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elmúlt időszakban nem használták a 
rendszert. Ennek ellenére európai vi-
szonylatban „dobogósok” vagyunk a 
patikai aktivitás szempontjából, amire 
szintén büszkék lehetünk. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a 
gyógyszerészek számos rendszert ke-
zelnek egyszerre, és nagyon leterhel-
tek, de az uniós rendelkezés egyér-
telmű, mindenkire kötelezettséget ró, 
amit teljesíteni kell. A hazai jogalkotó 
is megalkotta az úgynevezett meg-
felelési kötelezettséget: a Gytv. 16. 
alparagrafusába iktatta be azt, hogy 
a forgalomba hozatali engedély jogo-
sultjának, a gyógyszer-nagykereske-
delmi engedély jogosultjának, illetve 
a gyógyszertár működtetőjének bizto-
sítania kell az uniós felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletnek való 
megfelelést. Ez alapján pedig a lakos-
sági gyógyszerellátásra engedéllyel 
rendelkező vagy arra jogosult szemé-
lyek az általuk kiadott gyógyszerek 
esetében az expediálás időpontjában 
ellenőrzik a gyógyszer biztonsági ele-
meit, és deaktiválják minden, bizton-
sági elemmel ellátott gyógyszer egye-
di azonosítóját. 

Azt is folyamatosan látjuk, hogy meny-
nyi az aktív gyógyszertárak száma. 
Az elmúlt egy hónapban 600 olyan 
patika volt, amelyik maximum ötszáz-
szor használta a rendszert, azaz ennyi 
doboz gyógyszert azonosított be. Ami 
mindössze napi 25-30 dobozt jelent… 
Körülbelül 100 azoknak a patikáknak 
a száma, akik egy hónap alatt körülbe-
lül ötezer kódot ellenőriztek és deakti-
váltak, ami naponta átlagosan 200-250 
doboz kijelentett gyógyszert feltételez. 

Gyógyszertár: Beszélgetésünk idején 
bő két hónapja működik a patikákban 
az egyedi dobozazonosítás rendszere. 
Mik az eddigi eredmények, és milyen 
téren vannak még hiányosságok?

Dr. Illés Zsuzsanna: A rendszer igazá-
ból már tavaly nyár óta működik, képes 
adatokat fogadni, azóta van meg annak 
a lehetősége, hogy a gyógyszertárak 
kapcsolódjanak hozzá és ellenőrizzék 
a dobozkódokat. A HUMVO az ősz fo-
lyamán kezdte meg a végfelhasználók, 
elsősorban a közforgalmú és intézeti pa-
tikák becsatlakoztatását. Sajnos sokan 
kivártak, és közvetlenül február 9. előtt 
indították meg azt az adminisztrációs 
folyamatot, amit a HUMVO igen kis 
létszámú csapata így nagyon nehezen 
tudott kezelni. Plusz embereket vettünk 
fel, hogy képesek legyünk a több mint 
2500 szerződést fogadni, rögzíteni, jo-
gilag ellenőrizni, hiszen a rendszerben 
az adatbiztonság egy nagyon komoly 
elvárás, emiatt volt szükség a szigorú 
szerződéskötési eljárás lefolytatására. 
Ez egy nagyon nehéz időszak volt. 

A szisztéma bevezetése során a leg-
nagyobb kihívást a gyártók különbö-
ző telephelyei, az EMVO (az Európai 
Gyógyszer-azonosítási Szervezet), a 
HUMVO és a gyógyszertárak által 
alkalmazott informatikai rendszerek, 
megoldások különbözősége jelentette. 
Emiatt az induláskor sokkal dráma-
ibb eseményekre számítottunk, mint 
amelyek végül történtek. 9-én indult 
a rendszer, ami szombati napra esett, 
és akkor minden viszonylag rendben 
működött, 11-én, hétfőn viszont volt 
egy másfél órás, több európai országot, 
köztük hazánkat is érintő leállás. Azóta 
nem történt ilyen, folyamatosan műkö-
dik a rendszer. 

A statisztikák egyértelműen mutatják, 
hogy folyamatosan nő a gyártói adat-
feltöltések száma, aminek köszönhe-
tően egyre több információ kerül be a 
központi adattárházba. Mi rendszere-
sen monitorozzuk, hogy milyen a si-
keres és hibás tranzakciók aránya. Kö-
rülbelül két százalékban fordulnak elő 
hibák, ám ezen esetek többségében, az 
OGYÉI által meghirdetett, úgynevezett 
Stabilizációs Időszakban továbbra is ki 
lehet adni a gyógyszert a betegnek. 

Gy.: Arra vonatkozóan vannak-e 
adataik, hogy a gyógyszertárak mi-
lyen arányban felelnek meg az elvá-
rásoknak?

I. Zs.: Összesen 2700 patikát azono-
sítottunk, amelyek egyáltalán hasz-
nálták a rendszert, viszont 2987 olyan 
(közforgalmú, fiók- és intézeti) gyógy-
szertár van, amelyiknek ebben a sta-
tisztikában meg kellene jelennie. Azaz 
csaknem 300 olyan patika van, akik az 

„Fontos, hogy ezt az időszakot mindenki  
komolyan vegye”
Interjú dr. Illés Zsuzsannával, a HUMVO Igazgatóságának elnökével
Magyarországon ez év február 9-én indult el élesben az egyedi gyógyszer-azonosítás rendszere. Az eddigi tapasztalatokról, 
az egyes szereplők feladatairól és felelősségéről dr. Illés Zsuzsannát, a Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zrt. 
(HUMVO) Igazgatóságának elnökét kérdeztem. 
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A két százalék hibába egyébként 
mind a hét hibaüzenet beletartozik, 
ezen belül az utóbbi kettő aránya 
tényleg elenyésző. A hétből öt eset-
ben, mint láttuk, ma még kiadható a 
készítmény, a Stabilizációs Időszak 
végével azonban már az ilyen hiba-
üzenetek esetében sem lehet kiexpe-
diálni a gyógyszert.

Gy.: Mi az, ami a dobozok azonosítá-
sa során kihívást jelenthet a gyógy-
szerészek számára?

I. Zs.: Az expediálóknak mindenek- 
előtt azt kell megtanulniuk, hogy hol 
van a kód a dobozon. Ez sokszor nem 
egyszerű feladat, mivel e tekintetben 
nem egységes a gyártói gyakorlat. 

Az is zavart okozhat, hogy hibaüze-
netként mi jelenik meg a számítógép 
képernyőjén. A gyógyszerészek ezzel 
kapcsolatosan minden tájékoztatást 
megkaptak a HUMVO-tól, a patikai 
rendszergazdákkal pedig az informati-
kusaink tartják a kapcsolatot. Mi meg-
adtuk, hogy mik azok a hibaüzenetek, 
amelyeket ki kell írni, a rendszergaz-
dák viszont ettől több esetben is el-
tértek. Fontos lenne ezt egységesíteni, 
hiszen mi ez alapján kommunikálunk, 
és ha leírunk egy kódot, előfordulhat, 
hogy a gyógyszerész nem érti, miről 
beszélünk, mert a rendszerében az más 
szövegezéssel jelenik meg. Jó lenne el-
érni, hogy minél egységesebb, egysze-
rűbb legyen a kommunikáció; termé-
szetesen azt is látom, milyen komoly 
kihívást jelent az új rendszer integrálá-
sa a már meglévő, hihetetlenül bonyo-
lult informatikai szisztémába. 

Gy.: Mi történik azokkal a gyógysze-
rekkel, amelyek kapcsán hibaüzene-
tet ír ki a rendszer?

I. Zs.: Azokat a gyógyszereket, ame-
lyek kapcsán hibajelentés érkezett, 
karanténba kell helyezni, vagyis nem 
lehet kiadni, és félre kell tenni. Ezzel 
párhuzamosan a HUMVO és a MAH 
is elkezd nyomozni, hogy mi történhe-
tett. Utóbbi megnézi, hogy nem ő hibá-
zott-e, és ha igen, azt tudja-e korrigálni. 
Lehet, hogy két nap múlva az expediá-

És természetesen vannak olyan gyógy-
szertárak is, amelyek havonta 12 ezer 
vagy annál több, azaz napi 550-600 do-
bozt deaktiváltak. 

Lehet mondani, hogy kevés a napi 
tranzakció, de európai összehasonlí-
tásban a hazai gyógyszerészek példa-
értékűen léptek: sokkal jobban állunk, 
sokkal többen szerződtek, mint a leg-
több uniós országban. A HUMVO 
ennyit lát; annak az ellenőrzése, hogy 
a patikák a napi működésük során va-
lóban teljesítik-e a kötelezettségüket, 
hatósági feladat. 

Gy.: Mint azt már Ön is említette, az 
európai gyakorlathoz hasonlóan az 
OGYÉI is meghirdetett egy Stabili-
zációs (türelmi) Időszakot. Mire van 
lehetőség ebben a periódusban, ami-
re a későbbiekben nem lesz?       

I. Zs.: Alapvetően hét, a rendszerből 
érkező hibaüzenetet vizsgálunk. Az 
első öt általában arra utal, hogy az adat-
feltöltés során valamilyen hiba történt: 
elfelejtették feltölteni vagy nem jól töl-
tötték fel a termékkódot, ismeretlen a 
termék sorozatszáma, hiányzik a sarzs-
adat stb. Erre azt mondja az OGYÉI, 
hogy a Stabilizációs Időszakban így 
is kiadható a gyógyszer, ezzel párhu-
zamosan viszont a rendszer értesíti a 
hibáról a MAH-ot (a forgalomba ho-
zatali engedély jogosultját), akinek ezt 

követően lépéseket kell tennie, ki kell 
vizsgálnia, hogy mi történt, és ha lehet, 
korrigálnia kell a hibát. 

Van viszont két olyan eset, amire az 
OGYÉI már a Stabilizációs Időszakban 
is azt mondja, hogy ezeket a gyógysze-
reket nem lehet kiadni, karanténba kell 
helyezni a patikában. Az egyik szerint 
a doboz már inaktív. Jelenlegi tapaszta-
lataink alapján ez az üzenet csak akkor 
jelent meg, ha a gyártó valamiért már 
kijelentette a gyógyszert, vagy a pati-
kus véletlenül kétszer próbálta deakti-
válni a kódot. A másik hibakód szerint 
„a doboz tulajdonságát már beállítot-
ták”, ez utóbbi azonban kizárólag úgy-
nevezett inter-market tranzakció esetén 
jelentkezik.  

De a hatóság még ezen a téren is ru-
galmas, amikor azt mondja, hogy az 
emberi tévedés kizárását követően be-
jelentést kell tenni az OGYÉI-nek. Mi 
lehet ez az emberi tévedés? Az első 
időszakban 10-20 ilyen jelzés is jött 
ugyanabból a patikából. Utánajártunk, 
és kiderült, hogy az expediáló többször 
is kijelentette a kódot, talán mert nem 
volt benne biztos, hogy már elsőre is 
sikerrel járt – és ez ilyen hibaüzenetet 
generál. Ezért javasoljuk, hogy ha bi-
zonytalanok, akkor inkább csak elle-
nőrizzék a dobozt, azt a rendszer több-
ször is megengedi, de a kijelentésre 
csak egyszer kerülhet sor. 

A közforgalmú gyógyszertárak aktivitása

Forrás: HUMVO

Tö
bb
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Éppen ezért azt javaslom, hogy az ex-
pediálók már most is szorgalmasan el-
lenőrizzék a kódokat, hiszen ezekből 
a műveletekből és a hibaüzenetekből 
tanulunk. Rendszerszinten meg kell 
növelnünk az aktív patikák és a napi 
tranzakciók számát.  

Gy.: A galyatetői Gyógyszertár-mű-
ködtetés Konferencián merült fel 
igényként az aggregált kódok alkal-
mazása, amelyeknek köszönhetően a 
nagykereskedőtől beérkezett készít-
ményeket egyetlen mozdulattal be 
lehetne azonosítani.  

I. Zs.: A jogszabály nem teszi lehe-
tővé, hogy a gyógyszereket a nagy-
kereskedőtől való beérkezéskor, akár 
egyben, akár külön kijelentkeztessék, 
mert ennek közvetlenül a betegnek 
való kiadás pillanatában kell megtör-
ténnie. A kórházakban van arra lehető-
ség, hogy a gyógyszereket a beszállítás 
és a betegeknek történő kiadás közötti 
időszakban bármikor, tehát akár már a 
bevételezéskor kijelentsék. 

Ezt tehát akkor sem lehetne megúszni, 
ha létezne aggregált kód. Ellenőrizni 
bevételkor is lehet, így az expediálásig 
akár orvosolható is az esetleges problé-

forgalmazni. Ezért fontos, hogy ezt az 
időszakot mindenki komolyan vegye, 
tekintse olyan tanulási periódusnak, 
amelynek hamarosan vége lesz. 

Gy.: Milyen szankciókra számíthat-
nak a rendszert nem vagy nem meg-
felelően használók?

I. Zs.: Az OGYÉI és valamennyi sze-
replő közös érdeke, hogy ne sérüljön a 
betegellátás, ezért ezt a stabilizációs pe-
riódust mindenki a közös tanulás idősza-
kának tekinti. De félek, hogy a türelmi 
periódusnak a végéhez közeledve ugyan-
az történik majd, mint február 9. előtt: 
sokan akkor akarják majd megtanulni a 
rendszer használatát, hiszen azt követően 
biztosan megbüntetik, ha érvényes deak-
tiválás nélkül ad ki gyógyszert. 

A jogszabályi előírások nem teljesíté-
se esetén a hatóság felfüggesztheti a 
gyógyszer érintett gyártási tételének 
forgalmazását, elrendelheti annak a 
forgalomból történő kivonását, visz-
szahívását, illetve a jogsértő állapot 
megszüntetését, megtilthatja a jogsértő 
magatartás továbbfolytatását, felhívhat 
a hiányosságok megszüntetésére, va-
lamint 100 ezertől 500 millió forintig 
terjedő pénzbírságot szabhat ki.  

ló már ki tudja jelenteni a készítményt. 
De, mint mondtam, az is lehet az ok, 
hogy a gyógyszerész kétszer jelentette 
ki a kódot – eddig csak ilyen történt. A 
HUMVO munkatársai ezért – a helyzet 
tisztázása érdekében – a gyógyszertár-
ral is felveszik a kapcsolatot.       
  
Az OGYÉI-vel együttműködve egyéb-
ként éppen most dolgozzuk ki részlete-
sebben is az eljárásrendet, hogy ilyen 
esetben konkrétan kinek mi a teendője. 
A gyógyszert mennyi időre helyezik 
karanténba, ez alatt a MAH-nak mit 
kell tennie, kivel kell felvennie a kap-
csolatot, satöbbi.

Gy.: Meddig fog tartani a Stabilizá-
ciós Időszak?

I. Zs.: Ezt nem lehet tudni. Erre Európa 
egyes országaiban eltérő gyakorlat van: 
három hónap, hat hónap, a leghosszabb 
egy év. Alapvetően a különböző mu-
tatók fogják befolyásolni azt, hogy az 
OGYÉI mikor mondja azt, hogy vége. 
Természetesen, ha ez a két százalék hiba 
mindig ugyanannál a MAH-nál vagy 
gyógyszertárnál fordul elő, az OGYÉI 
ettől függetlenül le fogja zárni a Stabi-
lizációs Időszakot, és az adott szereplők 
onnantól nem fognak tudni gyógyszert 

A hibajelzések száma és megoszlása (közforgalmú gyógyszertárak)

Forrás: HUMVO 



AKTUÁLIS

replő fekete listán találhatók. Állítólag 
ezen a téren is elindult a változás, ami 
tagállami és hatósági szinten zajlik.

Gy.: És mik a jelen prioritásai?

I. Zs.: Ezek a hónapok arról szólnak, 
hogy mindenki tanulja meg, mit ho-
gyan kell csinálni, mert a Stabilizáci-
ós Időszakot követően, figyelmeztető 
jelzés esetén már nem lehet kiadni az 
adott doboz gyógyszert. Éppen ezért 
nagyon fontos erre a periódusra fóku-
szálni, maximálisan részt venni ben-
ne, hogy ami hiba, azt tudjuk kezelni, 
illetve egyedi és rendszerszinten is ki 
tudjuk küszöbölni. És ebben minden-
kinek szerepe van, nem kizárólag a 
HUMVO-tól kell várni a megoldást. 
Az OGYÉI ezért ad ki tájékoztatást, 
a gyógyszerészeknek pedig, ha bármi 
olyat észlelnek, ami gyanús, a jelenleg 
is hatályos jogszabályok alapján kell 
eljárniuk. 

Tóth Tamás

ma. A kiadás pillanatában azonban elle-
nőrizni és deaktiválni is kell a kódot. Az 
aggregálás ezt nem oldja meg, ráadásul 
az európai, és így a hazai rendszer sem 
képes aggregált adatokat fogadni, kezel-
ni, már csak azért sem, mert az az erede-
ti koncepcióval menne szembe. Hiszen 
az európai jogalkotók célja az volt, hogy 
a végpontokon, lehetőség szerint a be-
tegnek történő kiadáskor ellenőrizzék a 
doboz eredetiségét és sértetlenségét.

