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Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy 2019-ben is megrendezzük az 
immár hagyományos őszi gyógyszerésztalálkozót, ebben az évben 
a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusát.

A tavasszal, Galyatetőn elkezdett közös gondolkodásra invitálunk 
minden kedves kollégánkat. Az akkor, a „Záródokumentum”-ban 
rögzített megállapítások szélesebb körben és tágabb kontextusban 
való megbeszélését tervezzük, ismét a Balaton partján, ezúttal a 
Hotel Club Tihany üdülőkomplexumban.

Tény, hogy a gyógyszerellátás területén a közelmúltban bekövet-
kezett változások, az e-egészségüggyel és a szerializációval ösz-
szefüggő kérdések, a gyógyszerbiztonság adminisztratív követel-
ményrendszere, az adherenciaprogramok kialakítása mind jelentős 
hatással vannak a gyógyszerellátás szakmai és gazdasági környe-
zetére.

Tény az is, hogy nagyobb figyelmet kell fordítanunk a gyógyszeré-
szet feladatainak és lehetőségeinek széles körű megismertetésére, 
valamint a kognitív szolgáltatások fejlesztésére és az egészségügyi 
ellátórendszer más szereplőivel való deklarált együttműködésére 
egyaránt. Kritikus ponthoz érkezett a gyógyszertár-működtetés 
forrásteremtő képessége, ami többek között veszélyezteti a humán- 
erőforrás-utánpótlás, valamint a praxisközösséget építő szakmai 
terveink megvalósításának lehetőségét. Mindezek a tényezők alap-
jaiban befolyásolják a generációváltás realitását.

Ebben az évben – néhány jól definiált témában – a közös gon-
dolkodásra, és a személyes találkozásokon alapuló párbeszédre 
fókuszáljuk a programot. Tágas, kényelmes, igényesen kialakított 
kiállítócsarnok és kiszolgálóhelyiségek állnak a résztvevők ren-
delkezésére. Az előadások időbeosztása, a hosszú szünetek és a 
kiegészítő programok mind a konzultációk és a kapcsolatteremtés 
lehetőségét kínálják. A kongresszus pénteki napjának délutánját 
kizárólag a kiállítói megbeszélésekre tartjuk fent.

Első alkalommal teremtünk lehetőséget a gyógyszeripar és a 
gyógyszerkereskedelem meghatározó szereplői számára, hogy a 
rendezvény ideje alatt, elkülönítve, de mégis   a rendezvénnyel 
párhuzamos Pharma Training keretében, az általuk kiválasztott 
gyógyszerészek részére, saját tematikával továbbképzést tartsanak.

A Hotel Club Tihany ideális helyszín a kikapcsolódásra is. Termé-
szeti, kulturális és technikai adottságai számos lehetőséget hordoz-
nak. Magas színvonalon szervezhetők családi, gyermekes, baráti 
és közösségi programok egyaránt.

A Szövetség titkárságára épülő szervezőgárda tagjai, Fábik Ramó-
na (06-30-869-3778), Kiss Ivett (06-30-285-7960) és Antal Lajos 
évtizedes távlatban jó ismerősökként állnak a programokon való 
részvétel kérdéseiben az Önök rendelkezésére.

Találkozzunk októberben! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Programtervezet:

2019. október 17. (csütörtök)

14.00 Gyógyszerészi Gondozás 
 Kardiometabolikus farmakoterápia gyógyszerészi  
 menedzsmentje
 Akkreditált elméleti szakmai továbbképzés  
 (tesztírással 16 pont)

18.00  A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége  
 Országos Választmányi ülése 

20.00 Hangverseny a Tihanyi Bencés Apátságban 

2019. október 18. (péntek)

09.30  Megváltozott gyógyszerészet
 Érdekek – lehetőségek – korlátok
 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
 Egyedi gyógyszer-azonosítás

14.00  Kiállítók délutánja

2019. október 19. (szombat)

09.30 Szakmapolitikai Nap 
 Legjobbjaink
 Szakmai vezérelőadók
 Hivatásmenedzsment

14.00 Formáljuk a jövőt
 A gyártótól a gyógyszertárig 
 Kereskedelmi körkép
 Fiatalok a tára mögött   
 Praxismenedzsment

20.00 Gálavacsora

2019. október 20. (vasárnap)

09.30 A gyógyszerellátás jogi, gazdasági, pénzügyi,  
 munkaügyi és adókörnyezete
 Szakértői előadások és fórum

11.00  A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége  
 Közgyűlése

Szakmai és szervezeti programok 

MOSZ Ifjúsági Fórum (október 18., péntek, 09.00, akkreditált  
rendezvény, 8 pont)
Szűrési módszerek (várhatóan október 18–19.)
Szakértelem és hozzáértés, illetékesség és jogosultság –  
gyógyszerészek és asszisztensek együttműködése a betegek ellátá-
sában (szervezés alatt)
Kiállítói programok (a rendezvény teljes időtartama alatt)

Ha október, akkor GYOK!

Találkozzunk 2019. október 17–20. között
a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusán

(akkreditált továbbképző rendezvény, 24 pont)
a Hotel Club Tihany**** helyszínein!  

(8237 Tihany, Rév u. 3.)
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Gy.: Milyennek látja jelenleg a szak-
ma helyzetét, presztízsét?

M. S. Zs.: Nem túl jók a kilátások, kü-
lönösen a fiatal, pályakezdő gyógysze-
részek számára. Nem könnyű feladat 
összegyűjteni azt a tőkét, amivel el lehet 
indítani egy saját patikai vállalkozást. 
Akik ezt az utat választják, komoly 
anyagi és szakmai felelősséget vesz-
nek a nyakukba. Mások inkább a köny-
nyebbik végét fogják meg a dolognak: 
elmennek pendlizni, láncokhoz, ahol 
jobban meg tudják őket fizetni, vagy 
külföldre, amit már ne is említsünk. 

Nem tudom, mivel tudnánk ezeket a 
fiatalokat maradásra bírni, megmutat-
ni nekik, hogy ez milyen szép szak-
ma. Azt gondolom, ha megtörténne a 
gyógyszertárak pénzügyi helyzetének 
rendezése, a fiatalok is nagyobb kedv-
vel, biztonságérzettel kezdenének ilyen 
tevékenységbe. 

Gy.: Mit lát a legnagyobb problémá-
nak: az árrést?

M. S. Zs.: Hány éve nem nyúltak az 
árréshez? Ha a kereskedelem bárme-
lyik szegmensét nézzük, az ottani árrés 
a többszöröse a miénknek. Ráadásul 
sokkal kisebb fokú szakmaiság és fe-
lelősség mellett. A másik problémát 
az egyenlőtlen versenyfeltételekben 
látom. Egyre kevesebb a magánpatika, 
a láncoknak pedig látjuk a gazdasági 
erejét. Igaz, van olyan asszisztensem, 
aki a nagyobb pénz reményében el-
ment egy hálózathoz, ám egy pár év 
múlva azt mondta, nem tudja felvál-
lalni, hogy olyan gyógyszert ajánljon a 
betegeknek, amit mondanak neki, nem 
pedig azt, amit a szakmai ismeretei, a 

Mátyásné dr. Simon Zsuzsanna: A 
17 éves unokám a múltkor olvasta a 
neten, hogy a robotika fejlődésével be-
látható időn belül már nem lesz szük-
ség könyvtárosokra és néhány másik 
szakma művelőire. Gyógyszerészekre 
viszont igen. Megmelengette a szívem 
a tudat, hogy nem vagyunk pótolhatók. 

Gyógyszertár: Legalábbis a patikai 
munka bizonyos területein…
 
M. S. Zs.: Úgy gondolom, hogy a 
gyógyszertári munkának nincs ez vagy 
az a része, csak gyógyszertári munka 
van. Nekem most éppen nincs gyógy-
szerészem, és nap mint nap szembesü-
lök azzal, hogy az asszisztensek képzé-
sében magasabb szintre kellene lépni. 

Gy.: Az alkalmazottaknál mindig 
hiányolják a tulajdonosi szemléletet, 
de hogyan is várhatnánk el ezt tőlük, 
hiszen nem az ő vállalkozásuk, nem 
az ő bőrükre megy a játék. 

M. S. Zs.: A tulajdonosi szemlélet saj-
nos a tulajdonosoknál is kopik. Annyi 

minden másra kell figyelnünk, olyan 
szinten nyomorítanak meg bennünket 
az új informatikai rendszerek bevezeté-
sével, hogy a szakmaiság egyre fakul. 
Nem tudom, hányan vagyunk még, 
akik azt mondják, hogy igen, megcsi-
náljuk a kért magisztrális készítményt, 
és elbeszélgetünk a páciensekkel. A 
múltkor zárás előtt három perccel esett 
be hozzánk egy beteg a fiával, paróká-
ért és egy szatyornyi gyógyszerért jöt-
tek. Persze, hogy ott maradtunk, mert 
mi elsősorban nem az üzletet látjuk 
ebben, hanem azt, hogy az illető most 
tudott eljönni, és attól a parókától le-
het, hogy jobban fogja érezni magát a 
bőrében.  

Gy.: Eszerint önöknél parókát is le-
het kapni?

M. S. Zs.: Képzelje! Ilyen nem sok 
van az országban: az én patikámban 
nagyon sok gyógyászati segédeszköz 
is kapható. Velünk szemben működik 
az onkológia, úgyhogy parókát is tar-
tunk. Ahogy az árrésünk egyre kisebb 
lett, nyitottunk a GYSE felé, már csak 
abból a megfontolásból is, hogy aki-
nek gyógyászati segédeszközre van 
szüksége, az nagy valószínűséggel a 
gyógyszereit is nálunk váltja majd ki. 
Ez az árrés-tömegünket is elég szépen 
növeli. 

Eleinte talán bennem is volt egy kis 
„rangon aluliság” érzés. Nem értettünk 
hozzá, de miután egy kicsit elmélyed-
tünk benne, rájöttünk, hogy milyen 
egyszerű dolgokkal is milyen sokat 
tudunk segíteni az embereknek. Sze-
rencsések vagyunk, mert ez nálunk be-
jött, igaz, hely- és emberigénye is van, 
plusz speciális képzettség is kell hozzá.  

„Még mindig hiszek abban, hogy szükség  
van ránk”
Beszélgetés Mátyásné dr. Simon Zsuzsannával
A MOSZ Szolnok Megyei Szervezetének elnöke, gyógyszertárvezető. Minden szavából süt a szakma iránti elkötelezettség,  
a tradíciók tisztelete, ugyanakkor folyamatosan keresi a fenntarthatóság, a továbblépés lehetőségeit. 
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Gy.: A feladatok, célok, irányok 
több-kevésbé adottak. Kinek kellene 
felvállalni a kezdeményezést? Hogyan 
történhetnek meg a kívánt változások?

M. S. Zs.: Szerintem, ha erre a szak-
ma hajlandóságot mutat, a legnagyobb 
fegyver az egyetemek kezében van. Ők 
tudják átalakítani a gyógyszerészkép-
zést. Emellett kellene egy nagyon erős, 
az érdekeinket érvényesítő kamara, va-
lamint az, hogy egymást erősítve, vala-
mennyi szervezet a közös ügy érdeké-
ben tevékenykedjen. 

Gy.: Említette a képzést: nyilván 
abba kellene beilleszteni olyan stú-
diumokat, amelyek révén a fiatalok 
elsajátíthatnák a már említett tulaj-
donosi szemléletet. 

M. S. Zs.: És nem csak gazdasági 
szempontból, hanem szakmailag is: 
hogy ki tudjanak kérdezni egy bete-
get a panaszaival kapcsolatban, hogy 
ismerjék saját korlátaikat, és tudják, 
meddig ajánlhatnak ők egy terápiát, és 
mikor kell egyértelműen orvoshoz irá-
nyítaniuk a pácienst. A betegségek fel-
ismerését, a diagnosztikát kellene egy 
kicsit jobban összesimítani a gyógy-
szer-hatástani ismeretekkel. 

Gy.: Milyennek képzeli a gyógysze-
részetet tíz vagy húsz év múlva? A 
robotokkal kezdtük a beszélgetést…

M. S. Zs.: Biztos, hogy lesznek robo-
tok, mint ahogy már most is vannak gé-
pek a patikában. De az is biztos, hogy 
ezek nem fogják tudni helyettesíteni a 
gyógyszerészi tudást és intelligenciát. 
A szakembernek tudni kell differenci-
álni, amire egy gép valószínűleg soha 
nem lesz képes. 

Én még mindig hiszek abban, hogy szük-
ség van ránk, és az utolsó leheletemig 
küzdök, holott már nyugdíjba kellene 
vonulnom. Én megtaláltam ebben a szak-
mában a szépséget, az önmegvalósítás le-
hetőségét. Nagyon szeretném, ha pozitív 
változások jönnének, mert ez nemcsak a 
szakmabeliek, hanem a betegek számára 
is nagyon jó lenne. 

MOSZinfó     

meggyőződése alapján adna. Így aztán 
visszajött, amit meg is tehet, hiszen 
gyógyszerész- és asszisztenshiány van, 
a dolgozók egyik patikáról szállnak a 
másikra.   

Gy.: A gyógyszertáraknak Ön sze-
rint miben kellene gondolkodniuk? 
A továbblépés, a megélhetés érdeké-
ben mire kellene fókuszálniuk?

M. S. Zs.: A vidéket és a nagyvárost 
itt külön kell választani. A vidéki pa-
tikákban a profil bővítésében látom a 
megoldást. Igenis nyitni kell az egész-
séges életmód, a kozmetikumok, az 
egészségmegtartás eszközei felé. Ha 
nem is tudjuk a gyógyászati segédesz-
közök teljes palettáját tartani, de egy 
tartásjavítóval, talpbetéttel vagy párná-
val szélesíthetjük a kínálatunkat, ami-
hez nem szükséges különösebb szaktu-
dás, csak egy kicsit bátrabbnak kellene 
lenni. Persze tudjuk, hogy ezeknek a 
patikáknak kicsi az árbevételük, nem 
biztos, hogy ilyenekbe tudnak fektetni. 
Valami kis tőkének náluk is halmozód-
ni kellene ahhoz, hogy nyitni tudjanak 
az új termékek felé. A városokban pe-

dig az egészségmegőrzés támogatása, 
a gyógyszerészi gondozás lehetne a 
kiteljesedés terepe. 

Gy.: A gyógyszerészi gondozás kap-
csán melyik utat látja járhatónak: 
ezzel a tevékenységgel, mint ingyenes 
szolgáltatással bevonzani a betege-
ket a patikába, és ez által forgalmat 
növelni, vagy már magát a gyógysze-
részi gondozást is fizetőssé tenni? 

M. S. Zs.: Az emberek nagy pénzeket 
fizetnek a magánrendelőkben és a ma-
gánklinikákon, azért, hogy ne kelljen 
sorban állniuk. Ezeknek a szolgáltatá-
soknak egy részét a patikákban jóval 
olcsóbban megkaphatnák. Persze kér-
dés, hogy ha egy gyógyszertár ebbe be-
levág, van-e rá ember, aki ezt csinálja, 
vagy ha a gyógyszertárvezető vállalja 
magára ezt a tevékenységet, akkor ki 
expediál, ki rendel, ki működteti a pa-
tikát? Az egyetemi képzés talán most 
kezd elmozdulni ebbe az irányba, ami-
nek eredményeként a porosz típusú ve-
gyészképzést remélhetőleg egy kicsit 
átformálják egy gyógyításra fókuszáló 
tudománnyá.

Gy.: Külföldi példákat szok-
tunk látni arra, hogy gyógy-
szerészi gondozás címen mi-
lyen tevékenységekért lehet 
pénzt kérni. Például a beteg 
gyógyszerelésének áttekinté-
séért, hogy kiderüljön, minden 
készítményt indokoltan szed-e, 
nincs-e közöttük átfedés. Ami-
nek köszönhetően a páciens jó-
val több pénzt spórolhat, mint 
amennyibe egy ilyen konzultá-
ció kerül… 

M. S. Zs.: Az amerikai L.B. 
Brown professzor mondta, 
hogy ami ingyen van, az nem 
ér semmit. Pénzt kell érte kér-
ni. Mi nagyon sok mindent 
megcsinálunk emberbaráti sze-
retetből, szakmaszeretetből, de 
talán egy kicsit gazdaságibb 
szemléletű gondolkodásra kel-
lene áttérnünk ahhoz, hogy 
rentábilisabbak legyenek a vál-
lalkozásaink. 
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Az, hogy maga a gyógyszerészi gon-
dozás, mint tevékenységünk magasabb 
szintje miért nem lett általános gyakor-
lat, meghaladja e rövid írás kereteit. 
Az azonban biztosra vehető, hogy ez 
a kibővített ellátás a betegek számára 
is érezhető módon és mértékben javíta-
ná a terápia hatékonyságát. És mindez 
olyan kompetenciák alkalmazásával 
valósulhatna meg, melyek más terüle-
teken, más szakmák képviselőinél nem 
állnak rendelkezésre. 

A gondozás felvállalása mellett elen-
gedhetetlennek tartom, hogy szakmánk 
képviselői egy megbízható és bizonyí-
tékon alapuló medicina mellett elköte-
lezett információforrásként is rendel-
kezésre álljanak a laikus társadalom 
számára. Ez utóbbi funkció jelentősé-
gét nehéz túlbecsülni, ha figyelembe 
vesszük, hogy napjainkban mennyire 
elfordultunk az évszázadok alatt meg-
szerzett tudástól, és ez különösen igaz 
az egészséget érintő tudásra. Mi sem 
mutatja ezt jobban, mint hogy a világ 
fejlettebb felében hódít a homeopátia, 
terjed az oltásellenesség és tömegek 
keresik a bizonytalan kimenetelű al-
ternatív gyógymódokat. Számunkra 
mindez kihívás kell, hogy legyen. 

