hét nyelven beszél.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: május 2., 19.30     Jegyár: 2100–5200 Ft

Fotó: Malcolm Yawn 
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