Gy.: A gyógyszerészek közül sokan 
úgy érzik, hogy ennek a rendszernek 
a bevezetése kapcsán is csattan az 
ostor…

I. Zs.: Nem teljesen alaptalanul, ugyan-
akkor tegyük hozzá: nem csak rajtuk. A 
hazai gyártóknak együttesen 20 milli-
árd forintjukba került csak a beruházás, 
éves szinten pedig 4-6 milliárd forintot 
kell erre költeniük. Az átállás nemcsak 
az expediálási, hanem a gyártói folya-
matokat is lelassította, ami nagyon nem 

mindegy a gazdaságnak abban a szek-
torában, ahol a termelékenység a ver-
senyképesség egyik sarokpontja. 

Gy.: A rendszeren belül milyen vál-
tozások várhatók az elkövetkező idő-
szakban?

I. Zs.: Jelenleg azokra a jogszabályok-
ra várunk, amelyek rendeznének bizo-
nyos kérdéseket. Például, hogy mi a 
teendő a vakcinák kijelentése esetén. 
A jogalkotó további végfelhasználókat 
is beazonosított, úgyhogy hamarosan 
újabb szereplők is meg fognak jelenni a 
rendszerben. Feltehetően az érintett ter-
mékeket meghatározó listák is bővülni 
fognak. Mint tudjuk, jelenleg minden 
vényköteles készítményre rá kell tenni 
a kódot, kivéve azokra, amelyeket az 
uniós rendelet mellékletében szereplő 
fehér lista tartalmaz, az OTC-készítmé-
nyek közül pedig kizárólag azokon le-
het ilyen jelölést alkalmazni, amelyek 
az uniós rendelet mellékletében sze-



GYÓGYSZERTÁR8

AKTUÁLIS

gyógyszerész és asszisztens dolgozzon 
a patikánkban? Az egyik lehetőség, 
hogy kineveljük, akire szükségünk van. 
Ahhoz, hogy gyógyszerészhallgatókat 
tudjunk fogadni, először is szakképző 
hellyé kell minősíttetnünk magunkat. 
Ez elsőre bonyolultnak tűnhet, de vi-
szonylag rövid úton megoldható, és 
nem is ró ránk túl sok terhet. Szükség 
lesz hozzá egy akkreditációs pályázati 
nyomtatványra, amelyen nyilatkoz-
nunk kell a megfelelő személyi és tár-
gyi feltételekről, és csatolnunk hozzá 
egy önértékelést, valamint a szakvizs-
ga-bizonyítványaink másolatait. 

Pályázatunkat a területileg illetékes 
egyetem Gyógyszerésztudományi Ka-
rának tanácsa bírálja el, amelyet kö-
vetően a minősítést az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ fogja megad-
ni. Az egyetem és a gyógyszertár egy 
együttműködési megállapodást köt 
egymással, amely alapján elkészíthet-
jük a leendő gyógyszerészkollégával a 
hallgatói munkaszerződést. 

Az együttműködési megállapodás va-
lamennyi fél számára feladatokkal, 
kötelezettségekkel is jár. A gyógyszer-
tárnak kell biztosítania a megfelelő 
helyet, munkaeszközöket, valamint a 
szakmai felügyeletet és irányítást. A 
hallgatót a megadott tematika szerint 
kell foglalkoztatnia, díjaznia kell őt és 
értékelni a munkáját. 

Az egyetem olyan hallgatót küld, aki-
nek megvan az előzetes elméleti kép-
zése, vagyis nekünk ezzel már nem kell 
foglalkoznunk. Segít a képzőhely kivá-
lasztásában, a hallgatókat ellenőrzi, a 
végén értékeli, a gyógyszertárat pedig 
információkkal látja el. 

A hallgatóra rótt kötelezettség többek 
között, hogy betartsa a munkarendet, 

Gyógyszertárvezetőként az elmúlt 
időszakban kellett elkészítenünk az 
OSAP-jelentést, amelynek részeként fel 
kellett mérnünk, hogy az elmúlt év során 
hogyan változott a dolgozóink létszáma, 
és elégedettek vagyunk-e ezekkel a vál-
tozásokkal. Jól tudjuk, ha nem teljesítjük 
a jogszabályban előírt minimumfelvéte-
leket, ha nincs kellő mennyiségű gyógy-
szerész és asszisztens a patikánkban, ak-
kor nem tudunk dolgozni. 

Márpedig ez egyre több gyógyszertárnál 
okoz problémát, ami alapvetően abból 
adódik, hogy több szakember lép ki a 
rendszerből, mint ahány oda újonnan ér-
kezik. A közforgalomban dolgozók egy 
jelentős része ezekben az években éri el 
a nyugdíjkorhatárt, amikor is befejezi a 
pályát. A magyarországi gyógyszerészek 
átlagéletkora igen magas, úgyhogy ez 
egy természetes folyamat. 

Milyen utánpótlással számolhatunk, azaz 
hogyan alakul a gyógyszerészhallgatók 
létszáma? A 2016/2017-es tanév első 
szemeszterében a négy hazai képzőhely 
utolsó évfolyamán összesen 307 diák ta-
nult. Ők azok, akik optimális esetben ki 
fognak kerülni az egyetemről. A frissen 
végzettek elmehetnek az iparba, gyógy-
szercégekhez, lehetnek patikalátoga-
tók, elhelyezkedhetnek kórházi-klinikai 
gyógyszerészként, illetve bekerülhetnek 
közforgalmú gyógyszertárakba. Nagyon 
könnyen el tudnak helyezkedni, mert óri-
ási igény van rájuk, viszont sokan nem a 
tára mellett képzelik el a jövőjüket. 

Az említett időszakban összesen 19 
kolléga kért külföldi munkavállaláshoz 
engedélyt (szakképesítése külföldön 
történő elismerése céljából hatósági bi-
zonyítványt), közülük nyolcan tartoznak 
abba a korosztályba, akik öt éven belül 
végeztek. Az elvándorlás tehát nem je-
lentős, de mint jelenség, létezik.  

Számos kolléga nem kötődik egyetlen 
patikához, hanem helyettesítő gyógysze-
részként dolgozik. Rájuk is szükség van, 
más kérdés, hogy milyen keretek között, 
illetve hogy milyen felkészültséggel ren-
delkeznek, és mennyire bízhatunk meg 
bennük. 

Gyógyszerészhallgatók

Mit tegyünk, hogy mindig a megfele-
lő számú és képzettségű, megbízható 

Humánerőforrás-gondok a gyógyszertárban
Neveljük ki leendő munkatársainkat!
Felmérések szerint minden második gyógyszertárban okozott már gondot a munkaerőhiány. A nem megfelelő számú gyógyszerész, 
illetve asszisztens a patika működését lehetetleníti el. Adva van azonban a lehetőség, hogy hosszú távon is orvosoljuk ezt a problémát.

A helyettesítés is jobb, mint a működésképtelenség
A Szinapszis „Gyógyszertárpiaci körkép 2018” kutatásából kiderült, hogy a 
megkérdezett gyógyszertárvezetők 52 százalékának patikája számára oko-
zott eddig problémát a munkaerőhiány. Körülbelül 22 százalékuk alkalma-
zott már helyettesítő gyógyszerészt, egytizedük pedig helyettesítő szakasz-
szisztenst a patikájában.
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szerben tanul, vagy esti/levelező OKJ-s 
tanfolyamot végez. E tekintetben fontos 
különbséget tenni közöttük. Előbbiek-
kel, akik állami támogatású intézmény-
ben tanulnak, 25 év alattiak, és éppen 
az első OKJ-s vizsgájukat szerzik meg, 
lehetőségünk van tanulói szerződést 
kötni, míg azokkal, akik államilag nem 

finanszírozott képzésben vesznek 
részt, csupán együttműködési 
megállapodást köthetünk.  

A hazai asszisztensképzés a 
Magyar Kereskedelmi és Iparka-

marán keresztül bonyolódik. Azt is 
ők vizsgálják, hogy a gazdálkodó szer-
vezeteknél milyen a gyakorlati képzés 
színvonala, ők végzik a szakmai, ható-
sági ellenőrzést és felügyeletet. 

Miután jeleztük, hogy az asszisztensek 
számára is gyakorlati szakképző hely-
lyé szeretnénk válni, az oktató intéz-
ménytől és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara területileg illetékes szer-
vezetétől is érkezik hozzánk egy-egy 
szakértő, akik helyszíni ellenőrzést 
végeznek. Már előzetesen felhívják a 
figyelmünket arra, hogy mi mindennek 
kell meglennie ahhoz, hogy ez gör-
dülékenyen történjen. Mindenekelőtt 
szükség van egy gyakorlati oktatóra, 

kellőképpen teljesítse a gyakorlatot, 
előre jelezze, ha hiányozni fog, vala-
mint megtartsa például a vénykezelés 
során tudomására jutott üzleti titkokat. 

A hallgatót abban az esetben kötelező 
díjazni, ha az egyben letöltött gyakorlat 
ideje eléri vagy meghaladja a hat hetet. 
Több esetben beszéltem egye-
temistákkal, akik elmondták, 
hogy bizonyos gyógyszertá-
rak nem szívesen vállalják 
egyben a nyári gyakorlatot, 
mert akkor fizetniük kell ne-
kik, ezért inkább két részletben 
alkalmazzák őket. Természetesen an-
nak is van előnye, ha valaki két helyet 
lát, ám az egy patikában letöltött gya-
korlati időnek sokkal több gyakorlati 
haszna van, a hallgató jobban bele tud 
szokni az adott környezetbe. 

A hallgató foglalkoztatása nem jelent 
komoly kiadást a patika számára: díja-
zása hetente a kötelező minimálbér 15 
százaléka. Ráadásul ez a szakképzési 
hozzájárulás mértékét is csökkenti, 
úgyhogy olyan rosszul nem járunk a 
hallgatók fogadásával. 

Éppen ellenkezőleg: új munkaerőre tehe-
tünk szert, hiszen a gyakorlati idő letelté-

vel felajánlhatjuk neki, hogy a diploma 
megszerzését követően jöjjön hozzánk 
dolgozni. Így sokkal kisebb az esélye 
annak, hogy zsákbamacskát veszünk, 
hiszen ennyi idő alatt volt esélyünk meg-
ismerni, hogy mind a tudományok, mind 
a kommunikáció terén milyen a tanulónk 
felkészültsége. Hogyan tud beilleszkedni 

a gyógyszertári közösségbe, milyen az 
empatikus készsége a betegek felé? Ő is 
ismeri az elvárásainkat, tudja, hogy mire 
számíthat. Úgyhogy nagyon sok előnye 
van ennek az együttműködésnek. 

Asszisztenstanulók

De nemcsak gyógyszerészekkel, ha-
nem asszisztensekkel is dolgozunk. 
Utóbbiak kapcsán is támadhatnak 
utánpótlás-problémáink, és esetükben 
is van lehetőség tanulók fogadására. 

Aki gyógyszertári asszisztensként kép-
zeli el a jövőjét, az vagy nappali rend-

„Nagyon sok előnye van ennek  
az együttműködésnek.”
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foglalkozni velük. Mivel a patika az 
ilyen hallgató után nem kap állami nor-
matívát, önerőből kell megoldania az 
esetleges anyag- és eszközbeszerzést, 
valamint a tanulóval foglalkozó oktató 
javadalmazását. 

Fontos megjegyezni, hogy a hallgató 
ekkor még csak gyógyszertári asszisz-
tens lesz, ezt követően minimum két év 
gyakorlatra van szüksége ahhoz, hogy 
az expediáló gyógyszertári asszisz-
tens-képzésre beiratkozhasson.

Gondolkodjunk előre!

Kinek az érdeke a szakképzett mun-
kaerő kitermelése és foglalkoztatása? 
Egyrészt magának a tanulónak, aki 
szeretne egy olyan pályát választani, 
ahol jól megfizetik. A gyógyszertárnak 
is, mert e nélkül nem tud működni. A 
szakmának is, hiszen együtt vagyunk 
egyek. És a társadalomnak is, hiszen 
a lakosság egészségre nevelése, egész-
ségbiztonsága azon múlik, hogy akivel 
a betegek a gyógyszertárban találkoz-
nak, milyen információkat fog átadni 
számukra. Mennyire lesz szakképzett, 
mennyire érti a dolgát, mennyire tudja 
jól elmagyarázni, hogy a vele szemben 
álló embernek ahhoz, hogy a terápiája 
jól működjön, mire van szüksége? Ezt 
csak akkor tudjuk elérni, ha a képzés-
be mindenki, aki abban érdekelt, nagy 
energiákat fektet.

Mindenkit biztatni szeretnék arra, hogy 
ha van rá lehetősége, ideje, energiája, 
vállalkozó szelleme, fogadjon gyógy-
szerész-, illetve asszisztenstanulókat, 
mert így olyan munkaerőt tud kinevel-
ni a saját patikája számára, aki ismeri 
az ottani szokásokat, jól tud hozzájuk 
alkalmazkodni, és akivel utána jól fog 
tudni együtt dolgozni egy közösség ke-
retein belül.  

Lukácsné dr. Fodor Enikő
szakgyógyszerész, a MOSZ alelnöke

Részletes információ:
www.nive.hu
www.isziir.hu
www.tanuloszerzodes.hu

aki a megfelelő szakirányú képesítéssel 
és legalább ötéves szakmai gyakorlat-
tal rendelkezik. 

Ugyancsak rendelkeznünk kell a meg-
felelő tárgyi feltételekkel, azokkal a 
gépekkel, berendezésekkel, eszközök-
kel, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
a gyógyszertárban megfelelő szakmai 
munka folyhasson. Ez természetesen 
adott. A megadott internetes oldalról le 
kell töltenünk a hallgató fogadásához 
szükséges információkat tartalmazó 
dokumentumokat, többek között a fog-
lalkoztatási naplót.

Miután nyilvántartásba vettek bennün-
ket, köthetjük meg a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarával a hallgatóra vo-
natkozó tanulószerződést. Ennek értel-
mében a tanulót pénzbeli juttatás illeti 
meg, amelynek mértékét a Szakképzési 
törvény 63.§ (2) bekezdése határozza 
meg. Az elméleti és a gyakorlati képzé-
si idő arányából kell kiindulnunk, ami 
55%-45%, ez alapján a havi ösztöndíj a 
minimálbér 15 százalékának a 0,9-sze-
rese, jelenleg körülbelül 20 ezer forint.

Ebben a formában a gyakorlati kép-
zőhely minden hallgató után normatív 
támogatást kap, ami a fenti összegnek 
valamivel több mint a kétszerese: tavaly 
éves szinten 500-550 ezer forint között 
volt. Az interneten erre ma már komoly 
kalkulátorok léteznek: a hallgató meg-
tudhatja, hogy ha egy adott képzésre jár, 
mekkora ösztöndíjat fog kapni, és ugyan-
így a képzőhely is ki tudja kalkulálni, 
hogy mennyi normatívával számolhat. 

Milyen előnyökkel jár ez a felek szá-
mára? A tanuló megfelelő díjazásban, 

emellett pedig egyéb juttatásokban 
(munkaruha, étkezési hozzájárulás) ré-
szesül, biztosítotti jogviszonyba kerül, 
ami a későbbi élete folyamán lesz fon-
tos számára, és egy olyan munkahelyen 
dolgozhat, amelyik tényleges munka-
erő-piaci ismereteket nyújt számára, a 
valós életre neveli. Megfelelő felügye-
let mellett bekapcsolódik a gyógyszer-
készítés folyamatába, részt vesz mind-
azokban a munkafolyamatokban, ame-
lyek később, végzett asszisztensként a 
mindennapi feladatai közé tartoznak.         

Ez a lehetőség a patika számára biz-
tosíthatja a szükséges munkaerő-után-
pótlást, a hallgatók az ösztöndíjjal job-
ban motiválhatók, ugyanakkor számon 
is kérhetők. Mivel a gyógyszertár nor-
matív támogatásban részesül, ebből az 
oktatói bér, az esetleges anyagköltség 
és eszközbeszerzés is finanszírozható.

Az államilag nem támogatott képzésben 
részt vevő asszisztenshallgatók gya-
korlati foglalkoztatása kapcsán kötött 
együttműködési megállapodás itt is a 
patika és a képzőhely között jön létre. 
Az iskola többek között megadja az ok-
tatási tematikát és felelősségbiztosítást 
köt a tanulóra, a gyógyszertár pedig 
biztosítja a további feltételeket. Friss 
előírás, hogy az asszisztenstanulókat 
adatvédelmi oktatásban kell részesíteni, 
hogy ők is megőrizzék azokat az üzleti 
tikokat, amelyek a tudomásukra jutnak. 