Meggyőződésem, hogy szakmánknak 
a hosszabb távú elismertség érdekében 
fel kell vállalni ezeket a kihívásokat, 
markánsabb módon kell megjelennünk 
az ellátás spektrumában. Ehhez tel-
jes biztonsággal kell rendelkeznünk a 
szükséges kompetenciákkal. Erre van 
szükség ahhoz, hogy hivatásunk biz-
tosan tudás alapú, megbecsült és fenn-
tartható legyen. 

Prof. dr. Zupkó István
egyetemi oktató,  

a Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Karának dékánja

Ha egyszerűen áttekinthető adatokkal 
szeretnénk jellemezni a gyógyszerészet 
mai állapotát, akkor célszerű a foglal-
koztatottságra tekinteni. A Szegedi Tu-
dományegyetem végzős gyógyszerész-
hallgatói jellemzően már avatás előtt 
kedvező állásajánlatokat kapnak, nagy 
biztonsággal el tudnak helyezkedni, a 
kezdő fizetések pedig – nem reprezen-
tatív adatok alapján – szintén kedvező-
nek mondhatók. Mindez valamennyi 
képzőhelyre igaz. Azt mondhatjuk te-
hát, hogy fiatal kollégáink pályakez-
dési kilátásai jobbak, mint sok más 
diplomával rendelkezőké. Hiba lenne 
ugyanakkor ebből arra következtetni, 
hogy szakmánk jövőjének érdekében 
nincsenek teendőink.

Általában egy kedvező helyzet megőr-
zése is munkát, proaktivitást igényel, 
különösen egy dinamikus környezet-
ben. Másrészt tevékenységünk ismert-
sége és elismertsége nem jellemezhető 
kizárólag fiatal kollégáink elhelyez-
kedési vagy javadalmazási adataival. 
Karunk beiskolázási tevékenysége 
során folyamatosan azzal szembesü-
lünk, hogy a pályát választó korosztály 

meglepően keveset tud munkánkról, a 
tőlünk megkövetelt felkészültségről. 
Hallgatóink jelentős részét csupán a 
felvételi tárgyak preferálása hozza ka-
runkra. 

Különösen érdekes ez, ha figyelembe 
vesszük, hogy a beteg jóval többször 
találkozik gyógyszerésszel, mint más 
egészségügyi szakemberrel, gyakrab-
ban tér be gyógyszertárba, mint más 
ellátóhelyre. Hivatásunk, illetve mi 
magunk jelen vagyunk a mindenna-
pokban, ám ismertségünk elmarad a 
kívánatostól. Úgy gondolom, az el-
lentmondás egyik oka kompetenciáink 
aluldimenzionáltsága. A beteg jellem-
zően megkapja a gyógyszerét, kap hoz-
zá tájékoztatást, ám sokszor nem tudja, 
pontosan kitől, milyen kompetenciájú 
szakembertől kapta mindezt. Felvető-
dik a kérdés: mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy ez ne így legyen?

Könnyen belátható, hogy egy szakma 
hosszútávú elismertsége akkor biztosí-
tott, ha az a társadalom számára olyan 
terméket vagy szolgáltatást nyújt, ami 
nélkülözhetetlen és nincs alternatív for-
rása. A gyógyszer nélkülözhetetlen, így 
szakmánk presztízsét évszázadokon át 
biztosította a gyógyszerkészítés, illetve 
az ehhez szükséges tudás. A mai nagy-
ipari gyógyszergyártás sokszereplős, 
abban szakmánk meghatározó szerepe 
kívülről nem jól látható. A középüze-
mi és magisztrális gyógyszerkészítés 
nem nélkülözhető, ám volumen tekin-
tetében marginalizálódik. Meggyőző-
désem, hogy az expediálás önmagában 
nem elegendő a szakma elismertségé-
nek biztosítására. A gyógyszer kiadá-
sától kezdve operatívabb, a betegek 
irányába proaktívabb szerepet kell vál-
lalnunk. Erre a legalkalmasabb a régóta 
napirenden lévő, de a gyakorlatba még 
át nem vitt gyógyszerészi gondozás. 

Ismertség és elismertség
Egy oktató a gyógyszerészi szakma kihívásairól
Ha a hivatásunk előtt álló feladatokat, teendőket akarjuk áttekinteni, célszerű a jelenlegi helyzetből kiindulni. A szakmánk 
jelen status quo-ja mennyire felel meg az elvárásainknak? Van-e igény arra, hogy változtassunk elismertségén, presztízsén? 
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vagyok, hogy nem az egészségügyre 
fordított pénz mennyisége a kulcs, ha-
nem annak a felhasználása. Ez főként 
szakmapolitikai probléma, amivel kap-
csolatban most nem szeretnék értekez-
ni, mert úgy érzem, hogy nem itt van a 
helye, de a megfelelő fórumokon min-
denképpen foglalkozni kell a kérdés-
sel. Arra viszont pazarolnék egy gon-
dolatot, mert erkölcsi-etikai kérdésnek 
tartom, és szorosan idekapcsolódik, 
hogy óhatatlanul bekövetkezik olyan 
helyzet, amelynek során szakemberek 
kerülnek magas pozícióba, és az ilyen-
olyan úton zsebükbe kerülő pénztől 
megrészegülve elfelejtik, hogy éppen-
séggel pont miattuk alakul ki a fenn-
tarthatatlan helyzet, és az egészségügy 
rossz megítélése! 

Az orvosok szerepvállalása természe-
tesen megkérdőjelezhetetlen, de a kö-
rülöttük kialakult nimbusz rettentően 
megtévesztő és káros. Ez olyannyira 
erősen rögzült, hogy még ha szakmai- 
atlanul, etikátlanul is áll a beteghez az 
orvos, az akkor is a kegyeit keresi, és 
nem meri szóvá tenni elégedetlenségét. 
Az orvosok szaktudását egy percig sem 
kétségbe vonva, valahol mégis úgy tar-

tanám fenntarthatónak a rend-
szert, ha a terápiában nagyobb 
bizalmat és szerepet kaphat-
na a gyógyszerész, hiszen 
gyakorlatilag ez hivatásunk 
esszenciája. Orvosi részről 

ez a változás talán némi teher-
mentesítést jelenthetne, gyógyszerészi 
részről pedig alaposabb felkészülést, 
felelősséget és akár több terhet. Elége-
detlenek mindig lehetünk, de ha nem 
hozunk áldozatot, ne is várjuk, hogy 
„komolyan” vegyenek bennünket. 

Bízom benne, hogy ez a véleményem, 
amellyel kapcsolatban több helyről 

Egyetemi tanulmányaim alatt is volt 
szerencsém több, a gyógyszerészet 
részét képező munkát vállalni, de más 
behatások érik az embert végzett szak-
emberként. Mivel közforgalmú pati-
kában kezdtem dolgozni, így ezen a 
területen volt a leginkább szembetűnő 
számomra, hogy a betegek panaszai, 
kifogásai, észrevételei mit is jelente-
nek, mit kellene, hogy jelentsenek a 
tára mögött dolgozók számára. Nem-
csak a betegségükkel kapcsolatos 
problémáikra gondolok, hanem 
azokra az „észrevételeikre” 
is, amelyekkel az én és kol-
légáim munkáját kritizálják, 
legyen az a gyógyszertámo-
gatási rendszer, készletezés, 
vagy bármi, amihez a szüksé-
ges tudást, rálátást nyilván mindegyik 
gimnáziumban, szakiskolában, vagy 
felsőoktatási intézményben meg lehet 
szerezni.

Mert melyik kedves kollégának ne tet-
tek volna már megjegyzést a készleten 
tartott gyógyszerek minőségére, meny-
nyiségére, vagy a folyamatosan vál-

tozó árakra vonatkozóan, ahol termé-
szetesen mindig csak a drágulás tűnik 
fel… De talán ez érthető is, hiszen a 
magyar lakosság, véleményem szerint, 
kifejezetten ár-érzékeny. 

Érdekes lenne azonban feltenni a 
kérdést, hogy miért éppen a betegek 
hozzáállását emelem ki a sok egyéb 
gond közül, és hogy az ő szemléletük 
tulajdonképpen minek az eredménye, 
és hogyan függ össze a leendő, talán 
még éppen az egyetem padjait koptató 
gyógyszerészkollégák „sorsával”. 

Orvosuralom és pénzhiány?

Sajnálatos, de Magyarországon két 
dolog biztosan elhangzik, amikor va-
lakit az egészségügyről kérdezünk: az 
egyik, hogy az ellátási lánc csúcsán az 
orvos áll, a másik pedig, hogy nincs 
pénz. Ezeket számtalanszor hallottam 
már; pláne, ha egy társaságban kiderül 
rólam, hogy egészségügyi szakember 
vagyok, az első öt mondatban ezek a 
témák biztosan felmerülnek. A leg-
több helyzetben nincs esély védekezni 
ellenük, hiszen olyan mélyen belénk 

sulykolták ezeket, vagy csak egysze-
rűen nem akarunk foglalkozni a prob-
lémákkal (amelyekből van elég), hogy 
már-már mi is hasonulunk velük, és 
elfogadjuk ezeket. 

Személy szerint egyik gondolattal sem 
értek egyet. Habár nem vagyok gaz-
dasági szakember, abban szinte biztos 

Nehéz, de nem reménytelen
Egy pályakezdő gyógyszerész gondolatai
Már három éve, hogy végeztem Budapesten, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, s bár ez nem tűnik túl 
sok időnek, mégis rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjtenem mind szakmai téren, mind a patikába betérő betegek viselke-
désével, hozzáállásával kapcsolatban. 

„Nem az egészségügyre fordított 
pénz mennyisége a kulcs, hanem 

annak a felhasználása.”
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A financiális oldalát tekintve, Galyate-
tőn, az idei Gyógyszertár-működtetés 
Konferencián már másodszor hoztam 
fel elméleti szinten azt a lehetőséget, 
hogy az ifjú gyógyszerész, a leendő 
tulajdonos olyan konstrukcióban vál-
lalhatna munkát a kiszemelt gyógy-
szertárban, amelynek részeként a fize-
tése egyik fele egyfajta előtörlesztése 
lehetne a patikának, amelyhez bármi-
kor hozzárakhat, ha egy kis plusz üti 
a markát. Persze a tulajdonosnak is el 
kell fogadnia azt, hogy nem egy ösz-
szegben kapja meg a gyógyszertár vé-
telárát, hanem, mondjuk, havi szinten 
kap egy akkora összeget, ami biztosít-
hatja számára a megfelelő életszínvo-
nalat, úgy, hogy akár kevesebb munka 
mellett, de jut ideje átadni a tudását.

Nem hinném, hogy új keletű lenne ez 
az elképzelés, és azt sem, hogy ne lenne 
más megoldás a generációváltás gördü-

lékenyebbé tételére, de 
mindenképpen hasznos 
lenne ennek a lehető-
ségnek a megvizsgá-
lása, és kidolgozása 
egy megfelelő szak-
mai stábbal, amelynek 
tagjai lehetnének a 
magyarországi gyógy-
szerészi szervezetek. 
Szintén hasznosnak 

tartanám egy olyan „se-
gélyszervezet” felállítását, amely lehető-
séget biztosítana a fiatal gyógyszerészek 
számára, hogy feltehessék kérdéseiket, 
és útbaigazítást adhatna a mai kesze-ku-
sza egészségügyi rendszerben való eliga-
zodásban, akár a patikavásárlásban is. 

„A szakadék szélén állunk, de jövőre 
teszünk egy nagy lépést előre!” – tartja 
a mondás. S bár valóban nem túl rózsás 
a kialakult helyzet, számos lehetőség 
kínálkozik, és megvan a gyógysze-
résztársadalomban a tudás, hogy a már 
feltárt problémákra gyógyírt találjon. 
Félre kell tennünk az esetleges nézetel-
téréseinket, összefogni és tényleg tenni 
a célok eléréséért.

Dr. Horváth Ákos Márk  
gyógyszerész,

a MOSZ Országos Elnökségének tagja

kapok megerősítést (orvosoktól is), 
MEGÉRTÉSre talál!

A betegekben kialakult képért mi is 
felelősek vagyunk. A pácienseket 
edukálni kell, és nem csak arról, hogy 
hogyan szedjék a gyógyszereiket, 
hanem azzal kapcsolatban is, hogy 
amikor belépnek a patikába, akkor 
egy egészségügyi ellátó intézménybe 
lépnek be (mint egy orvosi rendelő-
intézetbe), ahol türelemmel és tisz-
telettel kell lenniük az asszisztensek 
és gyógyszerészek irányában, mert 
azok értük dolgoznak. Ha nem adjuk 
a betegek tudtára, hogy nem egy ve-
gyeskereskedésben vannak, hogyan 
várhatjuk el, hogy ne bolti eladóként 
kezeljenek bennünket?!

Döcögős generációváltás

Azért tartottam fon-
tosnak megemlíteni 
a szemléletváltás 
fontosságát, mert 
t a p a s z t a l a t a i m 
alapján ez elég je-
lentősen érinti a 
fiatalok patikai sze-
repvállalását. 

Igen nagy számban 
vannak, akik diákként 
kiemelik a gyógyszertári munka fon-
tosságát, sokrétűségét, ám az egyetem 
elvégzését követően mégis inkább 
ipari vonalon helyezkednek el, vagy 
megmaradnak a közforgalmi vonalon, 
csak Magyarország helyett a külföldet 
választják. Sokan vannak, akik a diplo-
ma megszerzése után el is helyezked-
nek a szakma ezen szegmensében, de 
jobb esetben egy-két év (rosszabb eset-
ben pár hónap) után más területek felé 
fordulnak. Érthető, hiszen mit látnak? 
Azt, hogy sok esetben nem versenyké-
pes fizetésért, sokszor szó szerint az ar-
cukba köpnek, és valljuk be őszintén: 
az előrelépési lehetőségek is szűkre 
szabottak.

Nehéz olyan szempontokat találni, 
amelyek a mai világban vonzóvá tehe-
tik a patikai munkát.

Tisztában vagyunk a generációvál-
tással, azzal, hogy mennyire eltérően 
élik életüket az utánunk jövő nem-
zedék tagjai, de mégsem vagyunk 
képesek megszólítani őket. Minden 
bizonnyal nekik is nyitniuk kell fe-
lénk, de ők még nem látják azokat 
a problémákat, amelyekkel mi nap, 
mint nap küzdünk, és amiről mi már 
tudjuk, hogy egy napon az ő problé-
májuk lesz, ezért nehezen várhatunk 
tőlük megértést. Ha mégis találunk 
valakit, aki a jelenlegi helyzetben to-
vább vinné féltve őrzött örökségün-
ket, fáradtságos munkával felépített 
gyógyszertárunkat, könnyen közbe-
szólhatnak az anyagiak. 

Szeretnék rámutatni a fent említettek 
„ördögi kör” szerű összefüggéseire, 
hiszen huszonévesen sokakban nincs 
meg a kellő tisztelet, türelem és alázat 
a betegek iránt, ők maguk viselkednek 

„piaci kofaként”; ez rosszabb társadal-
mi megítélést eredményez, ami oda ve-
zethet, hogy még kevésbé lesz vonzó 
patikában elhelyezkedni. 

Gyógyszertár részletre

A patika drága mulatság, függetlenül 
az állam által biztosított hiteltől, és 
nem mindenki érkezik olyan háttérrel, 
kapcsolatokkal, hogy gond nélkül bele-
vághasson a vásárlásba. Egy ilyen vál-
lalkozás megtérülése kicsi, sokáig tart, 
a mai fiatalok pedig többségükben más 
dolgokat preferálnak: kevésbé fon-
tos számukra az állandóság, nem úgy, 
mint az utazás, a sok szabadidő, vagy a 
pénzügyi függetlenség. Ezekkel pedig 
nehéz összeegyeztetni egy gyógyszer-
tár felelősségteljes irányítását. 

„Az ifjú gyógyszerész, a leendő tulajdonos 
olyan konstrukcióban vállalhatna munkát a 

kiszemelt gyógyszertárban, amelynek részeként 
a fizetése egyik fele egyfajta előtörlesztése 

lehetne a patikának.”
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nagyon elkelne az érdemi segítség, 
valamilyen alternatív lehetőség.

Pénz és megfelelő humánerőfor-
rás-utánpótlás nélkül nem lesz meg-
oldás az ágazatban. Jelenleg elemi 
fontosságú lépés kell, hogy legyen a 
közforgalmú gyógyszerellátásba „kül-
sős” (nem patikus, nem patikatulaj-
donos családba született) gyógyszeré-
szeket bevonni. A fiatalok csak akkor 
fognak színre lépni, nagyobb szám-
ban megjelenni a vidék közforgalmú 
gyógyszerellátásában, ha egzisztenciá-
lisan már most is egy vonzó jövőképet 
látnak ezen a területen. Hogy ez meg-
valósulhasson, azonnali cselekvésre 
van szükség. Ebben talán segíthetnének 
az alábbi, többpilléres, tőkebevonást és 
humánerőforrás-utánpótlást integráló 
megoldási alternatívák, akár önmaguk-
ban, akár vegyes rendszerben.    

„Nincs helyettesem. Évek óta nem tu-
dok szabadságra menni. Nem találok 
gyógyszerészt. Hová tűnnek a frissen 
végzett gyógyszerészek? Annyit kér-
nek a helyettesek, és olyan magasak 
a bérek, a bérigények, hogy ilyen ár-
rés mellett képtelenség kigazdálkodni 
azokat. El sem tudom képzelni, mi lesz 
a patikámmal, ha én már nem bírom 
csinálni!” – sorolhatnánk az ilyen és 
ehhez hasonló mondatokat. Mindezek-
ből két nagyon súlyos, egymással ösz-
szefüggő problémakör kristályosodik 
ki: a nem megfelelő árrés-fedezet és a 
gyógyszerészhiány.

Ha gyorsan rövidre akarnánk zárni a 
kérdéskört, akkor rögtön adódik két 
nagyon egyszerű válasz: egyrészt nö-
velni kell az árrést, másrészt emelni a 
gyógyszerészkarokon végzők számát. 
Kétségkívül mindkettő hasznos és kí-

vánatos lépés. De vajon önmagában 
ezzel a két „egyszerű” lépéssel ke-
zelhetők lennének a fenti problémák? 
Elegendő-e erre a két alternatívára 
koncentrálni, vagy érdemes egyéb 
megoldási lehetőségeket is számba 
venni? 