Lényeges pont, hogy a tanulóknak ez 
esetben nem jár anyagi juttatás. Emi-
att nehezebb is őket motiválni, bár azt 
érzem, hogy akiket mi fogadtunk, na-
gyon örültek, hogy találtak egy olyan 
gyógyszertárat, amelyik hajlandó volt 

Asszisztens-utánpótlás: nem pályakezdők
A gyógyszertári asszisztensek átlagéletkora jelenleg 56,4 év. A frissen vég-
zettek között nagyon kevés a fiatal, aki ráadásul itt marad Magyarországon, 
és ezt a hivatást választja. A hallgatók többsége 25 év feletti, pályaelhagyó 
és nem nappali képzésre jár – vázolta a nem éppen szívderítő helyzetet 
Rózsa Melinda. A MESZK Gyógyszertári Asszisztensi Szakmai Tagozatá-
nak vezetője hozzátette, ezen a téren is veszélybe került a személyi mini-
mumfeltételek megléte. A gyógyszertárvezetők ma már ott tartanak, hogy 
családtagokat, barátokat, ismerősöket kénytelenek beiskolázni ahhoz, hogy 
ezeket az alapkritériumokat biztosítani tudják.
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Fenti körülmények eredője, valamint 
a jogos szakmai és társadalmi igények 
együttesen azt indokolhatják, hogy 
alapjaiban átgondoljuk a lakossági 
gyógyszerellátás jelenlegi keretrend-
szerét. Vajon képes-e a jelenlegi sza-
bályozási alapelv és a hatályos törvény 
kezelni, megfelelő keretet és jó vála-
szokat adni ezekre az egész rendszert, 
adott esetben az egész gyógyszertár 
működését a feje tetejére állító jelen-
ségekre? Képes-e a jelenlegi rende-
zőelv és módosító „saláta-technika” a 
gyógyszerészek számára is követhető, 
betartható, részükről joggal elvárt ke-
retet adni, és végre békét teremteni 
úgy, hogy közben az érintettek saját 
forrásból jelentős innovatív fejleszté-
seket valósítanak meg? Ne feledjük, 
minden jelenség, minden új kihívás és 

„Gyógyszert a gyógyszertárból!” 
„Gyógyszer = termék + információ.” 
– kezdhetnénk e szlogenekkel okfej-
tésünket, hiszen ezek gyógyszerész-
szakmai körökben tényként elfogadott 
kijelentések. Mögöttük olyan tartalom, 
olyan szakmai indokok sora áll, ame-
lyek szakemberek számára történő bi-
zonyítása több mint felesleges időtöltés. 
Ugyanakkor a fenti két szlogenben há-
rom nagyon fontos szó rejlik: a „gyógy-
szertár”, a „termék” és az „információ”. 

Érdemes tehát a jelen kor gyógyszerészi 
kihívásait, a patikák szakmai munkáját, 
tevékenységét, valamint a jelenlegi in-
novatív tendenciákat ezek mentén meg-
vizsgálni, különös tekintettel az egyes 
fogalmakat érintő, velük kapcsolatos, a 
„múltban gyökerező” szabályozási ele-
mekre, normákra, itt, a 21. század első 
negyedének végéhez közeledve.

Új kihívások

Az elmúlt tíz év robbanásszerű techni-
kai, technológiai újításai, az új szakmai 
irányvonalak térnyerése, a társadalmi 
szokások és elvárások változásai, a „tu-
datos, okostelefonos beteg” megjele-
nése a gyógyszertárakban, valamint az 
ésszerűség, a gazdaságosság, a költség-
hatékonyság és a transzparencia igénye 
a lakossági gyógyszerellátás területén 
is egyre nagyobb teret nyer. Jogosan. 

A hazai gyógyszerellátásban „roham-
tempóban” következtek be a válto-

zások. Elsőként említhetők a „külső, 
IT-világból” érkező, a gyógyszerész-
szakmára ernyőként ráterülő – sokszor 
ránehezedő – technikai-technológiai 
fejlesztések, úgymint az online tb-zá-
rás, a NAV online kassza, valamint az 
extra vonalkód, az e-recept és az FMD 
rendszere.  Másodsorban jelen vannak 
– vagy legalábbis kibontakozás előtt 
állnak – az olyan új szakmai irány-
vonalak is, mint a házhozszállítás, az 
internetes gyógyszerrendelés, az aktív 
gyógyszerészi gondozás, a különböző 
adherenciaprogramok, a homeopátia 
kérdésköre, vagy a folyamatosan bő-
vülő portfólió. Harmadrészt pedig az 
olyan új, immár elérhető közelségbe 
kerülő műszaki megoldások is begyű-
rűztek hozzánk, mint az expediálás au-
tomatizálása vagy a mobil-applikációk. 

A márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencián élénk párbeszéd indult meg a szakma képviselői között a gyógyszerészet  
aktuális problémáit, illetve lehetséges jövőképét illetően. Most induló rovatunkban ezeknek az építő gondolatoknak  
kívánunk fórumot biztosítani.

Robotok kőbaltával
Hogyan ejtheti csapdába a múltbéli szabályozás a jövőnket itt, a jelenben?
Vajon hatékonyan kezelhetők a gyógyszertári piac szakmai, technikai és informatikai innovációi a jelenlegi szabályozási ke-
retrendszerben? Vagy inkább egy új szisztémára van szükség, amely igazodik a 21. század elvárásaihoz? Az alábbi cikkben vá-
zolt koncepció szerint a patikák alap- és szaktevékenységének szétválasztásával megszűnhetne a valamennyi gyógyszertárat 
érintő, indokolatlan, aránytalan terhelés és jogszabályi megfelelési kényszer.

XVIII. évfolyam 5. szám  l  2019. május
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„Nemcsak ár- és akció-harc lenne a 
patikák között, hanem valós szolgáltatási 

verseny alakulna ki, elsődlegesen a 
betegek érdekében.”

Amennyiben a válasz igen, akkor eh-
hez egyértelműen meg kellene hatá-
rozni azt a 21. századnak megfelelő 
szakmai minimumot, amely a közfor-
galmú gyógyszertári tevékenység 
alapjának tekinthető, és definiálni 
kellene azokat a feladatokat, amelye-
ket szaktevékenységi formában lenne 
célszerű ellátni. Ezzel a szemlélettel, 
gyakorlattal, keretrendszerrel egyszer-
re több, különböző problémakör vál-
hatna kezelhetővé, kontrollálhatóvá 
és normatív módon szabályozhatóvá. 
Mindez nem róna a teljes gyógysze-
résztársadalomra felesleges, indokolat-
lan terheket, ugyanakkor biztosítaná a 
valós szakmai tevékenységre alapozott 
specializációt, a hozzá kapcsolódó fel-
tétel- és követelményrendszert, továb-
bá nemcsak ár- és akció-harc lenne a 
patikák között, hanem valós szolgálta-
tási verseny alakulna ki, elsődlegesen a 
betegek érdekében. 

Az alapszolgáltatáshoz „de minimis” 
követelményrendszer, a többletszol-
gáltatáshoz, a szélesebb szakmai 
spektrumhoz pedig – a kórházi gyógy-
szerellátáshoz hasonlóan – többletfel-
tétel és többletkövetelmény-rendszer 

kapcsolódna. Az alaptevékeny-
ség-szaktevékenység ket-
tős rendszerében az egyes 
szaktevékenységek emelt 
szinten, kiváló szakmai 
tartalommal lennének ké-
pesek szolgálni a lakossági  
gyógyszerellátást, ami talán 

egy egészséges, valós, tény-
leges kognitív gyógyszerészi 

szolgáltatási versenyt eredményezne a 
gyógyszertárak között. 

Az alaptevékenység-szaktevékenység 
modellben mind szakmailag, mind gaz-
daságilag megszűnne az indokolatlan, 
aránytalan, valamennyi gyógyszertárat 
érintő terhelés, jogszabályi megfelelési 
kényszer, ugyanakkor hatósági szem-
pontból is egyértelmű, tiszta helyzet 
alakulhatna ki az egyes egységek és 
az általuk végzett (szak)tevékenysé-
gek megfelelősége, ellenőrzése és en-
gedélyezése tárgyában. Mindezekhez 
természetesen több dologra is szükség 
lenne: a rendszerhez igazodó, a valós 

technikai-technológiai újdonság kihat 
a „gyógyszertár–termék–információ” 
hármas egységére, azok működésére, a 
reájuk vonatkozó szabályok betartásá-
ra és betarthatóságára!

Feszítő kettősség

Szintén nem mehetünk el szó nélkül 
amellett a tény mellett, hogy már több 
mint 30 éve egyfajta kettősség tapasz-
talható a hazai gyógyszerellátás sza-
bályozási keretrendszerében. Kórházi 
területen az egyes gyógyszerészszak-
mai tevékenységek az alap- és szakte-
vékenység szerinti csoportosítási, osz-
tályozási keretrendszerben működnek. 
Ennek megfelelően mind a személyi, 
mind a tárgyi, mind pedig az építésze-
ti követelmények ennek megfelelően 
kerültek/kerülnek meghatározásra, 
módosításra, egyértelmű, tiszta, eg-
zakt követelmény- és feltételrendszert 
adva mind a kórházi gyógyszerészet, 
mind az egészségügyi ellátórendszer 
szakmai profiljához való illeszkedés-
hez, mind pedig a hatóság ellenőrzé-
si tevékenységének. Ezen a területen 
egyértelmű, tiszta, rendezett és valós 
gyógyszerészszakmai tevé-
kenységekhez igazodó, 
többszörösen specifikált 
keretrendszer az, ami 
működik. 

Beszélhetünk-e ilyenfaj-
ta distinkcióról a közfor-
galmú gyógyszerellátás 
területén? Csak nagyon mar-
ginális értelemben. Olyan rendező- és 
csoportosítási elvek léteznek (nyitva 
tartás, expediált vények száma, havi 
forgalom), amelyek kizárólag a közfor-
galmú gyógyszertárakban kötelezően 
teljesítendő személyi feltételek szem-
pontjából bírnak normatív erővel, illet-
ve társítható hozzájuk „címkézett” álla-
mi (működési célú) támogatás. Minden 
egyéb követelmény és feltétel teljesítése 
nem számol a fentiekben már felvázolt, 
21. századi áramlatokkal. 

Hihetetlen kettőség jellemzi a rend-
szert. Automatizált logisztikai rendsze-
rek (robotok) végzik a gyógyszertáron 

belüli raktározást, tárolást és a tárához 
történő szállítást, mobil-applikáción 
érkezhet egy betegtől egy internetes 
gyógyszerrendelés, a biológiai terápi-
ák egyre fokozódó térnyerését éljük, 
miközben a porfirizátor, a reagens-
készlet, a szakmailag indokolatlan ér-
zékenységű mérlegek, a manipulátor, a 
hőlégsterilizáló megléte, a papír alapú 
nyilvántartások vezetése mindenhol és 
mindenkinél kötelező érvényű. 

Mintha Elon Musk Falcon Heavy ra-
kétájával kapcsolatosan a tervezőmér-
nökök, fizikusok és űrkutatók folya-
matosan azon is dolgoznának, hogy 
a rakétában a kőbalta és a szakóca is 
alapfelszerelés legyen… Nem pedig az 
a digitális nyomtató, ami, ha kell, kő-
baltát és szakócát is képes nyomtatni…

Az alap- és szaktevékenységek 
szétválasztása

Lehet-e, kell-e, indokolt-e a 21. század 
gyógyszerészi, gyógyszertári rendsze-
rében a közforgalmú gyógyszerellátást 
és a patikákat még mindig egységesen 
kezelni, vagy eljött-e az az idő, itt van-

nak-e már azok a szakmai tevékenysé-
gek, megoldások, eszközök, elvárások, 
amelyek – természetesen a megfelelő 
minősítéssel, verifikációval, a gyógy-
szerészi és lakossági igények mentén 
– indokolnák a specifikációt? Vajon a 
szakma, a szakmapolitika, a jogalko-
tó és a hatóság könnyebben tudná-e 
kezelni a jelenlegi folyamatokat, tevé-
kenységeket akkor, ha a közforgalmú 
gyógyszerellátási rendszerben is egy 
olyan új szabályozási keretrendszer 
jelenne meg, amely – a kórházi gyógy-
szerellátáshoz hasonlóan – az alap- és 
szaktevékenységek szétválasztására 
épülne?
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Építőkockák

A szakmán, a szakmapolitikán, a jog-
alkotón és a hatóságon együttesen mú-
lik, hogy továbbra is a múltban gyö-
kerező szabályozási keretrendszerbe 
helyezik-e bele a 21. század újdon-
sült szakmai, technológiai, valamint 
egyéni motivációs fejlesztéseit, vagy 
megtartva bizonyos alapelemeket, egy 
új keretrendszer épül ki, amelybe épí-
tőkockák módjára illeszthetők majd 
be a már most is jelen lévő innovatív 
elemek, és amelyben a jövő gyógysze-
rellátásának új, most még talán nem 
ismert elemei is viszonylag könnyen 
helyet találhatnak maguknak. Így már 
egy merőben más, mégis az alapokat 
megtartó, de az innovációnak teret 
adó értelmezési és szabályozási ke-
retrendszerbe kerülhet a gyógyszertár, 
a termék és az információ hármasa, a 
maga számos érdekes és hasznos, a 
betegek ellátását szolgáló megjelenési 
formájával.

Luther

egészségügyi szolgáltatáshoz társuló 
új finanszírozási elvekre, technikákra, 
mérőszámokra, megújított szakképzési 
rendszerre és egy, a szakmai tevékeny-
séget, annak eredményességét mérő 
indikátorparaméter-rendszer kidolgo-
zására. 

Egy ilyen speciális, magas hozzáadott 
értéket képviselő, high-tech innováció-
kat befogadó és alkalmazó, egészség-
ügyi szolgáltatást nyújtó szektor hosz-
szú távon valószínűleg nem tartható 
fenn kizárólag az eladott gyógyszerek 
és termékek árréséből, valamint az 
évenként meghatározott költségvetési 
kiegészítő normatívákból (generikus 
ösztönző, szolgáltatási díj, működési 
célú támogatás). Ráadásul egy olyan 
minimálbér- és garantált minimál-
bér-környezetben, ahol számtalan új 
technikai és technológiai alapokon 
nyugvó szakmai újítás vetette – vagy 
vetné – meg a lábát, hihetetlen erőfor-
rás-háttérrel, jövőbeni szakmai poten-
ciállal.

A szaktevékenységi keretrendszerben 
talán könnyebben kezelhetővé vál-
na az eddig igazából be sem indult 
gyógyszerészi gondozási tevékeny-
ség; elérhetővé válna egy új, kiter-
jesztett kompetenciájú gyógyszerészi 
szolgálat (meghatározott terápiás cso-
portba tartozó vényköteles gyógysze-
rek vény nélküli kiadása/kiadhatósága 
új szakképzési háttérrel, többletszol-
gáltatás nyújtásával); hatékonyabbá 
válhatna az automatizált gyógyszer-
tári rendszerek működtetése, az in-
ternetes kereskedelmi tevékenység, 
a kistelepülések gyógyszerellátása, 
a házhozszállítás és az ügyeleti te-
vékenység is. Nem beszélve olyan, 
a küszöbön álló, forradalmi újdon-
ságokról, mint a betegre szabott, en-
zim-specifikus gyógyszeres terápia, a 
beteg-specifikus gyógyszerszintézis, 
vagy a hatóanyagok és gyógyszerek 
digitális nyomtatása.

E kettős rendszerben természetesen 
megkerülhetetlen és azonnali feladat 
lenne – mind az alaptevékenység, 
mind a szaktevékenységek vonatko-
zásában – egy új személyi, tárgyi és 

építészeti feltételrendszer konszenzu-
sos megteremtése, új alap és kiegészí-
tő finanszírozási elemek bevezetése, a 
rendszer működésének és a működés 
eredményességének valós idejű méré-
se – természetesen mindezt úgy, hogy 
a jogalkotó elegendő időt hagy az át-
meneti és az átállási időszakra.

Talán ezen új szabályozási keretek 
között esély lenne arra, hogy a valós 
idejű jelenségek, fejlesztések, szakmai 
innovációk, egyéni kezdeményezések 
olyan szabályok között, olyan felté-
telrendszerek mentén működjenek, 
amelyek kölcsönösen nem zárják ki 
egymást, hanem akár egymásra is épül-
hetnek. Mindezeken túl pedig azok a 
gyógyszertárak és gyógyszerészek sem 
kerülnének hátrányos helyzetbe, ame-
lyek/akik esetében a helyi adottságok 
vagy a személyekből fakadó egyéni 
motivációk okán az alaptevékenység 
jelentheti az egyetlen működőképes – 
ugyanakkor az adott településen elemi 
fontosságú – gyógyszerellátást, szol-
gáltatást.
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Ifjúsági Fórum felhívás 2019
Kedves Fiatal Kollégám!
Szeretettel meghívlak a MOSZ által rendezett Gyógyszerészek Országos Kongresz-
szusa Ifjúsági Fórumának egy napjára.

Annak érdekében, hogy segítsek az 
Ifjúsági Fórum céljainak még bő-
vebb megismerésében, bemutatom 
Missziós Nyilatkozatunkat:

„A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 2002-ben azzal a céllal 
alapította meg Ifjúsági Fórumát, hogy 
felkarolja a pályakezdő fiatal gyógy-
szerészeket, és segítse őket jövőjük 
alakításában. Az Ifjúsági Fórum

• minden tudásával, fiatalos lendüle-
tével támogatja a MOSZ törekvéseit 
a gyógyszerészet stratégiai érdekei-
nek szem előtt tartásával;

• kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot 
alakít ki és tart fent az egyetemek 
vezetésével, a gyógyszerészeti és 
hallgatói szervezetekkel az utánpót-
lás biztosítása érdekében;

• megismerteti a fiatalokkal célki-
tűzéseit, lehetőséget biztosít szá-
mukra a szakmai továbbképzésekre 
a magyar és külföldi egyetemeken 
egyaránt;

• biztosítja a fiatal gyógyszerészek 
számára, hogy tanulmányaikról, ta-
pasztalataikról a MOSZ rendezvé-
nyein beszámoljanak, illetve aktívan 
részt vehessenek az októberi kong-
resszus Ifjúsági Fórumán;

• fontosnak tartja, hogy megismer-
tesse a fiatalokkal a gyógyszer-
piac működését, hangsúlyozva a 
gyógyszerpiaci szereplők érdeka-
zonosságát;

• törekszik arra, hogy a fiatalokat fel-
készítse a szakmai, gazdasági, jogi 
érdekérvényesítésre, támogassa 
őket az ilyen típusú szakmai tovább-
képzéseken való részvételeken is.

• A jól felkészített fiatal gyógyszeré-
szek méltán növelik a gyógyszerészet 
társadalmi tekintélyét, a szakmai szol-
gáltatás színvonalát, segítve a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységét.

• Mi, gyógyszerészek fontosnak tart-
juk a betegek életminőségének javí-

Miért jó, ha Te is részt veszel ezen az 
Ifjúsági Fórumon?

MERT:

• Továbbra is érdekel bennünket, hogy 
mi foglalkoztatja ma 35 év alatt a köz-
vetlen lakossági gyógyszerellátásban 
dolgozókat, vagy az éppen frissen dip-
lomázókat, akik szintén megoszthatják 
velünk szakdolgozatuk témáját, ötletei- 
ket, elsősorban a betegellátás minden-
napi, gyakorlati vonatkozásában.

• Ezúton szeretnénk megismerkedni 
a jövő generáció gyógyszerészei-
vel, és egyúttal bemutatni a MOSZ 
szakmapolitikai tevékenységét. Úgy 
gondolom, most is találunk majd 
közös gondolkodási pontokat az 
eszmecsere során!

• Eddig több mint 100 előadást hall-
gattunk meg, és szereztünk belőlük 
új ismeretanyagot, továbbgondolás-
ra alkalmas témaköröket, kutatási 
eredményeket. Nem egy nyújtott 
már a tára mellett régebb óta dolgozó 
gyógyszerész számára is segítséget. 

• Az évek során sikerült akkreditáltat-
ni az Ifjúsági Fórumot, a részvétel 
tehát pontokat ér!

• Fiataljainknak kutatási anyaguk tá-
gabb szakmai körökben való megis-
mertetésére is lehetőséget adunk, hi-
szen – az arra érdemesnek ítélteket 
– publikáljuk Gyógyszertár című 
szaklapunkban, illetve előadásuk 
megtartására más szakmai rendez-
vényekre is meghívjuk őket.

• Ha azonosulni tudtok a MOSZ szak-
mapolitikai tevékenységével, várunk 
Benneteket a MOSZ aktív tagjának 
is, hiszen ezeken az Ifjúsági Fórum 
találkozásokon keressük azokat, akik-
ben bízhatunk, akikkel úgy gondoljuk, 
hogy tudunk együtt dolgozni, és közö-
sen gondolkozni a szakmánk jövőjéről.

• Nagyon sok barátot szerezhetsz ma-
gadnak körünkből.

• Terveink szerint idén a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) hallgatóinak előadása 
is színesíti a programpalettát.
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A „Gyógyszerészetért” Életműdíj 
kuratóriumának felhívása

becsületéért és az önálló (s egyben ön-
fenntartó) magángyógyszerészi státusz 
eléréséért és megszilárdításáért tevé-
kenykedjen.

Ilyen példaértékű helytállást nem csak 
a táraasztal mellett lehet kifejteni.  
A magángyógyszerészetet körülvevő 
társadalmi környezetben sok olyan 
szakmai terület található, ahol a gyógy-
szerészek jelentős ráhatással lehetnek 
életünkre.

A díj átadására minden évben a MOSZ 
októberi kongresszusán kerül sor.

Az Életműdíj kuratóriumának nevé-
ben kérem, hogy 2019. augusztus 
31-ig tegyenek javaslatot, és jelölje-
nek arra alkalmas gyógyszerészeket a 
díjra. Jelölésüket néhány soros indok-
lás kíséretében küldjék be a MOSZ 
irodájába (1135 Budapest, Kerekes 
u. 9. V/6). A borítékon tüntessék fel:  
„GYÓGYSZERÉSZETÉRT”.

Dr. Simon Kis Gábor, 
a „Gyógyszerészetért” Életműdíj 

kuratóriumának elnöke

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 1996-ban határozott úgy, 
hogy elismerésben részesíti azokat a 
kollégákat, akik kimagaslóan sokat tet-
tek a gyógyszerellátás szervezése, a ma-
gángyógyszerészet térhódításának elő-
segítése terén. A „Gyógyszerészetért” 
Életműdíj azon kollégák kitüntetése, 
akik hosszú éveken keresztül, tevékeny-
ségük során elsősorban a tára mögötti 
munkásságukkal, példamutatásukkal, a 
szakmai utánpótlás nevelésével tettek 
nagyon sokat a magyar gyógyszeré-
szet célkitűzéseinek megvalósításáért 
és a nemzetközi elismerés kivívásáért. 
Szakmai feladataik magas színvonalú 
teljesítése mellett mindenkor törekedtek 
a magángyógyszerészet presztízsének 
növelésére, illetve a magángyógysze-
részi tevékenység szakmai és gazdasági 
feltételeinek javítására.

A gyógyszerészet ezen kiváló egyéni-
ségei tevőlegesen is részt vettek a ma-
gángyógyszerészet önszerveződésének 

fejlesztésében és a Szövetség tevé-
kenységének támogatásában.

A díj odaítélésével a Szövetség ezúton 
is felhívja a figyelmet azokra a kollé-
gákra, akik a makrokörnyezet változá-
sától függetlenül mutatnak példát éle-
tükkel, szakmai tudásukkal.

Mint az a díj átadásakor is elhangzik, „a 
Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége a gyógyszerellátás szervezése, a 
gyógyszerészeti tudományok művelése 
során elért kimagasló eredményeinek 
elismeréseként a „Gyógyszerészetért” 
elismerést és kitüntető címet adomá-
nyozza. A kitüntetett gyógyszerészi te-
vékenysége, szakmai életműve jelentős 
mértékben hozzájárult a magyar gyógy-
szerészet célkitűzéseinek megvalósítá-
sához és nemzetközi elismeréséhez.”

A jelölteket elbíráló kuratórium külö-
nösen fontosnak tartja, hogy az elis-
merésben részesülő személy szakmánk 

tását a gyógyszerészi gondozás ke-
retein belül is, ennek érdekében se-
gítjük a fiatal kollégák ilyen jellegű 
tudásának megszerzését, tanácsadó 
szerepének növelését a betegorien-
tált szolgáltatás területén.”

Amennyiben felkeltettem érdeklődése-
det, kérlek, jelentkezz az októberi Ifjúsá-

gi Fórumra valamilyen érdekes előadás-
sal. Ha pedig kérdésed van, fordulj hoz-
zám bizalommal (rixer33@gmail.com)!

Jelentkezési határidő:  
2019. augusztus 1.

A versenyelőadás anyagának leadási 
határideje: 2019. szeptember 15.

Az érdeklődők a MOSZ Iroda titkársá-
gának e-mail címén is jelentkezhetnek, 
illetve feltehetik kérdéseiket (info@
magangyogyszereszek.hu).

Szeretettel várok minden kedves ér-
deklődő kollégát!

Dr. Rixer Mária
MOSZ IF elnök
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Gy.: Kérem, mondjon egy pár szót 
a gyógyszertáráról! Hányan dolgoz-
nak ott? Mekkora a forgalma? Mi 
jellemző a környezetére, a betegkö-
rére?

Á-L. Zs.: Vidéki kispatika vagyunk, az 
átlagos havi forgalmunk 10 millió fo-
rint körül mozog, amiben a szomszéd 
faluban működtetett kézi gyógyszer-
tárunk forgalma is benne van. A pati-
ka rajtam kívül egy gyógyszerkiadó  
szakasszisztenst és egy asszisztenst tart 
el. A gyógyszerkészítésen és -kiadá-
son kívül a takarítást, ablakpucolást, 
hólapátolást, fűnyírást is nekünk kell 
végeznünk. Az évek során többször is 
próbálkoztam takarítónő felvételével, 
de sajnos néhány hónap elteltével be 
kellett látnom, hogy a patika bevétele 
nem fedezi ezt a költséget.

Olyan helyen működünk, ahol szinte 
mindenkit ismerünk. A betegek elvár-
ják, hogy fejből tudjuk, mit szednek a 
magas vérnyomásukra, az ízületi bán-
talmaikra, milyen tápszert kap az uno-
ka és milyen pelenkát a nagymama. 
Ennek egy óriási előnye van, az, hogy 
az ember agyát tornáztatja!

A forgalmunk főleg a tb-támogatott 
gyógyszerekből származik, sok a köz-
gyógyosunk. Sajnos utóbbiak jelentős 
része csak addig nyújtózkodik, amed-
dig a kerete ér... Az egyéb termékek 
forgalma minimális. A faluból eltűnt 
a fiatalság, mert helyben kevés a mun-
kalehetőség. Sok a nyugdíjas, amit na-
gyon megérzünk a forgalmon. Nyug-
díjfizetéskor alig győzzük a munkát, 
aztán jön a csend...

Gyógyszertár: Milyen indíttatásból 
választotta ezt a hivatást? Ön előtt 
volt-e már a családjában gyógysze-
rész?

Dr. Árva-Lóky Zsófia: Igen, édes-
apám volt gyógyszerész. 1952-ben 
végzett Budapesten, és pályájának egy 
szakaszán, 1956-1967 között egy So-
mogy megyei kis falu, Lábod gyógy-
szertárát vezette.  Elmondhatom ma-
gamról, hogy az első lépéseimet egy 
patikában, és a hozzá tartozó szolgálati 
lakásban tettem meg. Valószínűleg a 
később ott szerzett pozitív élmények 
alapozták meg azt a döntésemet, hogy 
gyógyszerész legyek, és egy falusi pa-
tikában éljem le az életem. Gyerekként 
élveztem, hogy a betérő állatorvost 
elkísérhettem a napi munkájába, vagy 
az erdészt a környék erdeibe. Már nem 
emlékszem rá, de a szüleim többször is 
emlegették, hogy 2-3 éves koromban 
egyszer eltűntem. A patika mosogató-
ja alatt találtak meg, ahol az ott tartott 
piócákat szépen kipakoltam magam 

köré. Olyan ügyesen fogtam meg őket, 
hogy egy sem tapadt rám...

Gy.: Pályája milyen állomásokon ke-
resztül vezetett a mai munkahelyéig?

Á-L. Zs.: Egészségügyi szakközép-
iskolában érettségiztem 1974-ben, a 
diplomámat pedig hét évvel később, 
Budapesten szereztem meg. Ezt köve-
tően asszisztensjelöltként a Somogy 
megyei Gyógyszertári Központban 
helyezkedtem el. Közforgalmú pa-
tikában és a megyei raktárban is dol-
goztam. Az asszisztensi vizsgámat ’76 
tavaszán tettem le, majd felvételiztem 
a SOTE-ra, ahol ősszel kezdtem meg 
tanulmányaimat. Az egyetem elvégzé-
se után visszajöttem Somogyba, a me-
gyei Gyógyszertári Központhoz. Több 
városi patikában dolgoztam beosztott 
gyógyszerészként, majd néhány évre 
vezető-helyettes lettem. Közben több 
vidéki kispatikában is helyettesítet-
tem. Szakvizsgát 1988-ban, Sopronban 
tettem gyógyszerellátási és gyógy-
szerügyi szervezésből.

A gyógyszerészetben a ’90-es évek ele-
jén lezajlott változások tették lehetővé 
a magángyógyszertárak nyitását. Ek-
kor már Kaposmérőn éltünk. Az akkori 
polgármester keresett meg bennünket, 
hogy jó lenne, ha a faluban létesülne egy 
gyógyszertár. Az önkormányzat által 
biztosított helyiségekben nyitottuk meg 
apámmal 1992-ben a Jó Pásztor Patikát, 
amelynek üzemeltetését két évvel ké-
sőbb vettem át tőle. A gyógyszertár által 
termelt árrés-tömegből és kölcsönből 
építettem fel a jelenlegi patikát. Gya-
korlatilag azóta is itt élek és dolgozom. 

„Nincs időnk arra, hogy belenézzünk  
a betegek szemébe”
Interjú dr. Árva-Lóky Zsófiával, a MOSZ Somogy megyei elnökével
A városi gyógyszerészek többsége valószínűleg el sem tudja képzelni, hogyan lehet magas színvonalú szakmai munkát végez-
ni, egyáltalán dolgozni olyan körülmények között, amikor akár egy napig sincs internet a patikában, amikor a térerő hiánya 
miatt megszakad a kapcsolat a gyógyszertár és a „külvilág” között. Interjúalanyom egy Somogy megyei, túlnyomórészt idősek 
lakta faluban, Kaposmérőn éppen negyed százada vezeti a Jó Pásztor Patikát.

Beírtad már a naptáradba? 
Találkozunk október 18–20-án, a Club Tihanyban,  
a Gyógyszerészek Országos Kongresszusán!
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kispatika számára adódik. Tudom, 
hogy ennek gazdasági vonzata is 
van, de úgy érzem, ennyi szabadság 
nekünk is jár.

A betegekkel kapcsolatban pedig vál-
tozatlanul azt gondolom, amit már a 
márciusi, galyatetői konferencián is el-
mondtam: úgy érzem, a patikában egy-
re inkább a gép lesz az úr, az emberi ér-
ték pedig elvész a háttérben, legyen szó 
a beteggel vagy a patikában dolgozó 
munkatársakkal való kapcsolatunkról. 
A napi munkánk során számos hatósági 
elvárásnak kell eleget tennünk, jelenté-
seket készítünk, jelöléseket, kódokat 
ütünk be vagy ellenőrzünk, mindeköz-
ben pedig nincs időnk arra, hogy be-
lenézzünk a betegek szemébe. Holott, 
ahogy azt már az elején is mondtam, a 
falusi ember számára a személyes is-
meretség és a szóbeli kommunikáció a 
legfontosabb!

Gy.: Hogyan került kapcsolatba a 
MOSZ-szal? Az idők során milyen 
tisztségeket kapott, vállalt?

Akinek az itt lakók közül munkahelye 
van, az zömmel a városban dolgozik, 
és ott is váltja ki a gyógyszerét. Tartok 
tőle, hogy ez a trend tovább fog erő-
södni, ha teljes kapacitással beindul az 
EESZT, és megszűnik a felírási iga-
zolás. Eddig ugyanis, ha a páciensek 
eljöttek a receptekért a háziorvoshoz, 
a gyógyszerek egy részét a helyi pati-
kában váltották ki. Már most érződik, 
hogy odatelefonálnak a rendelőbe, és 
az EESZT-be feltöltött receptek jelen-
tős részét a munkahelyükhöz közeli 
patikában váltják ki. Ez érthető emberi 
viselkedés, de az igazán kis patikáknak 
sajnos egy újabb kihívást fog jelenteni.

Véleményem szerint a megoldást erre 
egy normális árrés-rendszer és a ma-
gisztrális díjak rendezése jelentené. 
Lehet, hogy sokan felháborodnak azon, 
amit most mondok, de egy kenőcs elké-
szítésével sokszor akár egy órát is eltöl-
tünk, az érte járó munkadíj viszont egy 
fűnyíró munkás órabérét sem fedezi! 
Tudom, hogy már sosem lesz olyan a vi-
lág, mint a ’90-es években volt, amikor 
gyakorlatilag néhány év árrés-tömegé-
ből és kölcsönből fel tudtuk építeni és 
el tudtuk indítani a jelenlegi Jó Pásztor 
Patikát. Ma már ez nem sikerülne!  

Az árrés-tömeg hiányát a ránk nehe-
zedő, folyamatos technikai fejleszté-
sekben is érezzük, gondolok itt a kü-
lönböző rendszerek bevezetésére, ezek 
kapcsán pedig a szükséges eszközök 
beszerzésére vagy cseréjére. Az egyedi 
dobozazonosításhoz például új szken-
nereket kellett vásárolnunk, finanszí-
roznunk kellett a programfejlesztést, 
annak bekötését stb. Lehet, hogy álom, 
de örülnék, ha ilyen esetekben lenne le-
hetőségünk pályázni.