Tény, hogy az árrés rendezése haté-
kony eszköze lehet a bajok orvoslá-
sának, de az elmúlt 10 év tapasztalata 
az, hogy ezen a téren nem történt ér-
demi elmozdulás. A végzett gyógy-
szerészek száma pedig hiába nő, a 
legfrissebb felmérések szerint egyre 
kevesebb gyógyszerész dolgozik a 
közforgalomban, rengeteg a pályael-
hagyó. Szerencsés helyzetben vannak 
azok a gyógyszerészek, akiknek gyer-
mekei szintén ezt a hivatást választ-
ják, hiszen reményük marad a folyta-
tásra. Ahol ez nem így van, ott bizony 

Önerőből
A patikai humánerőforrás-krízis kezelése és forrásteremtési technikák – 1. rész
A folyamatosan csökkenő árrés-tömeg és a gyógyszertári munkaerőhiány szorosabb összefüggésben áll egymással, mint azt 
elsőre gondolnánk. Milyen humánerőforrás- és „külső tőke” bevonási lehetőségeink vannak, annak érdekében, hogy megőriz-
zük a hazai közforgalmú gyógyszertárak működőképességét, és biztosítsuk jövőjüket?
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kidolgozni egy olyan szabályozási ke-
retrendszert, amelyben mind a frissen, 
mind pedig a korábban végzett gyógy-
szerész kollégák vissza nem térítendő 
támogatáshoz juthatnának, amennyi-
ben minimum öt évet folyamatosan a 
„vidék” gyógyszerellátásában dolgoz-
nának. A vissza nem térítendő támo-
gatás kizárólag közforgalmú gyógy-
szertár (gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaság) vásárlására lenne 
fordítható.  

A vidéki, gyógyszertári munkavégzési 
jogviszonyon alapuló, vissza nem té-
rítendő támogatás mértéke el kellene, 
hogy érje a 10-20 millió forintot, amely 
kellő motivációt jelenthetne a fiatal, a 
boldogulását itthon elképzelő kollégák 
számára. A rendszer természetesen lép-
csős modellben (futamidő és támoga-
tás arányos rendszere) is kidolgozható 
és megvalósítható. Fontos, hogy ez 
a humánerőforrás-teremtési technika 
szellemében, céljában és eszközrend-
szerében hasonló legyen a háziorvosi 
alapellátásban már adaptált, tartósan 
betöltetlen háziorvosi praxisok kezelé-
sének módszeréhez. 

A forrás erre több úton is előteremthe-
tő lenne. Alternatíva lehet a központi 
költségvetési forrás, szóba jöhetne a 
társasági adó csökkentése ilyen célú 
befizetés esetén (gyógyszertárat mű-
ködtető vállalkozások TAO-befizetésé-
nek meghatározott hányada és felhasz-
nálása, kiterjesztése az egészségügy 
egyes szektoriális problémáinak célzott 
megoldására, így a vidéki gyógysze-
részhiány kezelésére), de egy központi 
alap létrehozása is elképzelhető lenne. 
Az utóbbiba történő befizetés egy adó-
alapot csökkentő tétel lenne a gyógy-
szertárat működtető gazdasági társasá-
gok számára. E módszerekkel (célzott 
adófelhasználás, adókedvezmény adá-
sa egy adott célra történő befizetés ese-
tén) maga a szektor teremtené meg a 
fedezetet az új szemléletű, aktív, vidéki 
gyógyszerészi munkán alapuló tulajdo-
nosi programhoz.

Luther

(folytatjuk)

Humánerőforrás-krízis

Személyi utánpótlás szempontjából a 
közforgalmú gyógyszerellátásban az el-
múlt 10-12 évben olyan folyamatok in-
dultak el, amelyek rövid időn belül meg-
oldhatatlan helyzetet fognak teremteni. 
A nagyvárosok, illetve a gyógyszerész-
képzésnek helyet adó egyetemi közpon-
tok (Debrecen, Pécs, Szeged, Budapest) 
kivételével a vidék gyógyszerészi ellá-
tottsága lassan tragikus és kezelhetetlen 
helyzetbe kerül. A kisebb forgalmú, kis-
városi és falusi gyógyszertárak fokoza-
tosan „egyszemélyes patikákká” váltak 
és válnak, gyakorlatilag gyógyszerészi 
utánpótlás nélkül. Szinte mindenki csak 
saját magára számíthat, és végzi a mun-
káját a maga patikájában addig, amíg fi-
zikálisan, mentálisan bírja. Örül, ha van 
gyógyszerész gyermeke! 

Egyre kevésbé megoldható feladat 
mind beosztotti, mind helyettes gyógy-
szerészi feladatokra a megfelelő szak-
ember biztosítása. Kimondható, hogy 
az ágazatra komplett humánerőfor-
rás-krízis jellemző. Beosztott gyógy-
szerészek hiányában pedig egyszerűen 
lehetetlenné válik a „vidéki” személyi 
jogos gyógyszerészek élete. Szabadsá-
golásuk, egyéb ügyintézésük is kivite-
lezhetetlen, nem beszélve – gyógysze-
rész-örökös hiányában – az adott patika 
jövőbeli sorsának bizonytalanságáról. 

A szektor helyzetét tovább nehezíti az 
elmúlt években a kórházi rendszerben 
bevezetett többpilléres gyógyszerészi 
életpályamodell (államilag garantált 
béremelés, a szakképzés állami fi-
nanszírozása, Than Károly kiegészítő 
ösztöndíjrendszer). Olyan mértékű jö-
vedelemtorzulás valósult meg, amely 
elszívó hatást fejt ki a közforgalmú 
ellátási szektorra. (Nem az a baj, hogy 
végre rendezték a kórházi gyógyszeré-
szek bérét, hanem az, hogy a rendszer 
látványosan kettészakadt, óriási a bér-
feszültség!)  A kórházi gyógyszerellá-
tásban két év alatt csaknem 25 száza-
lékkal nőtt a gyógyszerészek száma! 
Nem véletlenül. 

A közforgalmú szektorban – a jelen-
legi árrésszintek mellett – ugyanez a 

kórházi gyógyszerészi bérszínvonal 
kigazdálkodhatatlan. Gyakorló, be-
osztott, utánpótlást jelentő gyógysze-
részek ilyen mértékű hiányában (ami 
már most is jellemzi a szektort) olyan 
folyamatok indulhatnak el, amelyek 
radikálisan átalakíthatják a rendszer 
struktúráját, és félő, hogy ezzel egyi-
dejűleg az ellátás színvonalát is csök-
kentik. Gyógyszerész örökös hiányá-
ban pedig nagyon komoly realitással 
bír az „egy egész élet munkájának” 
hirtelen, egyik pillanatról a másikra 
történő elértéktelenedése, piaci szem-
pontból a patika nulla forint értékre 
történő devalválódása, ami adott eset-
ben azonnali gyógyszertárbezáráshoz 
is vezethet.

Itt az idő a vidék gyógyszerellátásá-
nak, azon belül pedig a személyi ellá-
tottság hiányának kezelésére, határo-
zott intézkedésekkel, átfogó stratégia 
mentén, jogszabályi keretek között, 
három-ötéves felfutási idejű, többpil-
léres modellben. Minimálisan 500-
600 gyógyszerész hiányzik a vidék 
gyógyszerellátó rendszeréből, amely-
nek pótlása sajnos nem tud megtör-
ténni egyik pillanatról a másikra. Na-
gyon időszerű lenne egy hosszú távú, 
valós életpályát kínáló alternatíva 
megfogalmazása, amelyhez kiszámít-
ható, kitartó, elkötelezett, tudásuk-
ban felvértezett, motivált, hivatástu-
dattal rendelkező gyógyszerészekre 
és jelentős anyagi erőforrásra van 
szükség. Több lehetséges – direkt és 
indirekt motivációs alapra épülő – al-
ternatíva is kínálkozik, amelyekben 
jelentős humánerőforrás bevonása 
válna lehetővé a vidék gyógyszerel-
látási rendszerébe.

Aktív gyógyszerészi tevékenységen 
alapuló, „új tulajdonosi program” 

Jelenleg is létezik a Patika Hitelprog-
ram, és alakulgat a Patika Tőkeprog-
ram is, de más alternatíva is szóba 
jöhetne, amelynek alkalmazásával – 
direkt, valós idejű gyógyszerészi mun-
kára alapozottan – jelentős humán- 
erőforrást lehetne bevonni a vidék 
gyógyszerellátásába. Célszerű lenne 



A pályázat kiírásának célja olyan szol-
gáltatások, módszertani ajánlások be-
mutatása, amelyekkel sikerül megfelelő 
megoldásokat találni a megváltozott 
egészséggazdasági folyamatok között, a 
betegek biztonságos ellátása érdekében.
 
Missziós nyilatkozatunkhoz igazodva, 
a beteg-centrikus gyógyszerészet ér-
vényesítésére és a gyógyszertári szol-
gáltatások magas szinten tartására tö-
rekszünk, a betegek életminőségének 

javításában növelve a gyógyszerész 
tanácsadó szerepét.

Mindezekre való figyelemmel „A 
2019. Év Patikája” pályázatot az alábbi 
témakörökben hirdetjük meg:

•	 Új szempontok, lehetőségek a 
gyógyszertárak felújítása, átépítése 
során, figyelembe véve a betegek 
igényeit, elvárásait (beteg-centriku-
sabb officina, patikarobot, megújuló 
energiaforrások használata…).

•	 Az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér hatása a minden-
napi munkánkra, a beteg-gyógy-
szertár és az orvos-gyógyszertár 
kapcsolatokban, hatása a gyógysze-
részi gondozásra.

•	 Mikor van időnk a beteggondozás-
ra? Régi és új lehetőségeink a bete-
gekkel való együttműködésre. 

Természetesen más, aktuális, a magán-
gyógyszerészetet érintő, a munkánk-
hoz, gyógyszertárainkhoz kapcsolódó 
témában szívesen fogadunk pályázatot.

Pályázati feltételek:

A cím elnyerésére valamennyi közfor-
galmú gyógyszertár pályázhat.

A pályázati anyag beadásának  
határideje: 2019. augusztus 31.

Benyújtásának módja: levélben,  
e-mailben vagy elektronikus adat-
hordozón (Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége, 1135  
Budapest, Kerekes u. 9. V./6. vagy   
info@magangyogyszereszek.hu).

Konzultációs lehetőség: az icsontos.
patika@freemail.hu e-mail címen vagy 
a 06-53-362-691-es telefonszámon.

A pályázatokat a MOSZ vezetősége ál-
tal felkért Kuratórium bírálja el.

Az eredményhirdetésre októberben, a 
Gyógyszerészek Országos Kongresz-
szusán kerül sor.

Dr. Csontos Ildikó,
a MOSZ „Év Patikája”

Kuratóriumának elnöke

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
meghirdeti „A 2019. Év Patikája” pályázatot
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FELHÍVÁS

Gyógyszert az internetről! 
Hogyan formálja a digitalizáció a páciensek beszerzési szokásait?
Gyógyszert az internetről? A cím egy kicsit talán futurisztikusan hangzik, de a nemzetközi és a hazai (!) adatokat figyelve egy 
nem is olyan távoli jövő képe rajzolódik ki. Ezek a tendenciák várhatóan jelentős hatással lesznek a magyarországi fogyasztási 
szokásokra – elég csak a piac bővülésével élesedő versenykörnyezetre gondolni!

szervásárlást is hasonló nyitottsággal 
szemlélni, hiszen ma még csak egy tá-
volinak vélt jövőről beszélünk, de né-
hány év, és a jövőből jelen lesz. 

Napjaink rohanó világában egyre ke-
vesebb idő (és türelem) jut a bolti vá-
sárlásokra, egyre többen választják 
a beszerzés kényelmesebb formáját. 

Internetezők: passzív megfigye-
lőkből aktív résztvevők
Az internet egészségügyi információ-
szerzésben betöltött szerepe napjaink-
ban szinte természetesnek mondható, 
és fontos trend, hogy a csatorna eddig 
passzív megfigyelői, olvasói egyre ak-
tívabb szereplőkké válnak: kérdeznek, 

véleményt formálnak és vásárolnak. 
Alig 10 évvel ezelőtt még azt találgat-
ta a szakma, hogy az internet milyen 
mértékben nyerhet majd teret az infor-
mációszerzésben, hogyan befolyásol-
ja az orvos-beteg vagy patikus-beteg 
kapcsolatot, és az akkor távolinak tűnő 
trendek a mai jelenünk részét képezik. 
Érdemes talán az internetes gyógy-

AKTUÁLIS



GYÓGYSZERTÁR12

AKTUÁLIS

gáltatás volt. Ugyancsak az USA-ban 
a közforgalmú gyógyszer-kereskedel-
mi piac csaknem 25 százaléka online 
zajlik, amely jelenség már most alap-
jaiban formálja át a gyógyszergyárak 
patikai értékesítési stratégiáját!

Európában 2018-ban az online vásárlók 
átlagosan 14 százaléka vett már gyógy-
szert a weben, míg Magyarországon ez 
az arány mindössze 5 százalék volt. És 
bár az internetes vásárlás iránti nyitott-
ság döntően a fiatalabbakra jellemző, a 
tabletták digitális csatornán történő be-
szerzésében az idősebb (és érintettebb) 
korosztály mutatkozik aktívabbnak.

Egy várótermi felmérés eredményei

A Mediwifi és az Inspira 2019 február-
jában készített közös kutatása is az in-
ternetes gyógyszervásárlás témakörét 
járta körül. A nagy mintás, nem repre-
zentatív felmérésben szakrendelőkben 
a sorukra váró lakosokat kérdeztek ar-
ról, esetükben mennyire jellemző ez a 
beszerzési forma.

A körülbelül 5500 kitöltő mintegy 60 
százaléka nyilatkozott úgy, hogy szo-
kott az internetről vásárolni, és a webes 
vásárlók csaknem fele – életkor szerint 
vegyes összetételben (!) – vény nél-
kül kapható gyógyszert, vitamint, ét-
rend-kiegészítőt, szájápolási terméket 
vagy dermokozmetikumot is rendelt 
már online.

Természetesen a gyógyszer speciális 
termék, forgalmazása szigorúan szabá-
lyozott, és jelentős korlátozásai vannak 
az online értékesítés tekintetében. Azt 
azonban nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy bár a gyógyszer értéke-
sítési lehetőségei „állandók”, az inter-
netes „egészség-vásárlás” dinamikus 
bővülésével jelentősen megváltozik, 
átalakul a versenypiaci környezet, 
amelyre iparági szinten nem csak a 
gyógyszeriparnak, de a patikai szektor-
nak is figyelnie (készülnie) kell.

E-commerce: nemzetközi és hazai 
trendek

Az online vásárlások népszerűségének 
töretlenségét mutatja, hogy becslések 
szerint globális szinten 2014-ben 27-
28 százalék körül volt a webes érté-
kesítés változásának (növekedésének) 
átlagos mértéke az előző évhez képest, 
és szakértői becslések szerint ez a szám 
2021 körül még mindig 20 százalék kö-
rül alakul!

Az online vásárlók száma nem csak a 
tengeren túl, de az EU-ban és Magyar-
országon is dinamikusan nő! Míg az 
uniós országokban 2008-ban az inter-
netezők fele említette, hogy vásárolt 
már valamilyen terméket, szolgáltatást 
a digitális csatornán keresztül, addig 
ez az arány tavaly csaknem 70 száza-
lék volt. Itthon 10 évvel ezelőtt csupán 
minden ötödik internetező választotta 
a beszerzés ezen formáját, míg 2018-
ban már minden második böngészőről 
mondható el ugyanez! Külön érdemes 

figyelni a 16-24 éves korcsoportban ta-
pasztalható trendeket: néhány év, és az 
Y, valamint a Z generáció tagjai számá-
ra gyakorlatilag természetes lesz, hogy 
a beszerzés módját tekintve egyaránt 
szóba jöhetnek a hagyományos és a di-
gitális megoldások!

A KSH adatai szerint 2017-ben az inter-
netes kereskedelem 30 százalékkal nőtt 
Magyarországon. Az eNet statisztikái 
alapján az online kiskereskedelmi for-
galom értéke ebben az évben körülbelül 
ezer milliárd forint volt, amelynek 55-
60 százaléka a hazai internetezők kül-
földi online vásárlásából származott. A 
webes tranzakciók száma itthon havon-
ta körülbelül egy alkalom, amelynek so-
rán a magyar vásárlók átlagosan 13-15 
ezer forintot költenek.

Az egészségügyi termékek online 
beszerzése is népszerű

Az online vásárolt termékek listáját a 
ruhák, táskák, cipők, játékok, ajándé-
kok, ékszerek vezetik, de bármely or-
szág piacát tekintjük, az egészségügyi 
termékek, ezen belül a gyógyszer is 
mérhető nagyságrenddel jelenik meg – 
noha egyelőre kisebb résszel a költési 
kosárban. 

A legdinamikusabban fejlődő piacok 
között – nem meglepő módon – Ame-
rikát és az ázsiai országokat találjuk. 
A Nielsen 2017-es jelentése szerint 
Amerikában az online vásárolt FMCG 
termékek majdnem 60 százaléka (!) 
egészséghez köthető termék vagy szol-

A gyógyszert online vásárlók aránya (2018)

(bázis: aki az elmúlt 1 évben vásárolt online)

Forrás: eurostat

14 %

6 %

15 %

19 %

Összes 16-24 év 25-54 év 55-74 év

8 %
6 %

2 %
5 %
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látszik, amikor drágább, előre tervez-
hetően szükséges, nem akut megbete-
gedéshez kapcsolódó terméket vásá-
rolnak a fogyasztók: ilyen esetekben 
jelentős kedvezményt jelentenek az 
online felületek alacsonyabb árai, a ki-
szállítási idő pedig nem jelent hátrányt.