Gy.: Kapnak-e működési célú támo-
gatást az államtól? Ha igen, az mire 
elég, mit lehet belőle finanszírozni?

Á-L. Zs.: Igen, kapunk állami támo-
gatást, amiből a folyamatosan érkező 
számlákat egyenlítjük ki. Fejből nem 
tudnám megmondani, hogy mire elég, 
de úgy gondolom, éves szinten néhány 
havi asszisztensi fizetést fedez. 

Gy.: A sok adminisztratív teendő 
mellett mennyi idejük marad a bete-
gekkel foglalkozni, beszélgetni? 

Á-L. Zs.: Az adminisztráció jelen-
tős része zárás utánra marad. Nem 
lehet úgy például kábítószert köny-
velni, hogy hol a telefon csörög, hol 
pedig a bejövő beteggel kell foglal-
kozni. Ez pedig sajnos a család rová-
sára megy. Néhány évvel ezelőtt az 
akkor egyéves unokám sírva fakadt, 
amikor hajnalban meglátott náluk a 
konyhában... Ez elgondolkoztatott, 
és azóta az összes bezárási lehetősé-
get kihasználom, ami csak egy falusi 

Beírtad már a naptáradba? 
Találkozunk október 18–20-án, a Club Tihanyban,  
a Gyógyszerészek Országos Kongresszusán!
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nek, de a családi babaprogram miatt 
nem vállalta újra a tisztséget.

Gy.: Milyen tervei, célkitűzései van-
nak ebben a pozícióban?

Á-L. Zs.: A harmadik választáskor 
már szívesen átadtam volna valaki 
másnak a feladatot, de nem volt olyan, 
aki elvállalta volna. Mivel a fiam és a 
családja, az unokák Budapesten élnek, 
ezért 2020-ban, amikor meglesz a tel-
jes jogú nyugdíjam, szeretnék vissza-
vonulni. A családban nincs olyan, aki 
követne a pályán, ezért el fogom adni a 
patikámat. A főváros környékét céloz-
tam meg új otthonomnak. A szakmától 
azonban nem szeretnék teljesen elsza-
kadni: ha lesz rá igény, helyettesítő 
gyógyszerészként dolgoznék még né-
hány évet, és a MOSZ-ban is örömmel 
tevékenykedem, ha találunk számomra 
feladatot.

Tóth Tamás

Á-L. Zs.: Még a kezdet kezdetén apu 
csatlakozott a Szövetséghez, később 
pedig én léptem a helyére. Sokáig nem 
volt tisztségem, mert 12 éven át a he-
lyi önkormányzatnál voltam képviselő, 
egy ciklusban pedig alpolgármester. 
Közben volt egy helyi egyesületünk, 
annak a munkájában is aktívan részt 
vettem. Azóta viszont már a harmadik 
ciklusomat töltöm, mint a MOSZ So-
mogy megyei elnöke. 

Gy.: Mi jellemző a megyei tagságra? 
Mik a tagok legfőbb kihívásai, prob-
lémái?

Á-L. Zs.: Somogy nagy területen 
helyezkedik el, sok az apró falu, na-
gyok a távolságok és nem a legjobb 
a közlekedés. A Balaton partján élő, 
dolgozó kollégák nyáron nem érnek 
rá, a falusiak ősztől nem szívesen 
közlekednek a köd, a korai sötétedés 
és az utakon kóborló vadak miatt. 
Ezért aztán gyűléseket sem tudtam 

összehívni, a harmadik választást 
már e-mailban oldottuk meg... A tag-
ság elöregedett, többen nyugdíjasok 
vagy közel állnak hozzá. Próbálkoz-
tam a fiatalítással – sikertelenül. Az 
előző ciklusban direkt egy friss dip-
lomás kolléganőt kértem fel alelnök-

2. Vevőszolgálat:
• mennyiségi eltéréssel, visszáruval 
   kapcsolatos ügyintézés
• aktuális hitelkeret és folyószámla 
   egyenleg
• számla és számlagyűjtő 
• folyamatban lévő kábítószer rendelés
• szállítási információk

1. Rendelésfelvétel:
• rendelések leadása 
• információ a már leadott 
   elektronikus
   megrendelésekről

4. Alma Franchise 
     Program:
• közvetlen ügyintézés az 
   Alma Franchise 
   partnereknek számára

7. Kórházi kereskedelmi 
     vezetők:
• kiemelt kapcsolattartó 
   direkt kapcsolása

3. Akciós hotline:
• naprakész információk a 
   gyártói akciós rendelésekről

5. Gyöngy Patikák 
     Program:
• közvetlen ügyintézés 
   a Gyöngy Patikák 
   számára

8. Call Center:
• tájékoztatás az aktuális 
   call center akciókról 
• call centeres akciók 
   rendelése

Ügyfélszolgálati időn kívül érkezett hívások esetén kérjük, 
hagyjon üzentet, munkatársunk hamarosan visszahívja!

6. Kereskedelmi 
      képviselő:
• kereskedelmi képviselő 
   direkt kapcsolása

Hívjon minket 

06 (80) 50 50 50 –es
telefonszámon.
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sági jogviszonya az átalakulás időpont-
jában megszűnik, és az átalakuló jogi 
személy vagyonából akkora hányad-
ra jogosultak, amelyet a jogi személy 
jogutód nélküli megszűnése esetén 
igényelhetnének. Az átalakulási tervet 
a tagok nyilatkozata alapján szükség 
szerint módosítani kell.

Az átalakulás befejezése előtt meg kell 
határozni a jogutód szervezet tagjait, a 
tervezett jegyzett tőkéből megillető há-
nyadot, a jogutód jogi személyben tag-
ként részt venni nem kívánókat megil-
lető vagyonhányadot és annak kiadási 
módját.

Az átalakulás során a társaságtól meg-
válókat megillető vagyonhányadot a 
jogutód nyilvántartásba vételét követő 
60 napon belül kell kiadni, kivéve, ha a 
jogutódnak az érintettekkel kötött meg-
állapodása ettől eltérően rendelkezik.

Az átalakulásról a tagok vagy az ala-
pítók az átalakulási terv elfogadásával 
határoznak; ezt a határozatot a döntés-
hozó szerv legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozza meg.

Az elfogadott átalakulási tervet az át-
alakulásról hozott döntéssel együtt 
közzé kell tenni. Az a hitelező, akinek 
követelése a közzététel előtt keletke-
zett, a közzétételtől számított 30 napos 
jogvesztő határidőn belül az átalakuló 
jogi személytől megfelelő biztosítékot 
követelhet, ha az átalakulás veszélyez-
teti követelésének kielégítését.

Az átalakulással létrejövő jogi személy 
nyilvántartásba vételével egyidejűleg 
az átalakulással megszűnő jogi sze-
mélyt törölni kell a nyilvántartásból. A 
létrejövő jogi személy nyilvántartásba 
vételéig az átalakuló jogi személy a 
bejegyzett jogi személy cégformájában 
folytatja tevékenységét.

A gazdasági társaságok átalakulásá-
ra általában abból az okból kerül sor, 
mert a tagjai (tulajdonosok) a társaság 
eredményes működésének elősegítése, 
vagyis a működés racionalizálása érde-
kében a társaság működési formájának 
megváltoztatása mellett döntenek. Bi-
zonyos esetekben (ha két egymást kö-
vető üzleti évben a társaság saját tőkéje 
nem éri el az adott társasági formára 
kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a ta-
gok nem gondoskodnak a második év 
beszámolójának elfogadásától számí-
tott három hónapon belül a szükséges 
saját tőke biztosításáról) a tagok köte-
lesek dönteni a társaság átalakulásáról, 
ha azt nem kívánják jogutód nélkül 
megszüntetni.

Egy jogi személy más típusú jogi sze-
méllyé történő átalakulása esetén az 
átalakuló jogi személy megszűnik, 
jogai és kötelezettségei az átalaku-
lással keletkező jogi személyre, mint 
általános jogutódra szállnak át. Az 
eljárás során az új jogi személy léte-
sítésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

Egy gazdasági társaság más társasági 
formába tartozó gazdasági társasággá, 
egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat 
át. A közkereseti társaság betéti társa-

sággá és a betéti társaság közkereseti 
társasággá a gazdasági társaságok át-
alakulására vonatkozó szabályok al-
kalmazása nélkül, társasági szerződése 
módosításával alakulhat át. Nonprofit 
gazdasági társaság más társasági for-
mává csak nonprofit jellegének meg-
tartásával alakulhat át, csak nonprofit 
gazdasági társasággal egyesülhet, il-
letve csak nonprofit gazdasági társasá-
gokra válhat szét.

Nem alakulhat át a jogi személy, ha

•	 jogutód nélküli megszűnésére irányu-
ló eljárás vagy csődeljárás alatt áll;

•	 vele szemben jogi személy elleni 
büntetőjogi intézkedés van folya-
matban, vagy jogi személlyel szem-
ben alkalmazható büntetőjogi intéz-
kedés hatálya alatt áll; 

•	 a tagok vagy az alapítók nem teljesí-
tették a létesítő okirat szerinti vagyoni 
hozzájárulási kötelezettségüket.

Előtársaság esetén sem határozható el 
az átalakulás.

Az átalakulás folyamata

A jogi személy átalakulásának kez-
deményezéséről – az átalakulás mód-
jának és a jogutód jogi személynek a 
meghatározásával – a jogi személy tag-
jai, illetve alapítói döntenek. A döntést 
követően a jogi személy ügyvezetése 
köteles egy, az átalakulási vagyonmér-
leg-tervezetet is tartalmazó átalakulási 
tervet készíteni, és azt a tagokkal, illet-
ve alapítókkal közölni.

A tagsággal rendelkező jogi személy 
tagjai az átalakulási terv közlésétől 
számított 30 napon belül nyilatkozhat-
nak arról, hogy nem kívánnak az átala-
kulással létrejövő jogi személy tagjaivá 
válni. A jognyilatkozatot tett tagok tag-

Amit a gazdasági társaságok átalakulásáról tudni kell
Milyen okból történhet, és milyen formái vannak a cégátalakulásnak? Mik a teendőink ezzel kapcsolatban? Hogyan alakulnak 
a felelősségi szabályok, hogyan történik a vagyonmegosztás, az új cég bejegyzése és milyen bevallásokat kell benyújtanunk a 
hatóságoknak? Az alábbi cikkben többek között ezekre a kérdésekre adunk választ. 
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A cégátalakulás bejegyzése 
a cégnyilvántartásba
A cégforma változása esetén a cég át-
alakulását a létesítő okirat aláírásától, 
illetve elfogadásától számított 60 na-
pon belül kell bejelenteni a jogelőd cég 
székhelye szerint illetékes cégbíróság-
nak. Ezzel egyidejűleg a jogelőd cég 
törlését is kérni kell.

A cégforma-változásról a jogelőd cég 
székhelye szerinti cégbíróság dönt. A 
cégbíróság a jogelőd céget – a jogutód-
ra történő utalással – törli, egyúttal a 

jogutód céget bejegyzi a cégjegy-
zékbe. Ezt követően szükség 
szerint rendelkezik a cégira-
toknak a jogutód cég székhelye 
szerinti illetékes cégbírósághoz 
való megküldéséről.

Az átalakulás bejegyzéséhez 
szükséges okiratok:

•	 a legfőbb szerv határozatai;
•	 nyilatkozat arról, hogy az ügyve-

zetés az átalakulás elhatározásáról 
tájékoztatta a munkavállalói érdek-
képviseletet;

•	 átalakulási terv;
•	 a vagyonmérleg- és vagyonlel-

tár-tervezetekre vonatkozó könyv-
vizsgálói jelentést tartalmazó okirat 
(Az átalakulás vizsgálatát végző 
könyvvizsgáló nem lehet a cég ál-
landó könyvvizsgálója. Erre a mun-
kára másik könyvvizsgálót kell fo-
gadni.);

•	 az átalakulásra vonatkozó közlemé-
nyek megjelenését igazoló lappél-
dányok kivonata;

•	 egyesülés esetén az egyesülési terv;
•	 szétválás esetén a szétválási terv.

Bevallások 

Az Art. 33. § (3) bekezdése szerint az 
adózónak soron kívüli bevallást kell be-
nyújtania valamennyi adójáról a beval-
lással még le nem fedett időszakról ak-
kor, ha a számvitelről szóló törvény VII. 
fejezete sajátos beszámoló-készítési kö-
telezettséget ír elő. Ilyen többek között 
a gazdasági társaságok átalakulása is.

Ha a nyilvántartó bíróság elutasítja 
az átalakulás bejegyzését, a jogi sze-
mély korábbi formájában működik 
tovább.

Az átalakulással kapcsolatos  
felelősségi szabályok

Az átalakulás során a társaságtól meg-
váló tag a társaság jogutód nélküli 
megszűnése esetén irányadó szabályok 
szerint köteles helyt állni az átalakuló 
gazdasági társaságnak az átalakulással 
létrejövő jogi személy által nem 
teljesített kötelezettségeiért.

Ha egy korlátlanul felelős tag 
az átalakulás következtében 
korlátozottan felelős taggá 
válik, a jogutód bejegyzésé-
től számított ötéves jogvesztő 
határidőn belül – és az átala-
kulással létrejövő jogi sze-
mély más, korlátlanul felelős 
tagjaival együtt – köteles helyt 
állni a jogelőd gazdasági társaság tarto-
zásaiért.

A hatályos jogszabályok a gazdasági 
társaságok átalakulásának alábbi for-
máit szabályozzák:

Cégforma-váltás:  az eredeti társaság 
más típusú jogi személlyé alakul át. Az 
eredeti társaság megszűnik, jogai és 
kötelezettségei az átalakulással kelet-
kező új társaságra szállnak át.

Különválás: az eredeti társaság meg-
szűnik, és vagyona a különválással lét-
rejövő társaságokra száll át.

Kiválás: az eredeti társaság fennma-
rad, azonban vagyonának egy része 
a kiválással létrejövő új társaságra 
száll át.

Összeolvadás: az összeolvadó eredeti 
társaságok megszűnnek, helyettük – 
általános jogutódlás mellett – egy új 
társaság jön létre.

Beolvadás: a beolvadó társaság meg-
szűnik, általános jogutódja az egyesü-
lésben részt vevő azon másik társaság 
lesz, amelybe beolvad.

Az átalakulás fentiektől eltérő formá-
it jelentik az alábbi esetek, amelyek 
lényegében a fenti átalakulási formák 
kombinációi:

Beolvadásos kiválás:  a kiváló tag az 
eredeti társaság vagyonának egy részé-
vel egy már működő társasághoz, mint 
jogutódhoz csatlakozik.

Beolvadásos különválás: a különváló 
tagok az eredeti társaság vagyonának 
rájuk eső részével különböző, már mű-
ködő társaságokhoz, mint jogutódok-
hoz csatlakoznak.

„Az átalakulással megszűnő 
társaságnak (…) az üzleti év elejétől 

a megszűnés időpontjáig éves 
beszámolót kell készítenie.”
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jelentési kötelezettségének, azon 
adókötelezettséget érintő adatainak 
tekintetében, amelyek változásáról 
külön jogszabály alapján a cégbíróság 
értesíti a NAV-ot. 

Ha a bejelentkezés során az adózó 
valamelyik adatát a cégbírósághoz je-
lentette be, akkor annak változását is 
ugyanott köteles bejelenteni. Kizárólag 
azokat a változásokat kell közvetlenül 
a NAV-nak jelezni, amelyekről a cégbí-
róság nem tájékoztatja a Hivatalt.

A cégbírósági bejegyzéstől számított 
90 napon belül el kell készíteni a vég-
leges átalakulási vagyonmérlegeket 
és vagyonleltárakat, amelyeket hite-
lesíttetni kell az átalakulást ellenőrző 
könyvvizsgálóval, majd pedig közzé 
kell tenni.

Az átalakulással megszűnő társaságnak 
a cégbírósági bejegyzéstől számított 90 
napon belül az üzleti év elejétől a meg-
szűnés időpontjáig éves beszámolót 
kell készítenie, és azt közzé kell tennie. 
Ha a cég könyvvizsgálásra kötelezett, 
akkor a beszámolót hitelesíttetni kell a 
cég állandó könyvvizsgálójával. 

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

A soron kívüli adóbevallást az éves 
elszámolású adókról a beszámoló ké-
szítésére előírt határidőn belül kell 
benyújtani. Azokról az adókról, ame-
lyeknél az adómegállapítási időszak 
egy hónap vagy egy negyedév, a beval-
lással még le nem fedett időszakról a 
soron kívüli adóbevallási kötelezettsé-
get kiváltó eseményt követő 30 napon 
belül kell bevallást benyújtani.

1.) 08-as járulékbevallás

A „bevallás típusa” kódkockában je-
lölni kell az átalakulást. Átalakulás 
esetén a bevallást a jogelődre vonatko-
zóan 30 napon belül kell benyújtani. 
Ilyen esetben a bevallásnak a jogelőd 
adószámát is tartalmaznia kell. Ameny-
nyiben a jogutódlással történő megszű-
nés hónap közben történik, és a jogelőd 
kötelezettségeit a jogutód teljesíti, a 
jogutódnak két darab 1708-as bevallást 
kell benyújtania: egyet 30 napon belül, 
a jogutódlással történő megszűnés idő-
pontjáig, egyet pedig az adott hónapból 
még fennmaradó időszakra. Ez utóbbin 
a jogelőd adószámát természetesen már 
nem kell szerepeltetni.

2.) 65-ös áfa-bevallás

Az átalakulással létrejövő adózónak 
az áfa-bevallási kötelezettségét ugyan-
olyan gyakorisággal kell teljesítenie, 
mint amilyen gyakorisággal volt beval-
lásra kötelezve az a szervezet, amelyből 
átalakult. A bevalláson, ha az még a jog-
előd időszakára vonatkozik, a jogelőd 
adószámát is fel kell tüntetni. Ha viszont 
a jogutód már a saját időszakáról nyújtja 
be a bevallást, akkor tilos feltüntetni a 
jogelőd adószámát! A bevallás típusánál 
itt is jelölni kell az átalakulást. 

3.) Társaságiadó-bevallás

Az Art. 33. § (8) bekezdése szerint az 
adóévben átalakuló, egyesülő, szétvá-

ló adózó – ide értve az átalakulással, 
egyesüléssel, szétválással létrejött 
adózót, az átvevőt és a fennmaradó 
társaságot is – az átalakulás, egyesü-
lés, szétválás napjától számított 30 
napon belül társasági adóelőleg-be-
vallást tesz.

4.)  Foglalkoztatottak ki- és bejelen-
tése

Ha a foglalkoztatottak jogviszonykód-
jában nem történik változás, akkor csak 
a jogutódnak kell a T1041-es adatlapon 
megtenni a bejelentéseket. Ha azonban 
változnak a jogviszonykódok, akkor 
mind a jogelődnek, mind a jogutódnak 
van bejelentési kötelezettsége.  Ilyen 
esetben a jogelődnek a jogviszonyok 
végét is be kell jelentenie.

Változás-bejelentés

A cégbejegyzésre kötelezett adózó a 
cégbírósághoz eljuttatott bejelentéssel 
tesz eleget a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal felé teljesítendő változás-be-

Gyógyszertárak könyvelésére szakosodott könyvelőiroda 
patikák könyvelését vállalja teljes körű ügyintézéssel. 

 
Érdeklődni Schissler Józsefnél lehet. Tel.: 30-475-8174
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tikánkban egy új kategóriát, és azt jól 
emeljük ki – meglepően nagy fogyást 
tudunk vele generálni. Dolgoztam olyan 
gyógyszertárral, amelyik korábban nem 
foglalkozott a szúnyog- és kullancs- 
szezonnal, viszont miután – a polcon, a 
szórólapokon és a munkatársak fejében 
– alkottunk erre egy külön kategóriát, 
látványosan megnőtt az ilyen termékek 
forgalma. Igazi kosárérték-növelést ak-
kor érhetünk el, ha az embereink tudják, 
hogy melyik terméket melyik másik 
készítményhez érdemes társítani. Egy 
szúnyogriasztót például egy napozó-
szerhez; a nyaralni indulók ne a Bala-
tonnál vegyék meg ezeket a termékeket, 
hanem még otthon, nálunk. 

Ha nagyobb receptforgalmú patika 
vagyunk, megnézhetjük, hogy milyen 
típusú gyógyszereket visznek tőlünk 
rendszeresen, nagy számban. Ha pél-
dául sok diabéteszes beteg jár hozzánk, 
a számukra is készíthetünk olyan cso-
magokat, amelyekről úgy gondoljuk, 
hogy a benne található készítmények 
– tea, étrend-kiegészítő stb. – hatéko-
nyan támogathatják az ő terápiájukat. 
Ezzel is tudunk kosárértéket növelni. 
Mi például a közelmúltban baba-ma-
ma csomagot állítottunk össze, aminek 
ugyan nincs szezonja, de a tavaszi és 
a nyári időszak forgalmát akartuk egy 
kicsit megnövelni vele.    

Természetesen nemcsak a patika szem-
pontjai, hanem a vevőink kiszolgálása 
is fontos. Ha ennek kapcsán a kínálatot 
és az árképzést nézzük, egy-egy kate-
górián belül érdemes három termék-
kel foglalkozni, egy alacsonyabb, egy 
közepes és egy magasabb árú, árrésű 
készítményt raktáron tartani. Egyrészt 
azért, hogy a vevőnek a szabadpolcos 
rendszerben legyen választási lehetősé-
ge. Ha nincs szabadpolc az officinánk-
ban, akkor az expediáló először mindig 
az általunk preferált terméket ajánlja. 
Ha a vásárlónak ez nem tetszik, akkor 
kínáljon alternatívát. 

Ugyanez érvényes a csomagajánlatok-
ra is. Ha termékcsomagokat állítunk 
össze, például túrázóknak a nyári idő-
szakra, szintén érdemes három kategó-
riában gondolkodni. Miért? A vevők 

Vannak olyan gyógyszertárak, ahol a 
forgalom a nyári hónapokban egy kicsit 
visszaesik, és olyanok is, amelyekben 
nagy a receptszám, náluk nem tapasz-
talható ilyen ingadozás. Ettől függet-
lenül, mint minden évben és minden 
időszakban, a patikában vannak aktuális 
munkafeladatok, amelyeket érdemes jó 
előre átgondolni, és megtervezni, hogy 
a gyógyszertárunk hogyan készüljön fel 
egy jobb nyári szezonra, hogy ezt az eset-
leges visszaesést ki tudjuk küszöbölni. 

Első lépésként nézzük át az egész-
ségmegőrzésnek, a megelőzésnek és 
a betegségeknek azon területeit, ame-
lyeknek szezonjuk lesz. Miután eze-
ket meghatároztuk, meg kell találnunk 
hozzájuk azokat a termékeket, ame-
lyekkel szívesen foglalkozunk. Itt két 
szempontot kell figyelembe vennünk: 
egyrészt a patika árrését, hogy megfe-
lelő hasznot tudjunk velük generálni, 
másrészt pedig a készítmények expedi-
álhatóságát, hogy a kollégák is hatéko-
nyan tudjanak velük dolgozni. 

Azok a készítmények, amelyeket könnyű 
eladni és nagy árréstömeget lehet velük 
termelni, elsősorban a jó nevű, márkázott 

termékek. Ha új vásárlókat szeretnénk 
szerezni, akkor a nagy márkákkal lehet 
eredményt elérni ezen a területen. A ki-
sebb márkáknak pedig az impulzusvásár-
lásban lehet szerepük: ha a vevő már bent 
van a gyógyszertárban, meglátja a készít-
ményt, megtetszik neki és megvásárolja, 
vagyis hajlamos többet költeni, mint ere-
detileg tervezte. Utóbbi készítmények te-
hát az egy főre jutó kosárérték növelését 
szolgálhatják.   

Nem fogok arról beszélni, hogy konk-
rétan milyen termékeket helyezzünk ki 
a szabadpolcra, mert ezt patikája válo-
gatja. Általánosságban csupán annyit: 
nem biztos, hogy az olcsóbb készítmé-
nyekkel kell elfoglalni a szabadpolc 
legfontosabb értéktermelő helyeit, 
mondván, hogy csak azok fogynak, mi-
közben a drágább kategóriából már egy 
dobozon is nagyobb árrésük lett volna, 
mint öt olcsóbb terméken. Persze a 
gyógyszertárak egy része azért nem a 
magasabb, hanem az alacsonyabb ár-
résű terméket helyezi ki a polcra, mert 
utóbbiért polcpénzt fizet a gyártó. Ezt a 
kettőt is érdemes összevetni, hogy me-
lyiken keresünk többet.   

Sok gyógyszerész ott aprózza el ma-
gát, hogy az egyik gyártónak a polcot 
adja ki, a másiknak a plakáthelyet, a 
harmadiknak az újságot, a negyediktől 
árkedvezményt kap, és mit fog eladni? 
Az ötödik terméket, amelyiken nincs 
akkora árrése, viszont könnyű értékesí-
teni, mert a beteg azt keresi. Pontosan 
ebbe kellene tudatosságot vinni, amit 
csak nagyon kevés patika csinál. 

Új kategóriák, termékcsomagok

Ha egy termékkörnek eddig nem volt 
kimagasló a forgalma, teremtsünk a pa-

Szezonhoz a fazont
Tudatos tervezéssel minél nagyobb forgalmat elérni
Közeledik a nyári szezon. Hogyan készüljünk fel rá, annak érdekében, hogy a for-
galmunk ne csökkenjen, sőt, a szezonális termékekből a lehető legnagyobb mér-
tékben nőjön ebben az időszakban?
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Gondoljunk bele, ezeket a készítmé-
nyeket valamilyen nagyobb árréssel 
már jó előre beszereztük, kihelyeztük, 
benne vannak a bónuszrendszerben, 
esetleg plakátot vagy szórólapot készí-
tettünk hozzájuk, már csak ezért is lát-
nunk kell, hogy valóban nyereséges-e 
velük foglalkozni. Ilyen szempontból 
azok a termékek mondhatók igazán 
hatékonynak, amelyeknek a forgalma 
ilyenkor akár a négy-ötszörösére is 
megnő. Ezt az utánkövetést természe-
tesen nem kell minden termékkör kap-
csán elvégeznünk, elég azoknál, ame-
lyekre aktuálisan fókuszálunk. 

Teendők

Összefoglalva, az elkövetkező hetek 
legfontosabb feladatának az előző év 
azonos időszakának elemzését tartom, 

ami alapján készletezéssel, a 
megfelelő marketingmix ki-
dolgozásával hatékonyan fel 
lehet készülni a közelgő nyári 
szezonra, de akár az őszi hó-

napokra is. Ne feledjük, nagyon 
sok gyógyszercég már május-június-

ban hozza az őszi betöltő csomagjait. 
És természetesen az utánkövetés is 
ugyanilyen fontos, hogy kiderüljön, 
elég hatékony volt-e a marketing-
mixünk, illetve tényleg érdemes volt-e 
az adott termékekkel dolgoznunk.  

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft. 

mindig azt nézik, hogy min mennyit 
nyerhetnek. Ha csak két csomagot 
ajánlunk fel nekik, a 60 százalékuk 
az olcsóbbat fogja választani. Három 
lehetőség esetén viszont a vásárlói 
döntések el fognak tolódni a legol-
csóbbról a középső csomag irányába, 
azért, mert a vásárlók úgy érzik, azzal 
egy jobb minőséget kapnak, de a drá-
gához képest még mindig spórolnak. A 
gyógyszertár pedig így nagyobb árrés-
tömeget tud realizálni. 

Marketingtámogatás

Ezekhez a területekhez, illetve termék-
körökhöz kapcsolódóan jó előre ki kell 
alakítanunk a megfelelő marketingmixet. 
Mit jelent ez? Azt, hogy az elkövetkező 
időszakban ezekkel a termékekkel kell 
foglalkoznunk a Facebook-on, a honla-
punkon, a webshopunkban, a szórólapja-
inkon, az újságunkban, az óriásplakátja-
inkon, a helyi rádióban, vagyis minden 
olyan csatornán, amelyen keresztül a 
patikánk akciózza magát. De ezekkel a 
termékekkel kell dolgoznunk a patikánk 
belső motivációs rendszerében is, továb-
bá, az officinai polcrendezési szabályok-
nak megfelelően ezeket a készítménye-
ket kell kihelyeznünk a leglátványosabb 
helyekre, ami már önmagában is gene-
rálhat profitot.

Ahogy a mondás tartja, jó bornak is kell 
a cégér. A marketing akkor is fontos, 
ha egyedüli gyógyszertár vagyunk egy 
kisebb településen. A márkás termékek 
többféleképpen csalogathatják 
be a vásárlókat a patikába. 
Például, ha a marketingkam-
pánynak van egy üzenete, 
ha felszólít valamire. Lehet 
ez egy árkampány is, hogy ez 
a nagyon jó termék, amit mindenki 
ismer, most 25 százalékkal olcsóbban 
kapható nálunk. Ez olyan vevőket is 
meg fog mozdítani, akik eddig nem a mi 
gyógyszertárunkba jártak. Ezzel más pa-
tikákból tudunk vevőket átvonzani ma-
gunkhoz. Az ezt követő feladatunk pedig 
ezeket a vevőket megtartani.  

A fenti részletezett munkafolyamato-
kat is ki lehet adni a beosztottaknak, 

és erre akár egy plusz motivációs rend-
szert kidolgozni. Az egyik kolléga a 
termékek összekészítéséért felel, a má-
sik a polcképért, a harmadik az interne-
tes jelenlétért stb.

Nyomon követés

Ne nyugodjunk meg attól, hogy kirak-
tuk a nyári termékeket. Legalább ilyen 
lényegesnek tartom ezek forgalmának 
nyomon követését, hiszen nagyon nem 
mindegy, hogy ezek a készítmények 
mennyi extra bevételt termelnek ne-
künk. Mi azt szoktuk csinálni, hogy 
visszamenőleg megnézzük ezeknek a 
termékeknek a forgalmát, majd pedig 
azt, hogy egy adott ciklusban, az előző 
év azonos időszakához képest milyen 
extra árrést termeltek nekünk. Ezt akár 
olyan pontosan meg lehet mondani, 

hogy egy készítmény egy polc-centi-
méteren hozott, mondjuk, 1500 forin-
tot. Érdemes ebből folyamatosan egy 
olyan jellegű statisztikát készíteni, 
amely egy év múlva megkönnyíti az 
ezekkel a készítményekkel való mun-
kát. Hiszen akkor már tudni fogjuk, 
hogy érdemes-e velük fókuszáltan fog-
lalkoznunk vagy nem. Ha egy termék-
be tavaly nem érte meg energiát fektet-
ni, célszerű azt egy másikra lecserélni.   

„Teremtsünk a patikánkban egy új 
kategóriát, és azt jól emeljük ki.”
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számíthatunk az adott munkatárstól, ha 
a betegek kiszolgálásáról, a kollégák-
kal való együttműködésről vagy mások 
munkájának irányításáról van szó. 

A flow tervezhető

Közhelynek hathat, hogy egy vállalko-
zás szempontjából a munkájukat figye-
lemmel, odaadással, kreativitással végző 
munkatársak megléte jelenti a legfonto-
sabb erőforrást. Az ilyen munkavégzésre 
irányuló igény a tulajdonos és a vezető 
részéről érthető, azonban a hozzá ve-
zető út teljesen elméletinek tűnhet. A 
példánkban szereplő két hős az ideje na-
gyobb részében a flow vagy ahhoz közeli 
állapotában van. Ez az az állapot, amivel 
a tapasztalatunk szerint a legtöbb vezető 
nem tud mit kezdeni, mivel ezt csupán a 
tankönyvekben létező, elméleti jelenség-
nek tartja, és osztja azt a közfelfogást, 
hogy a munkahelyi helyzetekre a flow 
jelensége illik a legkevésbé. 

A flow, a teljes figyelemmel és odaa-
dással végzett tevékenység, amelyben 
gyakran még az eltelt idő érzékelése 
is eltűnik, nem inkább a pihenés ide-
jére jellemző? Tény, hogy a flow él-
ménye ritka, ám – meglepő módon – a  
leggyakrabban mégis a munkavégzés-
hez kapcsolódik. Hasonlóan ahhoz, 
ahogy egy aranyrög megtalálása is sze-
rencsének tűnhet, ugyanakkor a tapasz-
talat azt mutatja, hogy a szerencséhez 
kitartó és tervezett munka vezet.  

Milyen tervezési folyamat alkalmas 
arra, hogy közelebb jussunk a flow 
élményéhez, és olyan körülményeket 
alakítsunk ki, amelyek között hétköz-
napi hőseink meg tudnak nyilvánulni?                                                                      

A flow elméletében két tényező ját-
szik kulcsszerepet. Az egyik az elvá-
rások, a nehézségek, a másik pedig 

Azt állítjuk, hogy hősök ma is léteznek, 
csak a jelenlétük jóval kevésbé észre-
vehető. Vajon megengedhető, hogy egy 
cikk keretében felfedjük néhány ilyen 
hős kilétét? És ha így is teszünk, milyen 
jelentősége van ennek a gyógyszerészi 
gyakorlatban? Az első kérdésre a vá-
lasz, hogy azért érdemes felismernünk 
őket, mert a példájuk több, közvetlen 
és gyakorlati tanulsággal szolgál.