A jövő szempontjából érdekes tenden-
ciák és változások várhatók, hiszen az 
internetes egészség/gyógyszervásárlás 
lehetősége ledönti az országhatárokat, 
és akár külföldön elérhető terápiák, 
egészségügyi megoldások is elérhető-
vé válnak, jelentősen kibővítve ezzel a 
versenypiaci környezetet! A folyama-
tokat csak gyorsítja, hogy néhány éven 
belül a mobilon történő vásárlás sze-
repe is felértékelődik, közelebb hozva 
ezzel a személyre szabott szolgáltatás 
lehetőségét (amelyre egyébként a cikk-
ben többször kiemelt 16-24 éves kor-
osztálynak szinte „alapelvárásként” 

van igénye).

A jövőre nézve meghatáro-
zó lesz, hogy az egyes piaci 
szereplők (beleérve az orvo-
sokat és a gyógyszerészeket) 
hogyan, milyen értékesítési 
stratégiával, kommunikációs 
stílussal és tartalommal re-
agálnak a megjelenő új igé-
nyekre – különös tekintettel 
az Y és a Z generáció elvá-
rásaira, akik ma még talán 
kevésbé, de néhány éven be-
lül aktív szereplőivé, célcso-
portjaivá válnak a piacnak.

Kiss Katalin
kutatásvezető, 

Inspira Research Kft.

A kutatás külön kitért arra is, hogy a di-
gitális vásárlást elkerülők esetében mi 
a legfőbb hátráltató, akadályozó ténye-
ző. A három leggyakrabban említett in-
dok között első helyen, 23 százalékos 
említéssel a beszerzési formával szem-
beni bizalmatlanságot találjuk, amely 
életkor szerint a 40+-os korosztályban 
lényegesen magasabb említési arány-
nyal szerepel. A lista második helyén 
az egészségügyi termékek, szolgáltatá-
sok iránti igény, a szükségesség hiánya 
jelenik meg, míg a harmadik helyen a 
patikai tanácsadás lehetőségének elma-
radása került megjelölésre. Ez utóbbi 
indok relevanciája egyértelműen az 
életkor előrehaladtával nő, és döntően 
az 50+-os korosztály hiányolja egy-egy 
ilyen beszerzés során.

A patikák is reagálnak az online 
vásárlási trendekre

A jövő szempontjából meghatározó 
lesz a mobil shopping (mCommerce) 
terjedése. Az okoseszközök penet-
rációja gyakorlatilag világszerte bő-
vül, és nincs ez másképp Magyaror-
szágon sem. Nem meglepő, hogy az 
applikáció-kategóriák közül az egyik  
leggyorsabban fejlődő terület az érté-
kesítés-támogató fejlesztések csoport-
ja, amelyek a célzottabb, testreszabot-
tabb, gyorsabb, egyszerűbb vásárlási 
folyamatokban támogatják a felhasz-

nálót. Egyes szakértői becslések sze-
rint 2020 után a digitális vásárlások 
több mint 70 százaléka mobil eszközön 
történik majd!

A hazai patikaláncok közül egyébként 
már többen is rendelkeznek appliká-
ciós megoldással! Ezek az alkalmazá-
sok nem csak online készletfigyelési, 
de előjegyzési lehetőségeket is bizto-
síthatnak, garantálva ezzel a termék 
elérhetőségét a patikában a fogyasztó 
számára. 

Új kihívások előtt a gyógyszerészek

A webes gyógyszerbeszerzés tehát ál-
talánosnak még egyáltalán nem nevez-
hető, de számokban már abszolút mér-
hető súlyt képvisel. A patikai és egyéb, 
kapcsolódó webshopok legfontosabb 
szerepe jelenleg azokban az esetekben 

„Mi az oka, hogy nem vásárol az internetről egészségügyi terméket, gyógyszert?” 
(a három legfőbb indok)

(bázis: n=2344, aki nem vásárolt még az interneten ilyen terméket)

Összes 18-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 60+ év

Nem bízom a netes vásárlásban 23% 18% 22% 27% 25% 26%

Nincs szükségem ilyen termékekre 11% 12% 11% 6% 18% 12%

A patikában személyes tájékoztatást 
kapok, a kérdéseimet is feltehetem 10% 6% 7% 9% 16% 23%

Forrás: Inspira-Mediwifi kutatás 2019
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Csak az Egyesült Államokban és Euró-
pában már ma is évente körülbelül 50 
ezer, globálisan pedig mintegy 700 ezer 
ember hal meg antibiotikum-reziszten-
cia következtében fellépő kompliká-
ciókban. Az Egészségügyi Világszer-
vezet prognózisa szerint 2050-re ez a 
szám világviszonylatban 10 millióra 
emelkedhet. 

Globális cselekvési terv

“Eljutottunk arra a kritikus pontra, ami-
kor azonnal és globális szinten kell cse-
lekednünk, hogy lelassítsuk az antibioti-
kum-rezisztencia terjedését” – jelentette 
ki már 2014-ben Sally Davies professzor, 
az Egyesült Királyság tisztifőorvosa. 

„Ha nem cselekszünk időben, egy 
olyan, ma még szinte elképzelhetetlen 
helyzettel kell szembesülnünk, amikor 
az antibiotikumok többé nem hatáso-
sak a kórokozókkal szemben, mi pe-
dig visszazuhanunk az orvostudomány 
sötét középkorába” – tette hozzá Dave 
Cameron, a szigetország akkori minisz-
terelnöke, aki felkérte Jim O’Neill-t, a 
neves közgazdászt, hogy analizálja a 
problémát, és indítványozzon konkrét 
akciókat, amelyeket nemzetközi és ál-
lami szinten lehetne megvalósítani. 

A beszámoló (The Review on Anti-
microbial Resistance) végül 2016-ban 
látott napvilágot. A benne megfogal-
mazott ajánlás szerint a gazdaságilag 
fejlett országoknak kell példát mutatni-
uk abban, hogyan kell ésszerűen és ha-
tékonyan használni az antibiotikumo-
kat. A konkrét teendők többek között 
az alábbiak: 

•	 globális szintű felvilágosító kam-
pányok szervezése, amelyek az 
emberek tudatosságát növelik az 
antibiotikumok alkalmazásával kap-
csolatban;

•	 az antibiotikumokhoz recept nélkül 
vagy interneten keresztül (tehát or-
vosi kontroll nélkül) való hozzájutás 
lehetőségének megszüntetése; 

•	 elsősorban a fejlődő országokban a 
higiéniai feltételek és az egészség-
ügyi rendszer fejlesztése;

Az első antibiotikumot, a penicillint 
a második világháború befejezésének 
évében kezdték széles körben alkal-
mazni. Milliók életét mentették meg 
vele, látványosan visszaszorítva olyan 
népbetegségeket, mint a TBC, a vérhas 
vagy a szifilisz. 1947-ben viszont már 
az első rezisztens baktériumtörzsek is 
megjelentek. A két világ harca azóta is 
tart: a tudomány újabb és újabb gyógy-
szereket állított csatasorba, ám a mikro-
organizmusok részéről minden csatának 
voltak túlélői, amelyek továbbörökí-
tették az antibiotikumokkal szembeni 
immunitást lehetővé tévő enzimjeiket. 
Sőt, a sokszoros „sikeres” mutáció ered-
ményeként idővel olyan multirezisztens 
kórokozók is megjelentek, amelyekre 

gyakorlatilag egyik, jelenleg forgalom-
ban lévő gyógyszer sem hat. 

Napjainkban éppen ez eredményezi 
az egyik legnagyobb, globális szintű 
egészségügyi krízishelyzetet: a bakté-
riumok, úgy tűnik, gyorsabbak nálunk, 
viszonylag rövid időn belül kialakul 
náluk az immunitás, miközben több 
mint két évtizede nem került a piacra 
újabb hatásmechanizmusú antibioti-
kum, a gyártók jobb híján a már meg-
lévő molekulákat módosítgatják, vagy 
kombinálják egymással. Mindez ide-
ig-óráig megoldást jelenthet, ám idővel 
előállhat az a helyzet, hogy nem lesz-
nek eszközeink a bakteriális eredetű 
fertőzésekkel szemben.  

Harc a baktériumokkal
Az antibiotikum-rezisztencia hosszú távú következményei
Ma már szinte valamennyi, baktérium által okozott fertőző betegség kezeléséhez 
rendelkezésünkre állnak a megfelelő gyógyszerek. Ugyanakkor az antibiotikumok 
nem megfelelő használata rövidtávon a gyógyulás elmaradásához, hosszabb tá-
von pedig újabb világjárványok kialakulásához vezethet. Mit kell tennünk egyéni 
és közösségi szinten azért, hogy ez ne történjen meg?   

A helyes antibiotikumhasználat 4 pontja
Csak orvos által felírt antibiotikumot szedjünk!

Antibiotikumot kizárólag bakteriális fertőzés kezelésére használjunk!
Szedjük be a teljes előírt mennyiséget! 

Antibiotikum-kezelés alatt probiotikum szedése is ajánlott! 
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„Mivel nem vagyunk tisztában azzal, 
hogy egy antibiotikum a bélflóra mely 
baktériumtörzseit irtja ki, egyáltalán 
nem biztos, hogy egy adott probioti-
kum-készítménnyel az eredeti álla-
potot állítjuk vissza – vázolja fel az 
antibiotikumok egy újabb káros hatá-
sát dr. Póta György. – Ráadásul több 
vizsgálat is azt mutatja, hogy a túlzott 
antibiotikum-fogyasztás a bélflóra 
maradandó megváltoztatásával hosszú 
távon súlyos, többek között daganatos 
és krónikus bélbetegségeket okozhat.”     

A tudatosság fejlesztése

Dr. Póta György szerint a be-
tegeket felvilágosítással, az 
orvosokat továbbképzések-
kel lehetne ésszerű antibioti-
kum-használatra ösztönözni. 
„Mi, házi gyermekorvosok rég-
óta mondjuk, hogy az iskolák-
ban egészségtant is kellene ok-
tatni, hogy a gyerekek tisztában 
legyenek azzal, hogyan műkö-
dik az emberi szervezet. Így egy 
olyan, a mostaninál tudatosabb, 
az egészséggel, betegségekkel 
jobban tisztában lévő generáció 
nőne fel, amelynek tagjai nem 
szeretnének minden betegségre 
egyből antibiotikumot szedni, 
mert tisztában lennének ennek 
káros hatásaival, negatív követ-
kezményeivel.” 

MOSZ-összeállítás

•	 a lehető legnagyobb mértékben visz-
szaszorítani az antibiotikumoknak 
az állattenyésztésben és a mezőgaz-
daságban történő alkalmazását;

•	 gyors diagnosztikai módszerek be-
vezetése, és az antibiotikumok fel-
írását megelőzően ezek kötelező 
alkalmazása; 

•	 a védőoltások minél szélesebb kör-
ben történő alkalmazása. Itt érde-
mes megjegyezni, hogy a lakosság 
nagyobb arányú átoltottsága látvá-
nyosan csökkenti az antibiotikum-
használatot. A pneumococcus-vak-
cinával való maximális átoltottság 
például világszinten és évente 11,4 
millió kezelési nappal tudná csök-
kenteni az antibiotikumok alkalma-
zását az ötévesnél fiatalabb gyere-
keknél, ami pneumonia esetén 47 
százalékkal kevesebb antibiotikum 
használatát tenné szükségessé; 

•	 új gyógyszerek fejlesztése, és ennek 
támogatására egy nemzetközi pénz-
ügyi alap létrehozása. 

Újfajta védekezési stratégiák 

Látva a gyógyszerfejlesztők időbeli 
versenyhátrányát a baktéri-
umokkal szemben, a kuta-
tók új elgondolások mentén 
igyekeznek megtalálni a vé-
dekezés eszközeit.  Az egyik 
ilyen – egyelőre még csak el-
méleti szinten létező – lehető-
ség a gazdaszervezet-terápia 
(GSZT), amellyel az egyén im-
munrendszerét készítenék fel, 
illetve mozgósítanák a kóroko-
zók elleni védekezésre. Egy 
hazai tudóscsoport pedig az 
emberi sejtekben található apró 
hólyagocskák, a vezikulák di-
rekt baktériumölő, valamint a 
szervezet gyulladásos válaszát 
elősegítő hatását használná ki.  

Csak indokolt esetben

Az antibiotikumok indokolat-
lan esetben, nem megfelelő 
dózisban vagy a szükségesnél 
rövidebb ideig történő alkalma-

zásával még inkább felgyorsíthatjuk a 
rezisztencia terjedését.   

„A közösségbe járó gyerekeknél az or-
voshoz fordulások maximum 20 szá-
zalékában áll fenn bakteriális eredetű 
fertőzés, márpedig a vizitek során ennél 
jóval nagyobb arányban történik antibi-
otikum-felírás – állítja dr. Póta György, 
a Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
elnöke. – Sokan úgy gondolják, nem-
csak a betegek, hanem az orvosok is, 
hogy antibiotikum adásával meg lehet 
előzni a vírusos betegségek esetleges 
szövődményeit. Ez az, ami nem igaz. 
Sőt, vírusfertőzésben az indokolatlanul 
szedett antibiotikum gyengíti a szerve-
zet ellenállóképességét, így nemhogy 
segítene, hanem elnyújtja, negatívan be-
folyásolja a gyógyulás folyamatát.” 

Járulékos pusztítás

Tudjuk, hogy az antibiotikumok nem-
csak a behatoló kórokozókat, hanem 
az emberi szervezetben élő hasznos 
baktériumokat is pusztítják. Utóbbi-
ak pótlására az orvos, a gyógyszerész 
probiotikumok szedését javasolja. 

Dr. Póta György
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sebb tévhit a kullancsokkal kapcso-
latban. A legfontosabb dolog ilyenkor 
az azonnali cselekvés. Minél később 
távolítjuk el, annál nagyobb az esélye, 
hogy megfertőz. Lehetőleg kirándulás 
után azonnal vizsgáljuk át magunkat 
és a gyerekeket is, különös tekintettel 
a hajlatokra.

Számtalan cikkben vagy „jó tanácsként” 
hallottam olyat is, hogy kenjünk rá ezt 
vagy azt, annak érdekében, hogy a kul-
lancs megfulladjon vagy kimásszon. En-
nek kapcsán szokták javasolni a parfü-
möt, a testápolót, vagy az étolajat. Ehhez 
jöhet még a „csavarjuk erre vagy arra!” 
módszer, és máris többet ártottunk, mint 
használtunk. A kullancsot ez csak meg-
zavarja, és ösztönösen visszaköpi a nyá-
lát, amivel nő a fertőzés veszélye. 

Az emberek azért nem merik azonnal 
eltávolítani a kullancsot, mert attól ret-
tegnek, hogy beleszakad a bőrükbe az 
állat feje. Nem baj! Azután, hogy a testét 
eltávolítottuk, már biztosan nem fogja 
tudni visszaköpni a béltartalmát a sebbe. 
A fejet pedig utána is ki lehet piszkálni.

A szinte halálfélelemmel ér-
kező betegeket lehetőleg 
nyugtassuk meg: attól 
még, hogy kullancsot 
találtak magukon, nem 
biztos, hogy megfertő-

ződtek általa. Ilyenkor 
persze fokozott figyelem és óvatosság 
szükséges, de nem kell azonnal pánik-
ba esni. A csípés helyét még néhány 
napig figyelni kell. Ha a bőrpír és a 
csípés körül megjelenő kokárdaszerű 
piros folt elkezd nőni, mindenképpen 
orvoshoz kell fordulnunk.

A Lyme-folt nem mindig jelentke-
zik, ráadásul később a tünetek már 
nehezebben ismerhetők fel, de min-

Azt gondoltam, hasznos lenne egy 
informatív, de lényegre törő, tömör 
összefoglaló a kullancscsípéssel kap-
csolatosan. Tavaly készítettem ebben 
a témában egy infografikát, amely na-
gyon közkedvelt lett. Rövid idő alatt 
több mint másfél millió emberhez ju-
tott el a közösségi médián keresztül.

Melyek a kullancsokkal kapcsolatos 
leggyakoribb tévhitek?

Sokan attól rettegnek, 
hogy a vérszívók a 
fákról „ugranak” a 
nyakunkba, ezért 
még a ligetben való 
biciklizést is kerülik. 
Ezzel szemben az igazság az, hogy a 
kullancsok inkább a magas, nedves 
füvet kedvelik. Mi sodorjuk le őket 
onnan, amikor az aljnövényzetben jár-
kálunk vagy üldögélünk. Ha nagyon 
meleg, száraz az idő, behúzódnak a 
magas fű hűvös tövébe. 

Mivel a kullancsok ma már nagyon 
elszaporodtak, nemcsak az erdőben és 
a réten kell rájuk számítani, hanem a 

városi játszótereken, sőt a házak kert-
jében is. Hogyan lehet akkor elkerülni 
őket? Érdemes otthon, a házunk ud-
varában a füvet rendszeresen rövidre 
nyírni, kirándulásra pedig zárt cipőt és 
hosszú szárú nadrágot húzni. 

Saját magunk és családtagjaink mellett 
gondoljunk háziállataink védelmére is!

Az emberek sajnos nem mindig van-
nak tisztában a kullancs által terjesz-
tett betegségek eredetével. Akik oltást 
kaptak, úgy gondolják, teljes mérték-
ben védettek. Nem árt elmondani ne-
kik, hogy a védőoltás csupán a ritkább, 
ám súlyosabb, vírusos eredetű agy-
velő- és agyhártyagyulladástól véd, a  
Lyme-kór ellen nem. Sajnos ez gyak-
ran okoz téves biztonságérzetet, pedig 
a Lyme-kórt terjesztő kullancsok ará-
nya jóval magasabb.

Utóbbit ugyanakkor már-már olyan 
misztérium lengi körül, mintha halálos 
betegség lenne. Érdemes tudni, hogy 
a Lyme-kórt egy baktérium okozza, 
és időben felismerve antibiotikummal 
kezelhető.

Nagyon fontos felhívni az emberek fi-
gyelmét, hogy ne várjanak a kullancs 
eltávolításával! Nem kell tőle félni. 

A gyógyszertárban számtalan esetben 
szedtem ki kullancsot kétségbeesett ki-
rándulókból, akik féltek, hogy az álla-
tot ők maguk nem tudják szakszerűen 
eltávolítani. Sokan egyenesen az ügye-
letre rohannak emiatt hétvégén vagy 
akár éjszaka. Ez sajnos a legveszélye-

1616

Jó tanácsok kullancsokhoz
A patikában sokszor találkozunk szokatlan dolgokkal. Előfordul, hogy azzal jön be a beteg, hogy szedjük ki belőle a kullan-
csot. Azon már meg sem lepődünk, amikor elmeséli, hogy igazából már tegnap reggel észrevette, de nem merte eltávolítani, 
nehogy beleszakadjon a feje. Ilyenkor mindig elgondolkodom azon, hogy az interneten terjengő információdömping vajon 
hasznos, vagy csak zűrzavart teremt. 

„Fontos felhívni az emberek figyelmét, hogy 
ne várjanak a kullancs eltávolításával!”
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mert azzal visszapumpálhatjuk  
a nyálát a sebbe.

•	 Keressünk a ruhánkon egy kitéphe-
tő cérnaszálat, és tekerjük a kullancs 
feje köré, majd egy határozott moz-
dulattal rántsuk ki az állatot.

A kullancskanál csak nagyobb kullan-
csoknál használható, a kicsiket nem 
biztos, hogy be tudja szorítani, de az ál-
latokban talált élősködők eltávolítására 
kiválóan alkalmas. 

A téma az ősszel megjelent könyvem 
egyik fejezete lett. Patikák számára to-
vábbértékesítés céljából rendelhető. Akit 
érdekel, nekem jelezheti igényét a www.
malnalevelpatika.hu e-mail címen. A 
könyvről bővebb információ itt találha-
tó: www.kerdezzegyogyszereszet.hu

Kocsisné dr. Balogh Anikó,
a kismarosi Málnalevél  

Patika vezetője

denképpen figyelmeztető jel a feltűnő 
fáradékonyság, a láz, a fejfájás, az ét-
vágytalanság, az ízületi fájdalmak, a 
szívritmuszavarok és az idegrendszeri 
tünetek megjelenése. Mindig segítsük 
az orvos munkáját azzal, hogy megem-
lítjük neki a közelmúltban történt kul-
lancscsípés tényét!

A szakszerű eltávolításról is készült 
egy infografika (lásd a második ábrát).

A legoptimálisabb eset, ha előrelátók 
vagyunk, és van nálunk kullancscsi-
pesz. A legjobb a hosszú végű változat, 
amellyel a vérszívót könnyen meg le-
het ragadni a fejénél, és egy határozott 
mozdulattal kihúzni. Jó eszköz a rugós 
végű csipesz is, mert ezzel is könnyű 
kiszedni anélkül, hogy a testét össze-
nyomnánk. 

Ha nem vagyunk ennyire előrelátók, 
és nincs nálunk semmi, jobb híján két 
dolgot tehetünk:

•	 Óvatosan, a hüvelyk- és muta-
tóujjunk körme hegyét összecsip-
pentve, a fejénél megragadjuk,  
majd egy határozott mozdulattal 
kihúzzuk. Vigyázzunk, hogy köz-
ben a testét ne nyomjuk össze, 

http://www.malnalevelpatika.hu
http://www.malnalevelpatika.hu
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Tudom, hogy a magyar néplélekben a 
túlsúly a jómód, a tehetősség, a ma-
gas társadalmi státusz szimbóluma, de 
amíg szolidaritási elven működő társa-
dalombiztosítás van, amely nem tesz 
különbséget a dohányzó, a túlsúlyos és 
az egészségesen élő biztosított között, 
addig mindenkitől elvárható, sőt meg-
követelhető, hogy a saját egészsége és 
a közösség érdekében is együttműködő 
legyen. 

A gyógyszertárak szerepét ebben a 
folyamatban a tanácsadó helyiség 
biztosításával, a beteg-követéssel és a 
fogyókúrát támogató termékek forgal-
mazásával képzelem el. Dietetikusok-
kal együttműködve lehetne egy haté-
konyan működő rendszert létrehozni. 
Minden gyógyszertárnak lenne egy 
dietetikus tanácsadója, aki persze több 
patikában is „rendelne” rotációs ala-
pon. A páciensek időpontra bejelentke-
zéssel találkozhatnának a dietetikussal. 
Ehhez módosítani kell azt a jogsza-
bályt, amelyik csak patikai dolgozónak 
teszi lehetővé a gyógyszertáron belül 
végzett tanácsadást. Egyes patikák ese-
tében a dietetikus személyes jelenlétét 
akár a megfelelő internetes kapcsolat-
tal is ki lehetne váltani. 

Miért jobb a gyógyszertári, mint, 
mondjuk, egy orvosi rendelőben vég-
zett tanácsadás? Szerintem az emberek 
alapvetően nem szívesen járnak orvos-
hoz, főleg, ha nincs konkrét betegsé-
gük. Egy gyógyszertárba az is bemegy, 
aki nem akar beteg lenni, egy patikai 
tanácsadóban kötetlenebb, oldottabb 
légkört lehet biztosítani, mint egy ren-
delőben, valamint egy gyógyszertárnak 
a nyitva tartása is jóval hosszabb. 

Tudom, hosszú és rögös ez az út, de 
népegészségügyi szempontból nem le-
het megspórolni, és ez mindannyiunk 
felelőssége. Dolgozzunk ki egy átfogó 
koncepciót, tegyünk mellé minden erő-
forrást, legyenek kézzelfogható célok 
és akkor biztos nem marad el a siker! 
Ha a japánoknak megéri, akkor nekünk 
is komolyan foglalkozni kell vele!

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész

Miközben egyre több gyógyszert sze-
dünk, egyre drágább terápiákban ré-
szesülünk, egyre nagyobb csúcskór-
házakat építünk és egyre több pénzt 
fordítunk a lakosság betegségeinek 
kezelésére, szinte semmilyen erőfe-
szítést nem teszünk az elhízás, mint az 
egészségünket bizonyítottan a legin-
kább befolyásoló rizikófaktor csökken-
tése érdekében. Tudom, hogy vannak 
szakmai fórumok, egyesületek, van 
chipsadó, hatóságilag előírták egyes 
élelmiszerek cukor- és sótartalmának 
csökkentését, az iskolai büfékben kor-
látozták az árusítható termékek körét, 
mégis Magyarország a legelhízottabb 
nemzet az EU-ban, a világon pedig a 
negyedikek vagyunk. 

A túlsúly és az elhízás előfordulása a fel-
nőtt férfiaknál 65 százalékos, a nőknél 
60 százalékos. A 65 évnél idősebb kor-
osztályban a férfiak 87 százaléka, a nők 
75 százaléka túlsúlyos és elhízott. Bor-
zalmasan magas számok! Ne feledjük, 
hogy a legnagyobb mértékben ez a kor-
osztály veszi igénybe az egészségügyi 
ellátást. Egy 2014. évi becslés szerint 
a világon 2000 milliárd dollárba került 
az elhízás okozta egészségügyi problé-
mák kezelésének költsége. Ez a magyar 
viszonyokra vetítve 207 milliárd forint 
volt, a teljes egészségügyi alap 11 szá-

zaléka. (Személyes véleményem szerint 
a költségek ennél jóval nagyobbak.) 

Az elhízás nagymértékben befolyásol-
ja többek között a szív- és érrendsze-
ri elváltozások, a hipertónia, a stroke, 
a 2-es típusú diabétesz, a daganatos 
betegségek, a krónikus mozgásszervi 
betegségek, a mentális kórképek és a 
hormonális betegségek,  valamint a 
termékenységi problémák kialakulá-
sát, illetve súlyosságát. A kérdés, hogy 
egészségügyi szakemberként teszünk-e 
eleget azért, hogy csökkentsük a lakos-
ság túlsúly-gondjait? Gyógyszertári 
szinten hol tudunk segíteni? 

A fogyókúrás csodaszerek mindig ke-
lendőek, de a valódi, hosszan tartó meg-
oldást máshol kell keresni. Vélemé-
nyem szerint ki kell építeni egy táplál-
kozási tanácsadással kombinált, hosszú 
távú beteg-együttműködésre épülő, sze-
mélyre szabott fogyókúrás protokollt, 
amely valamilyen szinten anyagilag 
is támogatja a benne részt vevők erő-
feszítéseit. Mivel 1950 óta az elhízást 
önálló betegségként kategorizáljuk,  
ezért az anyagi támogatás is elvárható a 
gyógyulni vágyók számára. 

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
Japánban már 2008-ban elindítottak egy 
olyan kezdeményezést, amelynek kere-
tében rendszeresen mérik a 40-74 éves 
korosztály haskörtérfogatát: nőknél 90 
cm, férfiaknál 85 cm a megengedett ha-
tárérték. Aki túllépi a határértéket, annak 
először táplálkozási útmutatót adnak, 
majd hat hónap múlva újból ellenőrzik a 
méretet, és ha még mindig nem eléggé fitt 
az illető, akkor táplálkozási tanfolyamra 
kell járnia. Ehhez még hozzáteszem, hogy 
Japán az egyik legkevésbé elhízott ország 
a fejlett világban, a lakosság mindössze 4 
százaléka elhízott vagy túlsúlyos. (A has-
körtérfogat a szakmai vélemények szerint 
jobb indikátor, mint a BMI-index.) 

Gondolatok az elhízásról
A japánok mindössze 4 százaléka elhízott vagy túlsúlyos, nálunk ez az arány 60 százalék 
körül van. Össztársadalmi és patikai szinten mit tehetünk azért, hogy a súlycsökkentés 
támogatásával mérsékeljük a súlyos krónikus betegségek előfordulásának rizikóját?
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8 ≥ 6) és a három hónap elteltével a pa-
tikába visszahozott, maradék tabletták 
megszámolásával mérik (adherens: a 
tabletták legalább 80 százaléka elfo-
gyott; nem adherens: ha legalább az 
egyik adherencia-feltétel nem teljesül).

A betegelégedettség változását saját 
fejlesztésű kérdőívvel állapítják meg, 
a szisztolés vérnyomás helyes mérését 
pedig újratanítják a vizsgáló gyógy-
szerészeknek. A különböző beteg-al-
csoportokat a következő paraméterek 
alapján képezik: 

•	 nem, 
•	 szisztolés vérnyomás a vizsgálat 

kezdetén, 
•	 a hipertónia fennállásának időtartama, 
•	 képzettség, 
•	 az antihipertenzív medikációk száma, 
•	 a gyógyszerszedés gyakorisága, 
•	 MMAS-8 skála szerinti adherencia 

a vizsgálat kezdetén.
 
A szerzők célja egy olyan gyakorlatias 
protokoll összeállítása volt, amellyel 
nem csak az SMS-emlékeztetők haté-
konyságát lehet bebizonyítani, de arra 
is alkalmas, hogy a vizsgálat végezté-
vel könnyűszerrel implementálják a 
napi gyakorlatba. A vizsgálati proto-
koll készítői korábbi vizsgálatok me-
taanalízise alapján azt remélik, hogy 
ezzel az olcsó és egyszerű módszerrel 
az idősebb, ambuláns kezelésben ré-
szesülő hipertóniás betegek gyógyszer-
szedési adherenciája 30-ról 49 száza-
lékra növelhető.

Forrás: Elitmed.hu

A pozsonyi Comenius Egyetem Gyógy-
szerészeti Tanszékének Patika-me-
nedzsment részlege által finanszírozott 
vizsgálat elsődleges végpontját egy 
szubjektív, önbevallásos adheren-
cia-skála betegek általi kitöltésével és 
az objektív tablettaszám segítségével 
mérik, míg a másodlagos végpont a 
szisztolés vérnyomás és a betegelége-
dettség változása. További végpontként 
megállapítják a kezelési költségeket és 
költség-hatékonysági elemzést végez-
nek, emellett azt is vizsgálják, hogy a 
szociodemográfiai jellemzők miként 
befolyásolják az adherenciát.
 
A vizsgálat szükségességét az adja, 
hogy a kardiovaszkuláris (CV) beteg-
ségek világszerte a mortalitás 31-48 
százalékáért felelősek, és az egyik leg-
fontosabb CV-rizikófaktornak számító 
hipertenzió prevalenciája az európai 
országokban 30-45 százalék, mindazon-
által a magas vérnyomásos betegek ad-
herenciája az egyébként is alacsony te-
rápiás együttműködési értékek közül az 
egyik legalacsonyabb. Így, bár hatásos 
és költség-hatékony vérnyomáscsök-
kentő szerekkel rendelkezünk, a bete-
gek kevesebb mint a felénél sikerül a 
megfelelő vérnyomásértéket elérni. 

Mivel a kutatások szerint az idősebb 
magas vérnyomásos betegek esetében 
a gyógyszerszedési fegyelmezetlenség 
általában nem szándékos (az 55 évnél 
idősebbek gyakran elfelejtik bevenni 
antihipertenzív gyógyszereiket, vagy 
nem értik meg a gyógyszerszedési 
utasításokat), a szlovák gyógyszeré-
szek azt feltételezik, hogy SMS-ben 

naponta küldött, egyszerűen követhe-
tő gyógyszerszedési emlékeztetőkkel 
olcsón és nagy hatásfokkal javítható a 
betegek adherenciája.
 
A vizsgálatot Szlovákia hat régiójának 
egy-egy közforgalmú gyógyszerellátást 
végző patikájában folytatják le; vidéki 
és városi, nagy forgalmú gyógyszertára-
kat egyaránt beválasztanak; a vizsgálatot 
végző gyógyszerészek képzésben része-
sülnek; a felmérésben pedig olyan 55 éves 
vagy annál idősebb hipertóniás betegek 
vesznek részt, akik ambuláns keretek kö-
zött legalább egy éve kapják receptre felírt 
gyógyszereiket. A páciensek toborzása re-
ceptjük kiváltásakor történik, és kizárják a 
vizsgálatból azokat, akik a vizsgálati peri-
ódusban kórházba kerülnek.
 
Az 1:1 arányú, randomizált, kontrollált 
vizsgálatban részt vevő betegek három 
hónapon át, naponta kapnak személyre 
szabott SMS-emlékeztetőt (az időtar-
tam-választást az indokolja, hogy a kró-
nikus betegek Szlovákiában is egyszerre 
három hónapra elegendő gyógyszert 
válthatnak ki). Az üzenet tartalmazza a 
beveendő gyógyszer nevét, adagolását 
és a szedés gyakoriságát; az SMS-küldés 
időpontját pedig a beteg preferenciája 
határozza meg. Az adatok begyűjtése az 
első vizit során (amikor a betegtoborzás 
megtörténik) és a második vizit alkalmá-
val történik, ez utóbbira a három hónapos 
vizsgálati periódus után kerül sor. 

A betegek adherenciáját a nyolcpontos, 
önbevallásos MMAS-8 skála (Eight-
item Morisky Medication Adherence 
Scale) segítségével (adherens: MMAS-

Mobilos segítség
A gyógyszerész által küldött SMS-emlékeztető  
hatásossága
A közelmúltban hozták nyilvánosságra az első regisztrált szlovákiai gyógy-
szerészeti klinikai vizsgálat protokollját. A hamarosan induló projekt elsőd-
leges célja annak megállapítása, hogy a sztenderd gyógyszerészi ellátás 
mellett napi rendszerességgel küldött, személyre szabott SMS-emlékez-
tető milyen mértékben javítja az 55 évnél idősebb, ambuláns ellátásban 
részesülő hipertóniás betegek gyógyszerszedési fegyelmét.

XVIII. évfolyam 6. szám  l  2019. június
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alávetni őt, ilyen esetben ugyanis vélel-
mezett az önkéntesség hiánya. Kijelen-
téseinek valóságtartalmát más módon 
kell igazolni.

Motozás

Lopás gyanúja esetén a munkáltatónak 
vagy más megbízott személynek nincs 
lehetősége testi motozásra vagy ezt a 
célt szolgáló egyéb technikai eszközök 
alkalmazására. Amennyiben a jogsze-
rűen üzemeltetett kamera lopást rögzít, 
rendőrségi feljelentést kell tenni.
A munkáltató érdekeit védő szabály, 
hogy az „ismeretlen eredetű” teljes lel-
tárhiányért az írásbeli leltárfelelősségi 
megállapodást kötött munkavállaló 
felel, tekintet nélkül a vétkességére. 
Ugyancsak teljes felelősség terheli az 
általa kezelt pénz tekintetében a pénz-
tárost vagy a pénzkezelőt, kivéve, ha a 
hiányt elháríthatatlan külső ok idézte 
elő (vis maior).

Drogteszt

A láthatóan tudatmódosult dolgozót 
még a hozzájárulásával sem lehet drog-
tesztnek alávetni, ugyanis ez alkalom-
mal is vélelmezett az önkéntesség hi-
ánya; és ha valakinek a szervezetében 
drogot mutatnának is ki, az nem fel-
tétlenül jelentené a pillanatnyi állapot 
okát; lehet, hogy attól még képes len-
ne a munkavégzésre. Ez esetben tehát 
nem magát az állapotot kell rögzíteni 
és szankcionálni, hanem a hatása alatt 
elkövetett konkrét függelemsértő cse-
lekményeket. A munkáltató általában 
véve sem jogosult a dolgozó egészség-
ügyi állapotát vagy kóros szenvedélye-
it vizsgálni, ugyanis ezek különleges 
személyes adatnak minősülnek.

Amit jogszerűen lehet tenni

Ellenőrzés címén mindenekelőtt a klasz-
szikus módszerekkel érdemes élnünk. 

Mint azt már tudjuk, a munkáltató a dol-
gozót csak a munkaviszonnyal összefüg-
gő magatartása körében ellenőrizheti, 
azaz a magánélete teljes mértékben kívül 
esik ezen a területen. A Munka Törvény-
könyve (Mt.) széles körű ellenőrzési 
jogosultságot ad a munkáltató kezébe, 
azonban ennek korlátai is vannak. Az 
ellenőrzés aránytalanul nem sértheti a 
dolgozó személyiségi jogait (különösen 
a magántitkot és a személyes adatot), az 
emberi méltóságot, és csak célhoz kötöt-
ten, jogos üzleti érdekből végezhető.