Két hős

Kezdjük egy BKK ellenőrrel, reggel 
7-kor, Kelenföldön! A vonatokkal meg-
érkező embertömeg a metró lejáratánál 
szorul össze. Hősünk, egy 60 felé járó 
férfiember hangosan, arcán széles mo-
sollyal köszönt mindenkit: „Jó reggelt, 
szép napot!” Néhányan még vissza is 
köszönnek neki, hiszen naponta talál-
koznak vele. Ha valaki azt hinné, hogy 
hősünk elfárad a műszak végére – hát 
nem. Egész nap ugyanazzal a lendü-
lettel végzi egyáltalán nem népszerű 
munkáját egy huzatos, zajos és teljesen 
egyhangú közegben. 

Másikuk, egy hölgy, irodai dolgo-
zó egy kisvállalkozásnál. Egész nap 
számlákat ír, ha vevő érkezik, kiszol-

gálja, felvilágosítást ad, raktárat kezel. 
Napközben legalább három rétegben 
állnak az asztalán a számlák, a kime-
nő-bejövő levelek, és hasonló a helyzet 
a mindig világító monitorral, ahol egy 
összetett készletnyilvántartó program 
fut. A mindig időre és pontosan elvég-
zett munkája mellett időnként rákérdez 
más kollégákra: „Hogy állsz a...?”, és 
ide a kisvállalkozás bármely másik te-
rületének éppen aktuális szakmai prob-
lémája behelyettesíthető. 

Tizenkettő egy tucat? 

Lesznek, akik e sorokat olvasva hősnek 
tartják két szereplőnket, mások talán 
sajnálattal azt gondolják, hogy ők ap-
rópénzért adják oda figyelmüket és az 
idejüket. Vélhetjük azt is, hogy ezek a 
példák olyannyira hétköznapiak, hogy 
szinte mindenkire illenek, hiszen a jól 
elvégzett munka nem kell, hogy külön 
szót érdemeljen. Lehet, ám egy pilla-
natra vessük össze ezeket a példákat 
azzal a fajta viselkedéssel, amit hétfőn 
reggel tapasztalhatunk (természetesen 
más) munkahelyen, amikor is elhang-
zik az (egyébként teljesen komoly) 
kérdés: „Mikor lesz már péntek?” Ez 
a kérdés tökéletesen leírja, hogy mire 

A hősök munkája
Volt idő, amikor a munka és a hős fogalma összekapcsolódott, csak más sorrendben. 90 éve született meg „a munka hőse” 
fogalma, ami a különleges, nagy erőfeszítések társadalmi elismerését jelezte. Azok az idők szerencsére elmúltak, a munka 
maradt, de vajon hová lettek a hősök?
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Újonnan belépő dolgozó 
Ebben az esetben gyakori, a „majd be-
lejön” szemlélete, holott egy hatékony 
onboarding programmal az új munka-
társ teljesítménye gyorsan növekszik, 
plusz ennek van egy további, nagyon 
pozitív hatása is. Ez pedig a munkál-
tatói márkaépítés (employer branding) 
erősítése. Ennek különösen a munka-
erőhiányos szakmákban van igen nagy 
jelentősége. Annak a munkahelynek, 
ahol hatékony onboarding program 
működik, sokkal nagyobb a jó munka-
erőt megtartó képessége.

Unalom/kiégés 

Az unalom és a kiégés azokon a 
munkahelyeken gyakori látoga-
tó, ahol minimális a változatos-
ság. Ilyenkor a munkakör gaz-
dagítása, például a beosztottak 
új feladatkörrel való felruházása 
(gyógyszerészi gondozási fel-
adatok, a gyógyszertári marke-
ting eszközeinek kiválasztása 
és alkalmazása), kereszt-értéke-
sítéses módszerek elsajátítása, 
egy kommunikációs képzésen 
való részvétel, esetleg egy on-
line értékesítés megszervezése 

segíthet. Egyszerű példák, amelyekből 
néhányat érdemes beválogatni a szer-
számosládába. 
 
Természetesen, mint minden szerszá-
mosláda esetén, itt is tudni kell, hogy 
melyik szerszám mire való. Ezt segít-
heti elő a gyógyszertári vezetők kép-
zése, ami szintén a kiégés ellen való 
orvosság. 

Ha az olvasónak netán hiányérzete tá-
madt volna a cikk végére, mert kapott 
ugyan némi segítséget a flow kialakí-
tásának lehetséges módozataihoz, vi-
szont nem kapott választ arra, hogy ho-
gyan születnek a hősök – nos, ez azért 
lehet, mert a hősök rendszerint nem 
születnek, hanem azzá válnak. Ehhez 
az kell, hogy az ember (a munkatárs, 
a vezető, a gyerek, a szülő) azt érezze, 
hogy képes a saját életének a kézben 
tartására. Ezt a folyamatot viszont tu-

az aktuális képességek. Mindkét di-
menzió befolyásolható és – vezetői 
szinten – tervezhető is. Az alábbi 
egyszerű ábrán jól érzékelhető, hogy 
a képességeket jelentősen meghaladó 
nehézségek esetén túlzott feszültség, 
stressz alakul ki. Ha pedig a képes-
ségek haladják meg lényegesen az 
elvárásokat, annak unalom lesz a kö-
vetkezménye. 

A kettő egyensúlya esetén – egy meg-
lehetősen szűk sávban – alakulhat ki a 
flow, amikor az elvárások és a képes-
ségek egyensúlyban vannak. Az eve-
zősök haladási iránya sem vélet-
len. A flow csak akkor tartható 
fenn, ha haladással párosul. Az 
egy helyben álló hajó sodródik, 
csak a haladó jármű irányítha-
tó jól. Természetesen ennek az 
egyensúlynak a megléte nem ga-
rancia a flow-ra, csupán annak 
egyik szükséges előfeltétele. 

A vezető feladata, hogy ezt az 
egyensúlyt kialakítsa. Gyógy-
szertári környezetben a szakmai, 
a gazdasági és a jogszabályi el-
várások adottak, a szükséges ké-
pességek meglétéről a megfelelő 
oktatási intézmények és a folya-
matos képzések gondoskodnak. 
Elvileg tehát minden rendben van. Még-
is, milyen körülmények között állhat elő 
feszültség és stresszhelyzet, illetve mikor 
jelenik meg az unalom, és főként, mit le-
het tenni ezek elkerülése és a flow kivál-
tása érdekében?

A szerszámosláda

Érdekes kettősség állt elő a szervezet-
fejlesztési gyakorlatban. Egyfelől a 
nagy és élenjáró vállalkozások keresik 
a next practice-t, vagyis az új, innova-
tív megoldásokat. Másfelől ott van a 
best practice vonzása, azaz a felismert 
nehézségek és problémák esetén jól 
jönnek a már bevált megoldások, ame-
lyeket biztonsággal lehet alkalmazni. 
Ez a „szerszámosláda”, azaz a kész 
megoldások gyűjteménye okot adhat 
egyfajta lenézésre, mondván, hogy 
ezek a megoldások közhelyesek.

Egy rövid cikknek természetesen nem 
lehet célja, hogy a legutolsó rekeszéig 
áttekintsük a szerszámosláda tartalmát, 
csupán annak néhány eszközét villan-
tanánk fel, jelezve, hogy a lehetőségek 
sokszínűek.

Feszültség/stressz

A feszültség, a stressz kialakulásának 
gyakori oka, hogy a munkahelyen mun-
kakörváltozásra, felelősségi kör-bővü-
lésre, új vezető kinevezésre kerül a sor. 
A megváltozott feladat stresszel jár. 

Ilyenkor több szerszám is előhúzható: 
a leghatékonyabb módszer a közvet-
len tudásátadás, azaz a mentorálás, de 
olyan képzés elvégzése is szóba jöhet, 
amely kevesebb munkaidő-kieséssel 
jár. Több helyen alkalmazzák az e-lear-
ning módszerét, amelyhez fejlett szoft-
veres megoldások állnak rendelkezés-
re. Ilyen esetekben valójában nem is a 
képzés módja, hanem a képzés szüksé-
gességének a felismerése a nehezebb 
vezetői feladat.

Ehhez kapcsolódó vezetői eszköz a 
visszajelzések adása. Evidensnek tű-
nik, de ennek egyik fajtája, a pozitív 
visszajelzés egy igen ritkán alkalma-
zott módszer, amit érdemes tanulni, és 
főként gyakorolni. A jó időben, ponto-
san adott visszajelzés csodákra képes: 
elakadások esetén hatalmasat lendít a 
dolgozón, és segít megbirkózni a tor-
nyosuló feladatokkal. 
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Bővülnek az EESZT adatbázisai
A kormány fontosnak tartja, hogy „egy csatornába” terelje az egészségügyben 
fellelhető betegadatokat, ezért a közeljövőben tovább bővülnek a már működő 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) adatbázisai – jelentette be 
az emberi erőforrások minisztere.

Kásler Miklós kiemelte, ehhez 23 milliárd forint áll rendelkezésre az Emberi 
Erőforrás Operatív Programból. A fejlesztésekről szólva elmondta, öt évre visz-
szamenőleg feltöltik a betegadatokat az EESZT-be, továbbá megtörténik a jelen-
leg is működő adatbázisok – az országos vérkészlet, a védőoltás-nyilvántartá-
sok, a várandós és gyermek-egészségügyi kiskönyv-nyilvántartás, a személyre 
szabott sugárterhelés-nyilvántartás, valamint a központi implantátum regiszter 
– beillesztése az egészségügyi felhőbe.

A miniszter elmondta, a cél kiterjeszteni a digitális lehetőségeket minden egész-
ségügyi adatra vonatkozóan, hogy azok az ellátás minden szintjére eljussanak. 
Fontosnak nevezte, hogy az alapellátásban dolgozókat a betegadatok szintjén a 
kórházi és a szakellátással is összekapcsolják.

Kásler Miklós a fejlesztések között külön kiemelte az onkológiai és a kardiológi-
ai ellátást. Ezzel kapcsolatban kifejtette, a projekt keretében 19 megyei és négy 
regionális centrumban bevezetik az országos onkológiai informatikai rendszert, 
amely az összes beteg adatait és az onkoterápiás protokollt is tartalmazza. Ezzel 
a jelenlegi 60 napos kivizsgálási idő a felére csökkenthető.

Ezen kívül megvalósul a nemzeti kardiovaszkuláris képalkotó hálózat, amelynek 
révén az ország 21 kardiológiai centrumában bevezetik az egységes leletezést. A 
projekt részeként egy központi távkonzultációs és egy korszerű távgyógyászati 
rendszer épül, amely támogatja a telemedicinát. Mint a tárcavezető elmondta, 
250 háziorvos és 50 szakorvos bevonásával zajlik majd a távmonitoring és a táv-
konzílium próbaüzeme, ami nagyjából 15 ezer beteget érint a diabétesz, a magas 
vérnyomás, a szívritmuszavar, valamint a bőrgyógyászati és az endokrinológiai 
betegségekre fókuszálva.

Az ágazati informatikai infrastruktúra-fejlesztés keretén belül négy pilot intéz-
ményben – a debreceni Kenézy Gyula kórházban, a budapesti Szent Margit és 
Szent Imre kórházakban, valamint a szombathelyi Markusovszky kórházban – 
megújulnak az intézmények időpont-foglalási, betegregisztrációs, betegbehívó 
és betegirányító rendszerei. Ezen kívül létrehozzák az országos központi házior-
vosi előjegyzési rendszert, valamint a tüdőrák korai diagnosztizálására egy olyan 
informatikai szisztémát, amely az alacsony dózisú CT-felvételek automatikus 
kiértékelésére és leletezésére is képes lesz. A fejlesztéseknek köszönhetően je-
lentősen javul a lakosság részére nyújtott egészségügyi szolgáltatások minősége 
és hatékonysága – jelentette ki Kásler Miklós.

Forrás: MTI

Külföldi gyógyszerbeszerzést  
segítő oldal indult
A „Pill in trip” nevű online szolgál-
tatás abban segít, hogy külföldi uta-
zásaink során megtaláljuk az azonos 
hatóanyagú, de az adott országban 
más néven forgalmazott készítmé-
nyeket.

A pillintrip.com oldal három kérdés 
megválaszolása alapján mutatja meg 
az ekvivalens készítményeket: meg 
kell adnunk, hogy milyen országból 
érkeztünk, milyen készítményt sze-
dünk otthon, illetve, hogy melyik or-
szágban tartózkodunk jelenleg. Ezu-
tán a nagy piros „Find Pills” gombra 
kattintva az applikáció kiírja az adott 
országban kapható helyettesítő készít-
mények nevét.

A szolgáltatás a teljesen egyező ké-
szítmények mellett a részben egyező 
gyógyszereket is megmutatja, illetve 
százalékosan jelzi az egyezés mérté-
két. A keresési eredmények kinyom-
tathatók, illetve akár PDF-ben is el-
menthetjük őket.

Forrás: hvg.hu

megosztjuk majd Önökkel. Kérjük, 
csatlakozzanak ehhez a komoly játék-
hoz, mindannyiunk közös hasznára!

Tóth Ilona üzleti tanácsadó, ügyvezető,
Dr. Bencz Zoltán gyógyszerész, 

ConnectConsult  
info@connectconsult.hu

datosan, többek között az említett ve-
zetői eszközökkel is lehet serkenteni.

Végezetül, a szerszámosládánkban sok 
olyan eszköz lehet, amelyik alkalmas 
a leggyakoribb (vezetői) problémák 
megoldására. Mégis hadd vessük fel 
egy játék lehetőségét! A játék lényege 

az, hogy megkérjük a kedves olvasót, 
juttassa el az alábbi címünkre azokat 
a módszereket, amelyeket a leghaté-
konyabbnak tart a flow-közeli állapot, 
vagy csak egyszerűen, az elégedettség-
gel végzett munka elérése érdekében. 
Remélhetően lesznek visszajelzések, 
amelyeknek az eredményét örömmel 

MENEDZSMENT NYITOTT SZEMMEL
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A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap-
kezelő nyilvános adatai alapján az In-
dex  összeállította, hogy tavaly mely 
receptköteles gyógyszereket szedték 
a legtöbben Magyarországon. A Házi 
Gyermekorvosok Egyesületének elnöke 
a lista alapján rámutatott, hogy az első 
helyen a kombinált antibiotikumok fo-
gyasztása áll. Póta György megemlítet-
te, hogy a kórokozók 70 százalékát pél-
dául penicillin-rezisztenssé tették, mivel 
a legkisebb lázra is penicillint adtak. 

A gyermekorvos a betegek részéről 
rossz beidegződésnek tartja, hogy az 
egyszerűbb betegségekre is rögtön 
antibiotikumot kérnek, másrészt az 
orvosok úgynevezett defenzív terá-
piát alkalmaznak, vagyis előre véde-
keznek az antibiotikummal, nehogy 
egy esetleges szövődmény problémát 
okozzon. 

Arra a kérdésre, hogy az orvosok 
mennyire felelősek a túlzott gyógy-
szerfogyasztásért, Póta György el-
mondta, kis részben ők is felelősek, de 
a legnagyobb hangsúlyt a megelőzésre 
kell helyezni. Rossz szokás, hogy az 

emberek nagy többsége csak akkor 
megy orvoshoz, ha már baj van, ezért 
szemléletváltásra van a legnagyobb 
szükség.

Forrás: ATV

Az elmúlt hetekben derült fény arra, 
hogy szülői figyelmetlenség miatt a 
speciális gyógyászati célra szánt táp-
szerként forgalmazott Eurovit D-vita-
min cseppek készítményből születé-
süktől kezdve a javasoltnál veszélyesen 
nagyobb adagot (8000-16000 NE-t) 
kaptak egyes csecsemők – figyelmezte-
tett honlapján az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(OGYÉI).

A készítmény adagolási útmutató-
ja hároméves korig egyértelműen 1 
cseppben maximalizálja a napi ada-
got,  és a készítmény címkeszövege 

is tartalmazza azt a figyelmeztetést, 
hogy az ajánlott adagot ne lépjék túl. A 
kórházba került csecsemők azonban 1 
csepp helyett napi rendszerességgel 1 
pumpás cseppentőnyi (20-40 cseppnek 
megfelelő) adagot kaptak.

A terméket bejelentő cég a pumpás 
cseppentős kiszerelés forgalmazását 
2018 decemberében megszüntette, és 
egy cseppentő feltéttel ellátott termé-
ket hozott forgalomba. Ennek ellenére 
előfordulhat, hogy egyes szülők még 
jelenleg is adagolják gyermeküknek a 
korábban megvásárolt, pumpás csep-
pentővel ellátott tápszert.

Az OGYÉI felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy pontosan tartsa be az adott 
termék használati útmutatójában rész-
letezett utasításokat, különös tekintettel 
arra, hogy a csecsemők és kisgyermekek 
esetében fokozott a túladagolás veszélye. 
Túladagolás, illetve annak gyanúja ese-
tén azonnali orvosi segítséget kell kérni, 
és kórházi kezelés is szükségessé válhat.

Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, 
hogy a D-vitamin hiánya a csontképzés 
zavarát, a csontállomány elégtelen kiala-
kulását eredményezi, ezért alkalmazását 
nem szabad elhagyni. 