Főszabályként elmondható, hogy az el-
lenőrzésre szolgáló eszközök, intézke-
dések alkalmazásához nincs szükség a 
munkavállaló külön hozzájárulására. Az 
ellenőrzés jogalapja a Mt., az annak so-
rán megismert személyes adatok keze-
lésének jogalapja pedig az Info törvény, 
illetve a GDPR. Ugyanakkor a munkál-
tatónak előzetes (írásbeli) tájékoztatási 
kötelezettsége van a munkavállaló felé 
az ellenőrzés céljára szolgáló technikai 
eszközök és egyéb módszerek alkal-
mazásáról. Tájékoztatás hiányában az 
egyébként jogszerű eszközök is szemé-
lyiségi jogot sérthetnek.

Ezzel kapcsolatos alapelv, hogy az ellen- 
őrzés során megismerhető személyes 

adatok köre indokolatlanul még a mun-
kavállaló hozzájárulásával sem bővíthe-
tő ki (önkéntesség hiányának vélelme), 
illetve csak az ellenőrzés lefolytatásá-
hoz szükséges és a jogos üzleti érdekkel 
arányos mértékű személyes adat kezel-
hető (adatminimalizálás elve). Az aláb-
biakban nézzünk meg néhány példát, 
amelyek ezzel az elvvel ellentétesek!

Durva beavatkozások a  
magánszférába

Kamerás megfigyelőrendszer

Előző cikkemben erről már részletesen 
írtam, összefoglalóan most csupán any-
nyit, hogy ez az ellenőrzési forma nem 
szolgálhatja elsődlegesen a tényleges 
munkavégzés „mértékének” és a mun-
kahelyi viselkedésnek az ellenőrzését. 
Kamera akkor helyezhető el munkavég-
zésre (is) szolgáló helyiségekben, ha a 
megfigyelés az ott végzett tevékenység 
veszélyes jellege miatt a munkavállalók 
testi épsége vagy az ott tárolt, nagy ér-
tékű vagyontárgyak védelme érdekében 
biztonsági, megelőző célokat szolgál.

Nyomon követés

A GPS-es nyomkövetés vagy a mobil-
telefon cellainformációs adatainak rög-
zítése a munkavállalók fokozott elle-
nőrzése céljából jöhet számításba. Csak 
azoknál a dolgozóknál alkalmazható 
(például kiszállítóknál, sofőröknél), 
akiknél a munkakörükből fakadóan erre 
szükség van, de az ő esetükben is csak a 
munkavállaló előzetes hozzájárulásával 
történhet ez meg (az egyszerű tájékoz-
tatás nem elég). Munkaidőn kívül ilyen 
jellegű személyes adatokat a munkáltató 
egyáltalán nem ellenőrizhet.

Hazugságvizsgálat

Poligráfos vizsgálatnak még a mun-
kavállaló hozzájárulásával sem lehet 

A munkáltató ellenőrzési és szankcionálási jogáról
Legutóbb már ejtettem szót arról, hogyan és milyen mértékben ellenőrizheti a gyógyszertárvezető a beosztottait (A Nagy Testvér 
korlátai – Gyógyszertár, 2019. február, 22–24. oldal). Ez alkalommal a téma újabb aspektusait szeretném megvilágítani.
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„A munkavállalót munkaidőben 
is megilleti a magánélet és a 

magánszféra védelme.”

tő meg, a tartalma már nem. (Ilyenkor 
is biztosítani kell a dolgozó jelenlétét.)

Előzetes tájékoztatást követően a köz-
ponti számítógépről is ellenőrizhető a 
többi munkahelyi monitor. 

A dolgozók saját tulajdonában lévő 
eszközök ellenőrzése viszont csak és 
kizárólag az ő hozzájárulásukkal lehet-
séges. Ilyenkor elsősorban szintén nem 
az adatok tartalma a releváns, hanem 
az a tény, hogy a dolgozó a saját eszkö-
ze használatakor vélhetően nem mun-
kával tölti a munkaidejét, amelynek 
indokolatlanul hosszú tartama szintén 

jogellenes lehet (és aminek bizo-
nyítása a munkáltatót terheli).

Böngészési előzmények a mun-
kahelyi számítógépen

Ugyancsak személyes adatnak 
minősül, hogy valaki milyen web-

oldalakat és milyen gyakorisággal lá-
togat. Ha a munkáltató engedélyezte 
a munkahelyi számítógép magáncélú 
használatát, akkor nem ellenőrizheti, 
hogy a dolgozó azon mikor, milyen 
honlapokat keres fel. Abban az eset-
ben viszont, ha az internet használata 
kizárólag munkavégzés céljából enge-
délyezett, a munkáltató vizsgálhatja az 
adott számítógép böngészési előzmé-
nyeit (ám csakis az indokoltan szük-
séges mértékben, és kizárólag akkor, 
ha erről előzetesen tájékoztatta a be-
osztottat). A dolgozó felhasználónevét 
és jelszavát azonban még ekkor sem 
ismerheti meg. Ez a „kínos” ellenőrzés 
egyébként legkönnyebben bizonyos 
weboldalak előzetes blokkolásával ke-
rülhető el. 

Céges telefonon magánbeszélgetések 
folytatása

Ha a munkáltató engedélyezte a cé-
ges telefon magánjellegű használa-
tát, akkor azon csak az egyértelműen 
elkülöníthető munkahelyi hívásokat 
ellenőrizheti. Ha azonban az eszköz 
használata kizárólag munkavégzés 
céljából engedélyezett, a híváslistát 
is ellenőrizheti (ha erről előzetesen 
tájékoztatta a munkavállalót). A ma-

Ezek a következők lehetnek:

•	 nyilvántartások naprakész vezetése 
(jelenléti ív);

•	 személyes ellenőrzés és jegyző-
könyvfelvétel;

•	 munkatársak, mint tanúk általi ész-
lelést követő személyes vizsgálat;

•	 az elfogadott technikai eszközök és 
módszerek arányos mértékben tör-
ténő alkalmazása. 

Problémás területek

A fentieken túl létezik még néhány ér-
zékeny terület és szituáció; fon-
tos, hogy ezeket a kellő tapin-
tattal és a hatályos jogszabá-
lyokhoz igazodva kezeljük. 

Munkahelyi számítógép  
magáncélra való használata

A munkavállalót, mint láttuk, mun-
kaidőben is megilleti a magánélet és 
a magánszféra védelme. A számára 
munkaeszközként átadott számítógép 
kapcsán előzetesen tájékoztatnunk kell 
őt az ellenőrzés lehetőségéről és mód-
járól, és azt is el kell mondanunk neki, 
hogy milyen mértékben használhatja 
magáncélra az eszközt, amivel így en-
nek tudatában fog dolgozni. 

A hivatalos és a belső, munkahelyi 
levelezés így már korlátozás nélkül 
ellenőrizhető (a dolgozó jelenlétében, 
hacsak nincs tartósan távol). Azonban 
az alkalmazott által egy harmadik sze-
mélynek küldött vagy tőle kapott ma-
gánlevelek tartalmának ellenőrzésére 
a munkáltató akkor sem jogosult, ha 
a dolgozó az adott postafiókot kizáró-
lag munkavégzési célokra használhat-
ja. Ennek korlátját ebben az esetben a 
nem munkavállaló harmadik személy 
(mint érintett) személyiségi jogai je-
lentik, akitől ehhez az ellenőrzéshez 
külön hozzájárulást kell beszerezni.

A munkáltató a dolgozónak a számító-
gépen tárolt személyes jellegű adatait 
sem ismerheti meg, és így nem is ke-
zelheti (akár engedélyezett az eszköz 
magánjellegű használata, akár nem). 
Egy munkáltatói ellenőrzés során – a 
megfelelő ellenőrzési cél és jogi érdek 
előzetes közlésével – csak a magán-
használat ténye rögzíthető, maximum 
az e-mail cím és a levél tárgya ismerhe-
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les adni), de megtilthatja a miniszok-
nyát, a mély dekoltázst, a rövidnadrá-
got, vagy a „holdjáró” cipőt stb.

Jogszerűtlen munkáltatói  
ellenőrzés

A jogszerűtlenül (személyiségi jogot 
sértően) végzett munkáltatói ellenőrzés 
kockázata többek között:

•	 azonnali hatályú felmondási indok a 
munkavállaló részéről, amely eset-
ben a felmentési időre neki távolléti 
díj jár, plusz a végkielégítés szabá-
lyai alkalmazandók; 

•	 a NAIH a hozzá beérkezett panasz 
elbírását követően adatvédelmi bír-
ságot szabhat ki;

•	 személyiségi jogsértés esetén a mun-
káltató sérelemdíjat köteles fizetni és 
a járulékos károkat is meg kell téríte-
nie a munkavállaló részére.

A személyiségi jogot sértő módon be-
szerzett bizonyíték ugyanakkor csak 
kivételes esetben, bírói mérlegelést 
követően használható fel egy perben a 
munkavállalóval szemben. 

Munkáltatói jogkövetkezmények 

Az ellenőrzés eredménye alapján a 
munkáltató első lépésként szóbeli vagy 
írásbeli figyelmeztetésben részesíthe-
ti a dolgozót, amit indokolnia is kell 
(ez például egy utasítás teljesítésének 
a megtagadása, a céges telefon/számí-
tógép/autó magánhasználati tilalmának 
megsértése miatt alkalmazható). 

Vétkes kötelezettségszegés (például 
különböző eszközök nem rendelte-
tésszerű használata) miatt a munkál-
tató „fegyelmi” döntést is hozhat, ami 
azonban csak akkor alkalmazható, ha 
a Munkaszerződésben rögzítették az 
ekként szankcionálható konkrét ma-
gatartásokat és az ezzel járó, vagyoni 
és nem vagyoni hátránnyal járó jogkö-
vetkezményeket. Mindezt az alapjául 
szolgáló cselekmény elkövetéséről 
való tudomásszerzést követő 15 napon, 
de legkésőbb az elkövetéstől számított 

gánjellegű hívások tartalma és adatai 
azonban még ekkor sem ismerhetők 
meg. A munkáltató arra sem jogosult, 
hogy lehallgassa a beszélgetéseket, a 
cél ez esetben is csupán a magánhasz-
nálat tényének rögzítése. Indokolatla-
nul hosszú idejű magánhívások esetén 
(történjenek akár magán-, akár céges 
telefonról) egyértelmű, hogy a dolgozó 
nem a munkával tölti a munkaidejét, 
ami kötelezettségszegésnek minősül.

Ittas állapot

A dolgozó a munkahelyen köteles a 
munkát munkavégzésre alkalmas ál-
lapotban felvenni és végezni. A Mt. 
és a munkavédelmi törvény szerint az 
ittas állapot (két ezrelék feletti véral-
koholszint) ezt önmagában kizárja. Az 
alkalmazottak testi épségének védelme 
érdekében a munkáltatónak joga és 
kötelessége a munkára alkalmas álla-
pot ellenőrzése, amelynek elfogadott 
eszköze (előzetes tájékoztatás esetén) 
az alkoholszonda. A dolgozó ennek kö-
teles alávetni magát (akkor is, ha már 
letelt a munkaideje), ellenkező esetben 
eltiltható a munkavégzéstől, „fegyel-
mi” vagy felmondás foganatosítható 
vele szemben. 

Rendszeres késés

A Munka Törvénykönyve munkáltatói 
kötelességgé teszi a munkaidő-nyil-

vántartás vezetését. Ugyanis ez a bér-
számfejtés alapja, elmulasztása esetén 
a munkaügyi felügyelőség akár három-
millió forint összegű pénzbírságot is 
kiszabhat. A jelenléti ív akkor válhat az 
ellenőrzés hatékonyabb eszközévé, ha 
azt nem a munkavállaló, hanem – a va-
lóságnak megfelelően – a munkahelyi 
vezető tölti ki. A munkavállalói késés 
egyenértékű az igazolatlan távolléttel. 
Erre az időre nem jár munkabér, a biz-
tosítási jogviszony is szünetel, plusz ez 
a felmondásra is okot szolgáltathat.  

Öltözködés a munkahelyen

Ezen a területen a munkáltatói előírás 
és a dolgozó önkifejezési szándéka 
ütközhet egymással. A Munka Tör-
vénykönyve szerint az alkalmazottnak 
munkavégzésre képes állapotban kell 
megjelennie a munkahelyen, amelynek 
a tiszta és rendezett öltözet is része. 
A munkáltató jogszerűen előírhatja 
formaruha vagy munkaruha viseletét, 
és ezt köteles is biztosítani a dolgozó 
számára. (A Mt. erről úgy rendelkezik, 
hogy a munkáltató köteles a munka-
vállalónak azt a költségét megtéríteni, 
amely a munkaviszony teljesítése kap-
csán indokoltan merül fel, vagy amit a 
jogszabály ír elő.)

A munkáltató ennél több kötelezettsé-
get is előírhat: például kosztüm vagy 
öltöny viseletét (amire ruhapénzt köte-
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alkalmazott a foglalkoztatására irányu-
ló jogviszonyával összefüggésben egy 
harmadik személynek kárt okoz, azért 
a munkáltató viseli a felelősséget a har-
madik személlyel szemben. 

Az alkalmazott a munkaviszonyból 
származó kötelezettségének megsze-
gésével okozott kárt akkor köteles 
megtéríteni a munkáltatónak, ha nem 
úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható (ezt a munkáltató 
köteles bizonyítani). Gondatlanságból 
okozott kár esetén a munkavállalóval 
szemben érvényesíthető kártérítés ma-
ximális mértéke négyhavi távolléti díj. 
Szándékos károkozás esetén viszont a 
munkavállaló a teljes kárért felel.

Dr. Maklári Zsolt
Sárdy, Szalántai  

és Társai Ügyvédi Iroda
zsolt.maklari@sardy.hu

egy éven belül kell megtenni, írásba 
kell foglalni és indokolni kell. 

Fontos, hogy a szankció

•	 mértékét tekintve álljon arányban a 
kötelezettségszegéssel;

•	 legyen összefüggésben a dolgozó 
munkaviszonyával;

•	 ne sértse az illető emberi méltóságát 
és/vagy a személyiséghez fűződő 
jogait; 

•	 ideiglenes legyen; 
•	 összegében ne haladja meg a mun-

kavállaló egyhavi alapbérét.

A Mt. szerint a vagyoni hátrány egyol-
dalúan nem vonható le a dolgozó fize-
téséből, ez csupán az érintett hozzájá-
rulásával történhet meg. 

A kettős minősítés tilalma értelmé-
ben a „fegyelmi” döntés indoka nem 

használható fel felmondási indokként 
is. Ugyanakkor a munkáltató úgy is 
dönthet, hogy „fegyelmi” szankció 
helyett inkább felmond a dolgozónak, 
ha ennek a lépésnek a feltételei egyéb-
ként fennállnak. (Álláspontom szerint 
a munkahelyi e-mail cím magáncélú 
használata például önmagában még 
nem felmondási indok, kivéve, ha a 
dolgozó vírusokat vagy kémprogramo-
kat telepített a számítógépre, és ez által 
adatvédelmi incidenst okozott.)

Vagyoni kárt okozó kötelezettségszegés 
esetén a munkáltató kártérítést is köve-
telhet a dolgozótól, akár önmagában, 
akár „fegyelmi” szankció vagy munkál-
tatói felmondás alkalmazása mellett is. 

A harmadik személlyel szemben fenn-
álló kárfelelősségről a Ptk., a munkál-
tatóval szembeni kárfelelősségről pe-
dig a Mt. rendelkezik. Eszerint, ha az 

megítéljük, összehasonlítsuk, másrészt 
pedig motiváló és fejlesztő céllal. 

Az értékelés két megközelítési módja kö-
zött jelentős különbség van. Míg az első 
eredménye azokat a döntéseket befolyá-
solhatja, amelyek  például a bérezésről, a 
fizetésemelés mértékéről, az adott célok 
elérése esetén alkalmazott ösztönzőkről, 
a munkaviszony fenntartásáról vagy az 
elbocsátásról, a rosszul teljesítők kiszű-
réséről szólnak,  addig a másiké a karri-
er-elképzelésekhez, előléptetéshez, utód-
láshoz, személyes fejlődéshez és szakmai 
kibontakozáshoz adhat információt. Az 
első a múltbéli teljesítményre épít, a ve-
zető szerepe az objektív megítélés/bírá-
lat, a másik jövő-irányultságú, jellemzője 
a vezetői támogatás és kísérés. 

Hogyan kezdjünk hozzá?

Ha a gyógyszertárunkban szeretnénk 
teljesítményértékelést bevezetni, a 
következő alapkérdések átgondolása 
szükséges:

•	 Szervezeti szinten milyen célokat 
szeretnénk elérni? (Van-e közép- és 
hosszútávú stratégiánk?) 

Patikánk eredményességét, szervezeti 
teljesítményét nagymértékben megha-

tározza az ott dolgozók egyéni teljesít-
ménye. Ahhoz, hogy ezt a teljesítményt 
befolyásolni tudjuk, érdemes kialakíta-
ni egy olyan gyakorlatot, amely tuda-
tosan tervezett, átgondolt és az egyén  
teljesítményével szorosan  összefüggő 
további döntéseinket (mint például ja-
vadalmazás, karrier, képzés-fejlesztés) 
támogatja, azzal  összhangban áll. 

A teljesítményértékelés során vissza-
jelzést adunk a kitűzött célok megva-
lósulásának eredményességéről, és 
lehetőség adódik – ha szükséges – a 
korrekciókra. A teljesítményértékelést 
kettős célból alkalmazhatjuk. Egyrészt 
azért, hogy az adott egyén teljesítmé-
nyét meghatározott kritériumok szerint 

Megmérettetés és motiváció
Teljesítményértékelés, fejlesztő szemlélettel 
Amikor patikavezetőként arról döntünk, hogy kire milyen munkafeladatot bízunk, 
melyik munkatársunkat milyen képzésre küldjük el,  kinek milyen fizetésemelést, 
jutalmat adunk, elsősorban az egyén teljesítményét gondoljuk át. Jelen cikkben 
folytatjuk a HR-témákat, és röviden áttekintjük, mit jelent és mire használható a 
teljesítményértékelés, és ezt hogyan valósíthatjuk meg a mindennapokban.
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•	 Milyen szakmai tudással, tapaszta-
lattal és készségekkel rendelkezik? 

•	 Mennyire motivált az adott munka, 
feladat elvégzése során? Milyen a 
hozzáállása? 

•	 Ismeri-e a vele szemben támasztott 
elvárásokat, amelyeknek meg kell 
felelnie? 

Amennyiben bármelyikben is hiányos-
sága van, nem tud jól teljesíteni. A ve-
zető feladata, hogy ezt képes legyen 
felmérni, és a célokat eszerint megha-
tározni. 

A megvalósítás szempontjából adott 
időszakra egyszerre maximum három 
elvárás megfogalmazása a reális. A cél 
meghatározásában legyünk rugalma-
sak, a változó környezeti kihívásokhoz 
alkalmazkodva, a prioritásoknak meg-
felelően, a beosztottat is bevonva tűz-
zünk ki teljesítménycélokat.
 
Az elvárásokat pontosan határozzuk 
meg (mit, miért, mikorra, esetleg ho-
gyan), és győződjünk meg róla, hogy 
a beosztott is ugyanazt érti-e alattuk. 
A cél igazodjon kollégánk tudásához, 
olyan feladat legyen, amelyben kihí-
vást és fejlődési lehetőséget lát. 

Folyamatos, gyakori visszajelzés az 
előrehaladásról, az eredményekről 

A visszajelzés irányt ad, megerősít 
vagy korrigál és a konstruktív, jö-
vő-orientációjú teljesítményfejlesz-
tés alapja. Értékelőként figyelemmel 

kell kísérnünk az általunk kiértékelt 
személy(ek) munkáját. Az előreha-
ladás során ellenőrizzük, összeha-
sonlítjuk az aktuális és a kívánt 
állapotot. A visszajelzések során 

megerősíthetjük, hogy a munkát 
ugyanolyan módon kell-e folytatni, 
vagy módosítani kell a munkamód-
szeren, a hozzáálláson, új eszközt/
erőforrást kell-e bevonni, de előfor-
dulhat, hogy a körülmények változása 
miatt a célt is módosítani kell.   

Törekedjünk arra, hogy a visszajelzés 
időben minél közelebb történjen az 
adott eseményhez, hiszen a másik fél 
így tanulhat belőle a legtöbbet. 

•	 A szervezeti célokat a munkatársa-
ink milyen egyéni hozzájárulással 
tudják támogatni? (Az egyéni célo-
kat hogyan kössük össze a szerve-
zeti célokkal, hogy az összképben 
mindenki lássa a saját részét?)

•	 Mit és milyen teljesítménykritéri-
umok alapján értékelünk? (meny-
nyiségi/minőségi paraméterek/ered-
mények; Van-e és mi a kívánatos 
munkatársi magatartás/hozzáállás, 
amit erősíteni szeretnénk?)

•	 Hogyan értékelünk? (milyen gyako-
risággal; formális vagy informális 
módon; az egyént magához képest 
vagy másokkal összehasonlítva; 
milyen mérési eszközzel – skálák, 
rangsorok, szöveges értékelés – 
stb.) 

•	 Ki értékel? (általában a vezető a 
beosztottat, de az egyént többen is 
értékelhetik /180 vagy 360 fokos ér-
tékelés/) 

•	 Milyen módon tájékoztatjuk mun-
katársainkat a teljesítményértékelés 
bevezetéséről? (annak céljáról, me-
netéről és kimenetéről)

•	 Mi magunk elég felkészültek va-
gyunk-e az értékelés profi végre-
hajtására? Ha nem, mit szükséges 
tennünk?

Ha a vezető nagyobb  létszámú beosz-
tottal (több, mint tíz fővel) dolgozik, 
átgondolható, hogy az értékelés fela-
datát megossza, delegálja, de mindig 
csak olyan személynek, akinek közvet-
len rálátása van az értékeltek teljesít-
ményére; például az asszisztensek 
munkáját a velük rendszeresen 
együtt dolgozó gyógyszerész 
értékelheti. Delegálás esetén 
ügyelni kell arra, hogy az érté-
kelés minden esetben egységes 
alapelvek szerint történjen.

Mivel mindenki ugyanazért a közös 
célért dolgozik, a teljesítményértéke-
lés minden kollégára (a takarítósze-
mélyzettől a vezetőhelyettesig) kiter-
jesztendő.

Segítheti a vezetőt, ha az értékelésről 
van rendszerezett, valamilyen szin-
tű informatikai támogatással ellátott 
írásos dokumentációja, hiszen így fo-

lyamatában könnyebben követhető az 
egyes kollégák teljesítménye, és a ve-
zetői döntésekhez nagyon hasznos in-
formációk nyerhetők ki belőle. Ugyan-
akkor egy ilyen rendszer szakemberrel 
való kidolgoztatása, fenntartása mind 
gazdasági, mind adminisztratív oldal-
ról megterhelést jelent.

A vezető és a beosztott közötti, for-
mális, negyedéves-éves gyakoriságú, 
négyszemközti áttekintő megbeszélé-
sek mellett (ahol mélyebben és hosz-
szabban értékelhető a teljesítmény) 
még nagyobb jelentőségű  a mindenna-
pokba illesztett folyamatos, informá-
lis, minőségi beszélgetés. Ez bárhol és 
bármikor bevezethető, de ehhez odafi-
gyelés, a vezető és a beosztottja közti 
jó kapcsolat és együttműködés meglé-
te, nyitott kommunikáció és dedikált 
idő szükséges. 

A folyamat három lépése

A teljesítményértékelés főbb elemei az 
alábbiak:

•	 egyértelmű elvárások, célok megha-
tározása;

•	 folyamatos, gyakori visszajelzés az 
előrehaladásról, az eredményekről;

•	 értékelés, korrekciók, jövőbeli vál-
toztatások, fejlődési lehetőségek, és 
a hozzájuk szükséges erőforrás-igé-
nyek feltárása.  

Nézzük meg most sorra, hogy mit is 
jelentenek az egyes elemek, és milyen 
vezetői feladatokkal jár ezek megvaló-
sítása!

Egyértelmű elvárások, célok megha-
tározása
 
Az egyén teljesítményét alapvetően 
három tényező határozza meg: 

„Ne a személyt minősítsük, 
hanem a megfigyelhető 

viselkedést.”
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Összegzés 

Kollégáink teljesítményértékelésekor ve-
zetőként elsődlegesen mindig a patika ér-
dekeit, céljait és szervezeti teljesítményét 
tartsuk szem előtt. Ahhoz, hogy ez a szint 
teljesülhessen, munkatársaink teljesítmé-
nye a kulcs, amiben a teljesítményérté-
kelésük is segíthet. Ha már megtaláltuk, 
utána már „csupán” meg kell tartanunk 
az adott munkára legalkalmasabb szemé-
lyeket. Ennek érdekében

•	 biztosítsuk munkatársaink számára 
a folyamatos tanulási és fejlődési 
lehetőséget;

•	 tartsuk fenn a belső motivációjukat, 
vagy külső eszközökkel tegyük ér-
dekeltté őket a magas színvonalú 
munkavégzésben;

•	 határozzunk meg számukra egyér-
telmű, tiszta elvárásokat és prioritá-
sokat;

•	 kísérjük figyelemmel az előrehala-
dásukat, adjunk folyamatosan visz-
szajelzést számukra;

•	 legyünk támogató  és fejlesztő vezetők.

dr. Horváth Aliz
szakgyógyszerész, coach

Figyeljünk a pozitív és a negatív 
visszajelzések arányára, arra, hogy 
az értékelésünk előremutató legyen: 
ne a múltbeli hibákra, hanem azok 
elkerülésére vagy kijavítására kon-
centráljon.

Értékelés, korrekciók, jövőbeli vál-
toztatások, fejlődési lehetőségek, és a 
hozzájuk szükséges erőforrás-igények 
feltárása  

Értékeléskor az eredményeket vetjük 
össze az elvárt és korábban megfogal-
mazott célkitűzésekkel. A megbeszélés 
során először is ismertessük kollégánk-
kal a megfigyelési szempontjainkat. 
Törekedjünk a tárgyilagos, tényeken 
alapuló visszajelzésre: ne a személyt 
minősítsük, hanem a megfigyelhető 
viselkedést. A teljesítménynek megfe-
lelően jelezzünk vissza. Ha dicsérünk 
és pozitívan nyilatkozunk, azt nyilvá-
nosan is megtehetjük, negatív vissza-
jelzést azonban csak négyszemközt 
adjunk, és mindig ismertessük a követ-
kezményeket is.

Fejlesztő szemléletű értékeléskor min-
den esetben alapozzuk meg az érté-

kelt önbecsülését, kezdjünk globális 
dicsérettel. Tekintsük át az elért tel-
jesítményt úgy, hogy először kérjük 
ki a beosztott véleményét, majd mi is 
mondjuk el a miénket. 

Beszéljük meg a változtatandókat, az 
új elvárásokat és célokat, majd álla-
podjunk meg a teendőkben. Kérdez-
zünk rá, hogy ehhez mire van szük-
sége, és tőlünk milyen támogatást vár 
el ebben.

Az értékelés során végig legyünk em-
patikusak, kérdezzük meg a kollégán-
kat, hogy mi motiválja, miben szeret-
ne fejlődni. Ezzel felhatalmazzuk őt, 
hogy tulajdonosa legyen a saját fejlő-
désének.  

Figyeljünk a szubjektivitásból adódó 
hibák és csapdák elkerülésére, például 
arra, ha valakit a múltbéli jó/nem ki-
elégítő teljesítménye miatt a jelenben 
is pozitívan/elmarasztalóan értékelünk, 
még ha nem is adott rá okot. Tegyük 
félre esetleges előítéleteinket, részre-
hajlásunkat, kerüljük el az adott törté-
nések alul- vagy felüldimenzionálását, 
a személyes élményeket.  
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Kötelezővé válik a bárányhimlő elleni oltás

Szeptembertől a kötelező védőoltások közé kerül a bárányhimlő elleni oltás – 
jelentette be Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár egy budapesti saj-
tótájékoztatón. Müller Cecília megbízott országos tiszti főorvos közölte, a gyer-
mekek 13-16 hónapos korban kapják meg a védőoltást, amire 1,3 milliárd forint 
költségvetési forrás jut. A teljes védettséghez két oltásra van szükség. 

Horváth Ildikó elmondta, a bárányhimlő a bejelentett fertőző megbetegedések 
felét adja. Egy komolyan veendő betegségről van szó, amely egyes esetekben 
maradványtünetekkel gyógyulhat. 

Az egészségügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a 20. században indult 
hazai immunizációs programnak köszönhetően Magyarország „biztonságos szi-
getté” vált Európában, a hazai védőoltási rend példaértékű, amire az állam évente 
10 milliárd forintot költ. 

Horváth Ildikó hozzátette, a nem kötelező, de ingyenesen igénybe vehető, hu-
mán papillómavírus (HPV) elleni védőoltást az általános iskola 7. osztályába 
járó lányok 82 százaléka vette igénybe tavaly. Az államtitkárság jelenleg azon 
dolgozik, hogy ezt a vakcinációt a fiúkra is kiterjesszék.

Mint elhangzott, Magyarországon a legkorszerűbb oltóanyagokkal oltanak, 
és ezek biztonságosságát mutatja, hogy a 2,5 millió adag vakcina beadása 
során mindössze 179 oltási reakcióval kapcsolatos bejelentés érkezett a ható-
sághoz. Kérdésre válaszolva az államtitkár elmondta, Magyarországon felis-
merik a védőoltások jelentőségét, így nem jellemző, hogy a szülők elutasítják 
azokat.

Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyar irodájának ve-
zetője kiemelte, hogy Magyarországon nagyon jó, 98 százalékos a különböző 
fertőző betegségek elleni átoltottság. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy tavaly az európai régióban 82 ezren betegedtek meg és 72-en meg is haltak 
kanyaróban, egy olyan betegségben, amely ellen létezik védőoltás.

Forrás: MTI

Elnököt választott a MAGYOSZ 

A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége (MAGYOSZ) újabb három évre el-
nökének választotta dr. Greskovits Dávidot.  A 
szervezet 2019. május 10-én megtartott éves 
rendes közgyűlésén dr. Hodász Istvánt, az EGIS 
Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatóját választották 
alelnöknek, két korábbi alelnököt pedig megerő-
sítettek pozíciójukban. Átadták a szervezet ala-
pítójáról, dr. Orbán Istvánról elnevezett emlék- 
érmet is, amelyet az idei évben hárman kaptak 
meg a magyar gyógyszeriparral összefüggő, ki-
emelkedő tevékenységük elismeréseként.

Forrás: Weborvos.hu

Kanyarós vészhelyzet
Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) figyelmeztetést adott ki a ka-
nyaró miatt, ugyanis az idei év első 
két hónapjában Európa-szerte több 
mint 34 ezren fertőződtek meg a be-
tegséggel. Az esetek közül 13 végző-
dött halállal, valamennyi Ukrajnában, 
ahol – akárcsak Albániában és Romá-
niában – kanyarójárvány alakult ki.

A szervezet közleményében hangsú-
lyozta: fontos, hogy az állami egész-
ségügyi hatóságok minden lehetősé-
get kihasználjanak a veszélyeztetett 
gyerekek, serdülők és felnőttek beol-
tására, a leginkább ugyanis a be nem 
oltott kisgyermekek és a várandós nők 
vannak kitéve a fertőzés veszélyének. 

A kanyaró erősen fertőző betegség, 
köhögés, orrfúvás, közeli személyes 
érintkezés, illetve a fertőzött személy 
orr- és torokváladékával való érintke-
zés útján terjed. Akár vakságot, süket-
séget és agykárosodást is okozhat, két 
adag védőoltás azonban megelőzheti a 
betegséget. 

Forrás: MTI, Infostart

http://www.infostart.hu/
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Az orvosok ké sőbb adnák  
a bá rány himlő el leni ol tást

A Házi Gyer mek or vo sok 
Egye sü lete a bá rány himlő 
elleni kö te lező vé dő ol tás ja-
va solt be adási ide jé nek mó-
dosí tá sát kéri a tiszti fő or-
vos tól. A gyermekorvosok 
többsége szerint  ugyanis 
a varicella oltást nem 13 és  
16 hónapos korban kellene 
beadni, ahogyan az a Nem-
zeti Immunizációs Prog-
ramban szerepel, hanem ké-
sőbb, 15 és 18 hónaposan. 
„Sehol a világon nem adják 
ilyen korán, mert egyéves 
kor körül a kialakuló im-
munválaszt gyengíthetik az  
anyából hozott ellenanya-
gok” – érvelnek a szakem-
berek.

Forrás: Ripost

Üdvözli önt  
a 70 éves HungaropHarma!

70 év nagy idő, 
számos történet, számtalan 
kapcsolat, végtelenül sok 
megtett kilométer,
tengersok gyógyszer,  
milliónyi  gyógyult beteg

...gyógyítást szállítunk

HPH70_200X142mm_Gyógyszertár magazin.indd   1 2019. 05. 27.   13:52

Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövet-
ség közelmúltban kinevezett új vezetője a 
Világgazdaságnak adott interjúban úgy fo-
galmazott: összességében kevés pénz van 
az Egészségbiztosítási Alapban, a finan-
szírozásba az új eljárásokat, a béremelést 
és az amortizációt is be kell építeni.

„A legnagyobb probléma az ágazatban a 
központi költségvetési szervezetekre vo-
natkozó szabályok szerinti, bázisszem-
léletű tervezés, gazdálkodás, valamint a 
teljesítményelvű finanszírozás összefér-
hetetlensége. A finanszírozási rendszer 
átalakításakor ennek feloldására, továbbá 
a betegellátás valós költségeken alapuló 
finanszírozására lenne szükség annak ér-
dekében, hogy a betegek mindenhol biz-
tonságos, magas szintű ellátást kapjanak.”

„A kórházak évenkénti konszolidációját 
az utóbbi időben részben a gazdaságosabb 
működést ígérő megoldások bevezetéséhez 

kötik, viszont a szakmai összetétel, az infra-
struktúra, az eszközállomány, az adott terü-
let lakosságának egészségügyi mutatói sok 
helyen nem teszik lehetővé a menedzsment 
számára a költséghatékonyabb működést, 
ami még hátrányosabb helyzetbe hozza 
ezeket az intézményeket” – fogalmazott az 
Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.  

Ficzere Andrea szintén kívánatosnak ne-
vezte a magán- és az állami ellátás finan-
szírozásának teljes szétválasztását, amely 
véleménye szerint tovább fehérítené az 
ágazatot.

Forrás: Világgazdaság

Többletforrásokat kell bevonni az egészségügybe

http://pharmaonline.hu/gyogyszerek/cikk/szeptembertol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas
http://pharmaonline.hu/gyogyszerek/cikk/szeptembertol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas
http://pharmaonline.hu/gyogyszerek/cikk/szeptembertol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas
https://ripost.hu/
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betegség kialakulásában nagy szerepe 
van a közös rizikófaktoroknak.
 
Összhangban az Európai Gyógy-
szerügynökség ajánlásával, az Or-
szágos Gyógyszerészeti és Élelmi-
szer-egészségügyi Intézet az ibuprofén 
előny-kockázat értékelésének alapján 
úgy döntött, hogy az ibuprofén alkal-
mazásával kapcsolatos kockázatok 
csökkentése érdekében azok a készít-
mények maradhatnak továbbra is vény 
nélkül kaphatók, amelyek akut fájda-
lom- és lázcsillapításra javasoltak, és a 
megengedett legmagasabb napi adag-
juk 1200 mg. (Ilyenek a 200 és 400 
mg ibuprofén-tartalmú tabletták, folyé-
kony gyógyszerformák, kombinációs 
készítmények). 