Forrás: OGYÉI

Az orvosok is felelősek a túlzott gyógyszerfogyasztásért

Túladagolhatják a szülők a D-vitamint

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásáról 
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége javára!

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége



GYÓGYSZERTÁR28

NYITOTT SZEMMELKULTURÁLIS AJÁNLÓ

KOMOLYZENE
A Budapesti Fesztiválzenekar hangversenye

Műsoron:
Mendelssohn: Hebridák-nyitány 

Schumann: a-moll csellóverseny, op. 129 
Csajkovszkij: 6. (h-moll) szimfónia, op. 74 („Patetikus”)

Közreműködik: Gautier Capuçon (cselló) 
Vezényel: Leonidas Kavakos

Leonidas Kavakos az a szólista, akit – ízléstől függetlenül – a Feszti-
válzenekar minden tagja százpontosnak tart. A görög hegedűművész 
karmesterként is sikert sikerre halmoz; most erről az oldaláról is be-
mutatkozik a BFZ közönségének. 

Mendelssohn 22 évesen, egy európai körutazás hatására, a Skócia part-
jainál fekvő szigetcsoport lélegzetelállító látványától megihletve írta 
egyik legnépszerűbb nyitányát. A tenger hol szelíd, hol tomboló hul-
lámait megidéző Hebridák-nyitány egyes motívumai ma már játékfil-
mekben, rajzfilmekben, sőt videojátékokban is megjelennek. 

Nemcsak a karmestere, a szólistája is különleges ennek a hangversenynek. A 
francia Gautier Capuçon a cselló 21. századi nagykövete, akit a zenében min-
denekfelett az intuíció mozgat. Virtuóz, kifejező, drámai erejű, mégis köny-
nyed. Schumann csellóversenyét, amelynek szívbemarkoló, lírai második 
tétele a csúcspontja, ragyogó hangzású Goffriller-csellóján szólaltatja meg. 

A 6. szimfónia Csajkovszkij utolsó befejezett szimfóniája. Az első és a 
zárótétel tele van mély fájdalommal és szomorúsággal, míg a középső 
két tételben egy légies tánczene és egy hevesen lüktető induló szólal 
meg. A szimfóniának Csajkovszkij szerint volt egy „szubjektív” prog-
ramja, de ezt sosem fedte fel mások előtt, ami rengeteg találgatásra adott 
okot. Máig rejtélyes halálát követően, amely kilenc nappal a 6. szimfónia 
premierje után következett be, egyre elterjedtebbé vált a nézet, hogy a 
drámai hangú mű valójában a szerző búcsúlevele volt.

Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: május 2., 19.30

Jegyár: 2100–5200 Ft

Helyszín: Hatszín Teátrum
Időpont: május 22., 19.00

Jegyár: 3400–5500 Ft

SZÍNHÁZ
Hanif Kureishi: Vénusz

Két öreg barát, két  híres színész hétköz-
napjait mindenestül felforgatja egy fiatal 
lány. Az egyikük a mennyországban érzi 
magát vele, a másikuk életét pokollá te-
szi.

Történet az öregségről és a fiatalságról, 
az utolsó szerelemről – fanyar humorral, 
parádés szereposztásban.

Az előadás a Budaörsi Latinovits Szín-
ház és az Orlai Produkciós Iroda együtt-
működésében jött létre.

Szereplők: Bálint András, László Lili, 
Gyabronka József, Takács Kati, Brasch 
Bence 

Rendező: Deák Krisztina

Fotó: Marco Borggreve
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OPERA
Giacomo Puccini: Turandot
Opera három felvonásban

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: június 7. és 9., 20.00     Jegyár: 3900–7900 Ft

Puccini  utolsó és talán legcsodálatosabb 
műve, egyben első mesealapú operája kö-
zéppontjában az izzó, de elfojtott szerelmi 
szenvedély áll. A frenetikus és nagyformá-
tumú zenemű címszerepében Rálik Szilvia, 
a főszerepekben pedig olyan sztárénekesek-
kel kerül bemutatásra, mint a kiváló fiatal 
szoprán, a román Cristina Pasaroiu és az 
argentin operalegenda, José Cura. 

A kínai hercegnő története valójában egy 
perzsa meséből ered, a művet egzotikus 
és nagyszabásúra törekvő építkezés, 
markáns hangzatok jellemzik, de minden 
eltörpül ennek az utolsó és félbe maradt, 

végső duett és finálé nélküli grandiózus 
mesének a líraisága mellett. A művet vé-
gül Puccini tanítványa és barátja, Franco 
Alfano fejezte be Puccini precíz jegyze-
tei alapján, ősbemutatója 1926-ban volt a 
milánói Scalában.

A főbb szerepekben: Rálik Szilvia 
(Turandot), José Cura (Kalaf), Cristi-
na Pasaroiu (Liù)

Karmester: Kocsár Balázs
Rendező: Kovalik Balázs
Közreműködik a Magyar Állami Opera-
ház Zenekara, Énekkara és Gyermekkara

Un Día Cualquiera (Just Another 
Day) címmel jelent meg a kubai zongo-
raművész, Harold López-Nussa második 
lemeze 2018 nyarán a világhírű Mack 
Avenue Recordsnál, amely felvétel ren-
geteg erőt és zenei innovációt hordoz 
magában. A művész a saját történetét 
meséli el drámával, szívből jövő érzel-
mekkel és természetesen tökéletes zenei 
készséggel.

López-Nussa igazi havannai zenész 
családba született 1983-ban. Budapest-
re a már évek óta összeszokott triójával 
érkezik, amelyben öccse, Ruy Adrián 
López-Nussa dobokon és Gaston Joya 
bőgőn kíséri.

„Ők a legközelebbi barátaim és a generá-
cióm legnagyobb kubai zenészei. Sokat 
játszottunk együtt az az elmúlt évek so-
rán. Amikor velük játszom, mindig törté-
nik valami különleges. Szabadnak érzem 

magam mellettük, mert tudják, hogyan 
működik a zeném, és azt is tudják, hová 
tartok, még mielőtt odaérnék.”

Harold López-Nussa zenéje a kubai 
zene teljes spektrumát és gazdagsá-
gát összefogja, kombinálja a klasszi-
kus, népi elemeket és a jazzt. 22 éve-

sen, 2005-ben megnyerte a Montreux 
Jazz Fesztivál zongoraversenyét. A 
Ninety Miles című albumon David 
Sánchez, Christian Scott és Stefon 
Harris oldalán játszott, majd három 
évet töltött a Buena Vista Social Club 
legendás dívája, Omara Portuondo 
zenekarában.

Helyszín: Budapest Music Club     Időpont: május 25., 20.00     Jegyár: 4900 Ft

JAZZ
A Harold López-Nussa Trio koncertje
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai: a Hadik
A Hadik az egyik legendás kávéháza volt annak a városrésznek, ame-
lyet Kosztolányiék előszeretettel neveztek a vízszintes 1. sorban  
olvasható néven. A '20-as években ide járt Karinthy Frigyes és 
Kosztolányi Dezső is a feleségével, de gyakran megfordult itt Mó-
ricz Zsigmond, valamint a fiatal Déry Tibor, és persze írók, szer-
kesztők, értelmiségiek, a kor ünnepelt bohémjei is itt vertek tanyát. 

A kávéház fénykorát Kaiser Adolfnak köszönheti, aki 1922-ben 
vette át a kávézót, és a közelben található Hadik laktanyáról Hadik 
kávéháznak keresztelte el. A Bartók Béla út 36-38. szám alatt álló 
házat, amelyben később a kávéház is helyet kapott, Svarcz Jenő 
tervei alapján dr. Palócz Ignác építtette fel. A házban harminc la-
kást alakítottak ki, a padlásra pedig többnyire munkahelyiségek 
kerültek. Utóbbiak közül említésre méltó a Gárdonyi Géza térre 
néző műterem, amelyet korábban egy híres festőművész bérelt ki, 
akinek nevét a függőleges 15. sor megfejtése tartalmazza.

Karinthy Frigyes és felesége, Böhm Aranka itt, a Hadikban töl-
tötték mindennapjaikat barátaik társaságában. Karinthy egyéb-
ként több kávéházban – a Hadikban, a Centrálban és a New 
Yorkban – is alkotott, munkásságát, műveit akár eszerint is lehet 
csoportosítani. További törzstagok voltak: Kosztolányi Dezső 
és felesége, Harmos Ilona, Tóth Árpád, Füst Milán, Nagy La-
jos, Heltai Jenő, Rejtő Jenő, Ascher Oszkár, Hunyady Sándor, 
Turcsányi Elek és mások. A kávéházban sakk-kör is működött, 
amelynek Karinthy volt az elnöke.

Erről a korszakról, a Hadik kávéházról és köréről 1942-ben 
könyv is született „Egy foglalt páholy története” címmel, szer-
zőjének neve a függőleges 27. sor megfejtése. A címbeli páholy 
nem színházi, hanem kávéházi páholyra utal, ami kényelmes 
pamlagokkal U-alakban övezett asztal volt, s amely szükség 
esetén további asztalokkal és székekkel volt bővíthető.

Vízszintes

1. Megfejtés 13. Vetés is van ilyen 14. Amin járunk, névelővel 
16. A káposztafélék családjába tartozó, kedvelt élelmiszernövény 
18. Tára betűi keverve 19. Nemzetközi Mértékegységrendszer, 
röviden 21. Fajlagos elnyelési tényező, röviden (Specific Absorp- 
tion Rate) 22. KEM 24. Yoko …, John Lennon felesége volt 
25. Jean-Paul ….., svájci származású orvos, természettudós, fi-
lozófus és francia forradalmár, a forradalmi terror és diktatúra 
szükségességének hirdetője. A girondisták elleni fellépése nyo-
mán meggyilkolták. 28. Windows …., alapú operációs rendszer 
30. A köznyelvben: bunyó 32. Azonos betűk 33. Az ízeltlábú-
ak (Arthropoda) törzsébe tartozó altörzs. Hat osztály tartozik az 
altörzsbe. Legtöbbjük vízi, de számos fajuk áttért a szárazföldi 
életmódra. 34. Népszerű, NDK-gyártmányú motorkerékpár volt  
35. Bor Rómában! 38. Virágos növény szaporítószerve, a termés 
belsejében levő, a csírát rejtő képződmény 39. Becézett férfinév 
40. Rosszat tesz neki 41. Lóca 43. DITR 44. A rádium vegyje-
le 45. Könyöklő, párkány, valaminek a széle 46. Tehén, üsző  
48. Omladék 50. Csupán 51. Kellemes látványú, gazdag táj jel-
zője lehet 54. A Magyarországon ilyen néven ismert népcsoport, 
egy török nyelvű népekből – kipcsakok, sárga ujgurok – álló 
törzsszövetség volt 56. Prágai igen! 57. Elsősorban az ipari au-
tomatizáció, az egészségügy és az elektromos alkatrészek terüle-
téről ismert cég 58. Prémium minőségű fürdőszobai termékeket 
forgalmazó cég 59. Kettős betű a magyar ábécében 60. Költői 
sóhaj 62. Tézis, tétel 63. A Semmelweis Egyetem egyik karának 
rövidítése, visszafelé! 64. Üres rés!  

Függőleges

2. Keresztül 3. Önérzet, büszkeség, elbizakodott önhittség 4. …. 
Montand, világhírű francia sanzonénekes és filmszínész volt  
5. Kotorászik, turkál, kutakodik 6. Héber eredetű férfinév, je-
lentése: boldog, gazdag 7. Nézek egyneműi! 8. YI 9. Kutatási 
terület angol rövidítése (Search Area) 10. Olaszország rövidíté-
se a sportközvetítésekben 11. Tavak, folyók széle 12. Alsó szó-
lam a női kórusban 15. Megfejtés 17. Rendes, jóravaló, odaadó 
20. Kezével jelez 22. Akol, istálló, elkerített terület állatoknak 
23. Hebeg-habog, motyog, össze-vissza beszél 25. Levest szed 
26. A rendőrség különleges egysége 27. Megfejtés 29. Előtag-
ként jelentése: az élettel kapcsolatos 31. Parti, összejövetel, esti 
közös program 32. Jelez 36. Ír nacionalista katonai szervezet 
37. A legtöbb emlős és madár, valamint egyes hüllők ujjainak 
vagy lábujjainak végén található szaruképződmény 39. Az ár-
valányhaj orosz neve (TIRSA) 41. Jogvita eldöntésére szolgáló 
eljárás 42. Demokratikus, röviden! 43. Gőg, makacsság, aka-
ratosság 47. Betesz, behelyez 49. Kártékony emlősállat neve, 
de erőszakos, korlátokat nem tűrő emberre is mondják 52. Egy 
régi, fiataloknak szóló magazin rövid neve volt 53. Semmikor 
54. Becézett női név 55. Zola híres regényének címe 61. 3,14

Megfejtéseiket 2019. május 28-ig várjuk az alábbi címre:  
MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.).

A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Előző havi nyertesünk: Dr. Szabó Anna  

(Betánia Patika, Karcag).

REJTVÉNY
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A pályázat célja
Az „Év Gyógyszerésze” díjat és kitüntető címet elnyert 
gyógyszerésznek országos nyilvánosságot és kiemelkedő 
szakmai rangot adni munkájához, elismerve annak 
követésre méltó minőségét. A kiírók olyan gyógyszerészt 
kívánnak elismerésben részesíteni, aki példát mutat 
kiemelkedő szakmai teljesítményével, hatékony megoldások 
alkalmazásával és betegközpontú szemléletével a 
gyógyszerészi gondozásban, a gyógyszerellátásban és a 
gyógyszerfejlesztésben egyaránt.

A pályázat menete
•  Ezúton szeretnénk felkérni, hogy a www.evgyogyszeresze.hu 

oldalon szavazatával jelölje meg azt a gyógyszerészt, 
vagy gyógyszerészeket, akik véleménye szerint méltóak 
lehetnek az Év Gyógyszerésze megtisztelő cím elnyerésére. 
Szavazatait postai úton a következő címen adhatja le:  
Nero Solution Kft. 2092. Budakeszi, Szőlőskert utca 5-7.

•  A szervező a szavazatok alapján rangsort állít fel. 
A 10 legtöbb szavazatot kapott gyógyszerész névre 
szóló felkérést kap a pályázaton való részvétel további 
részleteivel. További 10 gyógyszerészt a betegek szavazatai 
alapján rangsorol a szervező, akik szintén felkérést kapnak 
a pályázaton való részvételre.

•  A kiválasztott gyógyszerészeket ezután személyesen 
keresi fel a szervező, előre egyeztetett időpontban, ahol 
személyes beszélgetés keretében munkásságuk egészéről 
tudnak teljes képet adni.

•  A szavazáson megjelölt gyógyszerészektől a szervezők 
egy rövid publikációt várnak el, előre meghatározott 
témakörökben, mely alább olvasható. 

A szavazatok beérkezésének határideje: 2019. május 30.

A pályázat témakörei
•  Gyógyszerészi szerepvállalás a farmakoterápia 

menedzselésében.
•  Betegek adherenciájának elősegítése (gyakorlati 

tapasztalatok).
•  Együttműködés az orvosokkal és más egészségügyi 

szakemberekkel a gyógyszerészi gondozás során. 
•  Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozásának 

jelentősége, protokollja.
•  Önellenőrző gyors tesztek – a betegek edukációjának, 

önmenedzselésének elősegítése.
•  Kreatív és innovatív megoldások a népegészségügyi 

programok megvalósításában a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás területén.

•  Interakciók - a gyógyszer – gyógyszer / étrend kiegészítő 
és táplálék kölcsönhatás(ok) jelentősége  - az expedíció és 
a terápia menedzsment során.

•  Gyógyszerészi gondozási lehetőségek és/vagy 
tapasztalatok a jelentős betegpopulációt (diabetes, 
hypertonia, stb.) érintő területeken.

•  Gyógyszerészi gondozás az elektronikus egészségügyi 
szolgáltatásban.

• Védőoltásokkal kapcsolatos edukáció és tapasztalatok.

A pályázat nyílt, részt vehet minden aktív gyógyszerész.  
A pályázatokat a szakmai zsűri tagjai anonim módon 
bírálják el.
Pályázati díjazás
A 2019-as év Év Gyógyszerészének választott jelentkező 
a páratlan szakmai elismerésen túl idén is értékes, 
szakmailag is hasznos ajándékban részesül. A díjátadásra 
a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusán kerül sor.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyarország Kft. támogatásával - célkitűzéseiknek megfelelően immár kilencedik 
alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az „Év Gyógyszerésze” cím elnyerésére.

"
Szavazatomat a szakma tagjaként magánemberként 
  (páciensként) adom le.

Gyógyszerész neve:

Intézmény neve:

Intézmény címe:

A következő adatok kitöltése nem kötelező! Amennyiben mégis megadja elérhetőségét, 
részt vesz egy sorsoláson, melyen értékes ajándékhoz juthat.

Az Ön neve:

E-mail címe:

Főtámogató Főszervező
Főtámogató Főszervező
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