Az olyan készítmények viszont, ame-
lyeknél a biztonságos napi dózis (1200 
mg ibuprofén, 600 mg dexibuprofén) 
túllépésének veszélye fokozott (600 és 
800 mg ibuprofént, 300 mg dexibupro-
fént tartalmazó tabletták, vagy javallat 
reumatikus betegségek kezelésére), 
vénykötelessé válnak, mivel az orvos-
nak ismernie kell a beteg kórtörténetét, 
fel kell mérnie a kardiovaszkuláris ri-
zikófaktorokat, és ezek figyelembe vé-
telével kell meghatároznia a gyógyszer 
adagját és a kezelés időtartamát.
 
Az OGYÉI közleményt ad ki az érintett 
készítményekről és a módosítás hatály-
ba lépésének pontos időpontjáról.

Forrás: ogyei.gov.hu 

Az ibuprofén a nem szteroid gyulla-
dáscsökkentők közé tartozik. Csaknem 
60 éve van forgalomban a világon. 
Számos gyógyszerformában (tabletta, 
szuszpenzió, krém) kapható önmagá-
ban vagy kombinációban. Magyaror-
szágon jelenleg szinte kizárólag vény 
nélkül érhető el. Alacsonyabb, 1200 
mg-nál kisebb napi dózisban széles 
körben használják olyan állapotok ke-
zelésére, mint a heveny fájdalom, láz, 
meghűlés. Magasabb dózis reumás 
betegségek hosszú távú kezelésére ja-
vasolt.
 
2006-ban vált ismertté, hogy a nem 
szteroid gyulladáscsökkentők alkalma-
zása fokozza az artériás thrombotikus 
események (szívinfarktus, stroke) koc-
kázatát. További epidemiológiai vizs-
gálatokra volt azonban szükség ahhoz, 
hogy még pontosabb adatokat nyerje-
nek a készítmények gyógyszerbizton-
sági profiljáról. Az Európai Bizottság 
független tanulmányt végeztetett a 
gyógyszercsoport (beleértve az ibupro-
fén) gyomor- és kardiovaszkuláris koc-
kázatának vizsgálatára, amely igazol-
ta, hogy napi 2400 mg-nál magasabb 
dózisban az ibuprofén a trombózisos 
események fokozott kockázatával tár-
sulhat. Egy további, 600 randomizált 
klinikai vizsgálatot összesítő meta-ana-
lízis kimutatta, hogy a nagy dózisú 
ibuprofén (2400 mg/nap) hatása hason-
ló a COX-2 inhibitorokéhoz.
 
Az ibuprofén és dexibuprofén (1200 
mg ibuprofénnek 600 mg dexibuprofén 
felel meg) előny-kockázat arányának 
felülvizsgálatára az Európai Gyógy-
szerügynökség (EMA) 2014-ben úgy-
nevezett referrált eljárást indított. Az 
adatok teljességének áttekintése után 
az EMA Farmakovigilancia Kocká-
zatértékelő Bizottsága (Pharmaco- 
vigilance Risk Assessment Committee, 
PRAC) is arra a következtetésre jutott, 
hogy az ibuprofén magas napi összdó-
zisa fokozza a kardiovaszkularis ese-

mények kockázatát, viszont 1200 mg-
nál alacsonyabb napi adag esetén nem 
emelkedik a kockázat. 

2015-ben az Európai Gyógyszerügy-
nökség frissített útmutatást adott ki a 
nagy dózisú ibuprofén használatáról 
(EMA/325007/2015), amelyben a kö-
vetkezők szerepelnek: „Az ibuprofén 
legfeljebb napi 1200 mg-os dózisá-
nak – ami a szájon át szedhető, vény 
nélkül kapható (OTC) készítmények 
esetében a legmagasabb általánosan al-
kalmazott adag az Európai Unióban – 
alkalmazása esetén nem tapasztalható 
a kardiovaszkuláris kockázat növeke-
dése.”, továbbá „… az orvosoknak az 
ibuprofénnel történő hosszú távú keze-
lés megkezdése előtt gondosan mérle-
gelniük kell a páciensük szív- és kerin-
gési betegségekre vonatkozó kockázati 
tényezőit, különösen akkor, ha magas 
dózisok alkalmazása szükséges.”
 
A magasabb összdózis jellemzően moz-
gásszervi, ízületi panaszok krónikus 
kezeléséhez szükséges. A jellemzően 
mozgásszervi panaszokkal rendelkező 
betegcsoport átlag életkora magasabb, 
és tagjainak nagyobb az esélye a szív- 
és érrendszeri betegségekre, valamint 
körükben gyakoribb a polifarmácia is. 
Mindezek alapján indokolt az orvosi 
felügyelet a napi 1200 mg feletti dózis, 
tehát a mozgásszervi fájdalomcsillapí-
tás indikációja esetén. 

Egy 2016-os dán vizsgálatban körülbe-
lül 30 ezer beteg adatainak elemzésével 
azt találták, hogy az ibuprofént rövid 
ideig használók esetében megnöveke-
dett a szívmegállás kockázata. (Dániá-
ban csak a 200 mg-os ibuprofén érhető 
el vény nélkül.) Egy másik meta-ana-
lízis kimutatta, hogy a kopásos ízületi 
gyulladásban (osteoarthritis) szenvedő 
betegeknél szignifikánsan magasabb a 
kardiovaszkularis betegségek rizikója. 
Ennek háttere nem teljesen tisztázott, 
azonban feltételezhető, hogy mindkét 

Vénykötelessé válik néhány 
ibuprofén-tartalmú gyógyszer
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai: 
A Japán Kávéház
A Japán Kávéházat az 1890-es években nyitották meg Budapes-
ten, az Andrássy út 45. számú házban. Nevét színes, növényi 
ornamentikával díszített fali csempéiről kapta. Még saját tele-
fonfülkéje is volt, aminek szecessziós üvegablakát Rippl-Rónai 
József tervezte és Róth Miksa kivitelezte. A pesti művészvilág 
krémje járt ide, híres asztaltársaságai voltak költőkből, írókból, 
újságírókból (Nagy Lajos, Tersánszky Józsi Jenő, Kassák Lajos, 
Szép Ernő, Rejtő Jenő, József Attila, Bródy Sándor), színészek-
ből (Latabár fivérek), humoristákból (Kellér Dezső), karikaturis-
tákból – egyik ismert képviselőjük neve a vízszintes 1. sorban 
olvasható – artistákból, revü- és operett-táncosnőkből. 

A kávéháznak az évtizedek során több tulajdonosa volt, de a két 
világháború között (1928-1942) élte fénykorát, amikor Krasz-
ner Menyhért volt a tulajdonos. Kiváló konyhát és cukrászatot 
vezetett, és adott hitelbe enni a kispénzű művészeknek. Mint 

lánya visszaemlékezéseiből tudha-
tó, ebben az időszakban a kávéház 
éjjel-nappal nyitva volt, pedig csak 
hárman üzemeltették: Kraszner, 
a felesége és az anyósa. Hatalmas 
energia kellett ehhez, főleg hogy 
szinte családias légkört teremtet-
tek a vendégek körül, beszélgettek, 
kártyáztak velük.

Az igazi felvirágzást azonban 
egy igen furcsa sztorinak köszön-
hette a Japán. Történt ugyan-
is, hogy az Abbázia Kávéház 
tulajdonosa megharagudott a hozzá 
járó művészekre, festőkre, mert 
állandóan kivágták a nagy becsben 
tartott, külföldi magazinjaiból a ké-
peket. Rá is írta a falra nagy harago-

san, hogy „Ezt a fotót az Abbáziából loptam”. Ezen a kellemetes 
külsejű öregúr, Lechner Ödön, akit csak Papszi-bácsinak becéz-
tek kortársai, olyannyira megsértődött, hogy áttette törzshelyét a 
Japánba. Így alakult meg a Japán első művészasztala, amelyhez 
később olyan nevek csatlakoztak, mint a vízszintes 10. sorban 
olvasható művész, valamint Rippl-Rónai, Csók, Fényes, Vaszary 
és a függőleges 14. sor megfejtésében szereplő festőművész. 

A dicső hírű hely végül a II. világháborúban kiégett, berende-
zése elpusztult, olyannyira, hogy a szocialista vezetés nem 
látta értelmét az újranyitásnak. Ráadásul ebben az időben a  
vízszintes 65. sor megfejtésében olvasható jelzővel ellátott kapi-
talista fertő legfontosabb színterének tartott kávéházakat semmi-
re sem becsülték, és az épen maradt kávézókat is sorra bezárták, 
vagy éttermet alakítottak ki bennük. Végül az Írók Könyvesbolt-
ját hozták létre a Japán helyén, megőrizve így valamicskét a hely 
szellemiségéből.

Vízszintes 

1. Megfejtés 10. Megfejtés 11. Női név 12. A kifejlett, ivarérett 
szárnyas rovar neve 15. Levest szed a tálból 17. Azon a helyen  
18. Gipszkarton profilok egyik fajtája 19. Kettőzve: édességféle 
neve 21. Albán pénz 23. A film érzékenységének egyik mérté-
kegysége 24. Becézett férfinév 25. Rossz hatású 26. Ismert szer-
számgép márka 27. A nátrium vegyjele 29. Bátor 30. Csomót bont  
31. Káposztaféle 34. Üres láb! 35. Ellop 37. A terrorelhárítás 
szervezete 39. A bárkát építő ember 40. Egyszerre születtek  
41. Fát formáz 43. A gallon rövidítése 44. Rákérdezés valamire 
(két szó) 46. Akaratos, önfejű 48. Ütlegel 50. Gyakori tóparti nö-
vényzet 51. Üres rés! 53. A drágakövek tömegének és az arany tisz-
taságának mérésére szolgáló mértékegység 54. Lengyel légitársa-
ság 56. Gléda 58. Vers „dísze” 60. Kiejtett betű 61. Ezen betegség  
62. Mázol 64. Tetőkészítő 65. Megfejtés

Függőleges

2. Disznó lakhelye 3. Lim-… 4. …. Montand, világhírű fran-
cia sanzonénekes és filmszínész volt 5. Levegő Londonban! 
6. Kettőzve: dunántúli városunk 7. Előtagként jelentése: kettő, 
kettős 8. Ismert mosószer márka 9. Elsősorban a gazdaságban 
használt angol szó, jelentése: hányad, arány 10. Ősi keleti táb-
lajáték 13. Gazdasági Társulás 14. Megfejtés 16. Gömbölyded 
18. …..-villog 20. Fohász 21. Íme 22. Éra 23. Régi űrmér-
ték (pl.: boroshordónál) 26. Szinusz 28. Ilyen „lovas” is van!   
31. Kutat 32. Albán pénznem 33. Megállókban a várakozó 
utasok számára kialakított, rendszerint fedett terület 36. LKI  
37. Tik-… 38. Evőeszköz féle 42. Samuel Beckett ír költő, pró-
za- és drámaíró legismertebb és legtöbbször játszott színművé-
nek címe szerint rá várunk! 45. Dudor, elváltozás neve az orvosi 
szaknyelvben 47. Katolikus, röviden 48. Heg 49. …-szakadék, 
Dömös közigazgatási területén található, kedvelt kirándulóhely 
52. Jó idő múlva 55. Befejezett 57. –ről párja 59. Világító dióda  
60. McDonell Douglas repülők típusjelzése 62. Kicsinyítő képző  
63. Tiltószó 64. Kerti munkát végez

Megfejtéseiket 2019. július 10-ig várjuk az alábbi címre: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.).
A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.

Előző havi játékunk nyertese: Czeglédi Imréné (Pátria Patika, Tiszafüred)
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BALETT
Adolphe Adam: Giselle
klasszikus balett két felvonásban

A Novoszibirszki Állami Akadémiai Opera és 
Balettszínház előadása

Közreműködik: a Magyar Állami  
Operaház Zenekara 

Karmester: Jankó Zsolt

A helyszín különleges, burjánzó természeti adott-
ságai miatt eddig soha nem látott módon elevene-
dik meg a bemutatása óta töretlen népszerűségnek 
örvendő, a német mondakörből megalkotott, túl-
világi lényekkel benépesített, szenvedélyes klasz-
szikus balett.
 
A bűbájos villik és az esküvőjük előtt meg-
halt menyasszonyok történetét feldolgozó  Gi-
selle  a XIX. század romantikus balett egyik 
alapdarabja. A fiatal címszereplő szerelmi csa-
lódásba hal bele, amelyet követően kísértő vil-
livé, olyan szellemmenyasszonnyá válik, aki 
éjfélkor megjelenik, és új áldozatokat keres az 
élők között, hogy halálra táncoltathassa őket. 
Az egyszerű, romantikus klisé mögött a bonyo-
lult férfi-nő problematika is megjelenik, táncos-
ként pedig Giselle-é az egyik legösszetettebb és 
legnehezebb főszerep, amelyet a margitszigeti 
színpadon tavaly bemutatott  The Great Gatsby   
balettshow Daisy-je, Olga Grisenykova alakít.
 
Szólótáncosok: Ernest Latipov és Olga Griseny-
kova/Roman Polkovnyikov és Anna Germizejeva

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Időpont: június 20. és 21., 20.00

Jegyár: 3900–9500 Ft

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon
Időpont: július 3., 4., 5., 19.30

Jegyár: 5900 Ft

SZÍNHÁZ
Alekszej Nyikolajevics Arbuzov:  
Kései találkozás
romantikus vígjáték

Éjszakánként elég meghökkentően viselkedik a tengerpar-
ti gyógyszálló egyik idős hölgylakója: mezítláb átmászik 
az ablakon, kiszökik a szanatóriumból, énekel a holdfé-
nyes kertben és sirályokat etet. Huncut szórakozottságán 
meg is ütközik a szanatórium hasonló korú, szintén ma-
gányos, kissé morózus főorvosa, aztán lassan mégiscsak 
meglágyul. Kénytelen engedni a sors szavának: találkoz-
ni sohasem késő, mindenkinek szüksége van valakire, a 
boldogság pedig nem kényszer, jön, ha hagyjuk, és em-
lékeztet minket arra, hogy élünk, még akkor is, ha a jelen 
esetleg már csak pillanatokban mérhető.

Arbuzov kétszereplős darabja a tisztességben megőszült 
professzor és páciense kései találkozásának története. Lí-
rai fordulataival, humoros, szerethetően ironikus jelenete-
ivel jutalomjáték a színészeknek: 1977-ben az volt Tolnay 
Klárinak és Mensáros Lászlónak, negyven évvel később 
pedig jutalomjáték Molnár Piroskának és Jordán Tamás-
nak, akik évek óta kötődnek a Rózsavölgyi Szalonhoz, és 
nagyon szeretnek együtt játszani. Rendezőként Sándor Pál 
csatlakozik hozzájuk, így válik a hihetetlen páros hihetet-
len hármassá.

Fotó: Nagy Attila
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KOMOLYZENE
Nicola Benedetti és a San Francisco-i Szimfonikus Ifjúsági Zenekar koncertje

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: július 4., 20.00     Jegyár: 3900–8500 Ft

A Skóciában született, de olasz felme-
nőkkel rendelkező Nicola Benedetti ko-
runk egyik legbefolyásosabb komolyze-
nei művésze, aki gyakran játszik a világ 
vezető koncerttermeiben és fesztiváljain, 
nemrégiben például a BBC Szimfonikus 
Zenekarral és a Chicago-i Szimfoniku-
sokkal adott koncertet. Fellépésein egy 
1717-es évjáratú Gabriel Stradivariust 
használ, amit Jonathan Moulds filantróp- 
tól kapott. 

Budapestre a világ egyik legjobb ifjúsági 
zenekarával, a  San Francisco-i Szim-
fonikus Ifjúsági Zenekarral és annak új 

karmesterével,  Chris-
tian Reif-fel érkezik. A 
Margitszigeten a zene-
irodalom egyik legnép-
szerűbb és legnehezebb 
h e g e d ű v e r s e n y é n e k , 
Csajkovszkij D-dúr hege-
dűversenyének  dallamai 
csendülnek majd fel. A 
San Francisco-i Szimfo-
nikus Ifjúsági Zenekar 
Detlev Glanert Ameri-
can Prelude No. 1-ét és 
Gustav Mahler I. (D-dúr) 
szimfóniáját adja elő.

A tárlat a népszerű Fortepan digitális 
fotóarchívum anyagából vonultat fel 
egy több mint 300 darabos válogatást. 
A kiállított képek szorosan kapcso-
lódnak Magyarország XX. századi 
történelméhez, ám a hangsúlyt az át-
lagember nézőpontja és életesemé-
nyei kapják.

A kiállításon szereplő képek mind-
egyikéhez tartozik, tartozott egy tör-
ténet. Szerencsés esetben ez a törté-
net visszaidézhető, a legtöbb esetben 
azonban már nem ismertek a fotókon 
szereplő konkrét személyek, az egyes 
képek keletkezéstörténete, így a láto-
gató képzeletére van bízva, hogy mi-
lyen történetet lát a fénykép mögé. 

A kiállításon, akárcsak egy nagy, kö-
zös, családi fotóalbumban, az emberi 

életút stációi mentén követik egymást 
az 1990 előtti fényképek, összesen 
mintegy 200 darab. Ebben a kiállítás-
részben a fotóknak először gyerekek, 
azután fiatalok, majd felnőttek és vé-
gül idősek a főszereplői. Emellett több 

mint 150 olyan fotót is láthatunk, ame-
lyekből 16 jól körülírható történet raj-
zolódik ki, s amelyek a hozzájuk tar-
tozó fotókkal és az ezeket kiegészítő 
tárgyakkal egy-egy önálló installáció-
ban jelennek meg.

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria     Megtekinthető: augusztus 25-ig      Jegyár: 3000 Ft 

KIÁLLÍTÁS
Minden múlt a múltam
Képek a Fortepan gyűjteményéből

Fotó: Andy Gotts



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

Megújult külsővel, 
bővebb tartalommal

www.magangyogyszereszek.hu
www.moszinfo.hu
www.moszinfo.eu
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