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másokkal, és nem tőlük várjuk, hogy 
keressék velünk a kapcsolatot, hanem 
mi magunk is teszünk azért, hogy ez 
megvalósuljon. 

Gy.: „Hamarosan kiterjesztett ha-
táskörű okleveles ápolók vehetik át 
a háziorvosi feladatok egy részét” 
– hangzott el nemrég az ápolók or-
szágos kongresszusán. A patikai 
szakemberekre is számít-e az ál-
lamtitkárság az alapellátás humán- 
erőforrás-krízisének kezelésében, a 
háziorvosi praxisok tehermentesíté-
sében? Ha igen, milyen kiterjesztett 
kompetenciákat (receptfelírás, vak-
cináció stb.), pluszfeladatokat tud 
elképzelni számukra?

H. I.: Erről is zajlik párbeszéd, de eze-
ket a lépéseket elő kell készíteni. Nem 
tudom, hogy ha ma megkérdeznék a 
gyógyszerészeket, hogy kik szeretné-
nek részt venni az influenzaoltásban, 
hányan tennék fel a kezüket. Tudják-e, 
hogyan kell csinálni, és rászánnák-e az 
idejüket. Egyébként triviális gondolat, 
hogy a patika is lehessen oltópont, úgy-
hogy ez egy reális lehetőség. 

Hogy a krónikus betegségek esetében 
a recepteket mennyi időnként és kik 
állíthatják ki, ez a beszélgetés Ma-
gyarországon még nem tart ott, hogy a 
gyógyszerészek számára receptfelírási 
jogosítványt terveznénk. De ezt sem 
kell kizárnunk, mert más országokban, 
bizonyos betegségek és hatóanyag-cso-
portok esetén ez már bevett gyakorlat.  

ségét a közvetlen lakossági gyógyszer- 
ellátásban?

H. I.: Fontosnak tartom, hogy a gyógy-
szerészet hangsúlyosabb szerepet 
kapjon a betegellátásban. Látom azt 
a potenciált, amit maguk a gyógysze-
részek is többször megfogalmaztak, 
hogy a patikák népegészségügyi talál-
kozópontok, ahol tanácsadás folyik, 
és ahol pozitívan lehet befolyásolni a 
beteg-együttműködést. Ami ezzel kap-
csolatban megoldandó feladat, hogy 
ebben a mai kultúrában az emberek 
sokszor a gyógyszertárba is úgy men-
nek be, mint egy akármilyen boltba: 
vásárolni akarnak valamit, megkapják, 
fizetnek és távoznak. Fontos lenne tu-
datosítani bennük, hogy ebben az eset-
ben másról van szó, egy egészségügyi 
találkozás történik. Másrészt azt is fon-
tosnak tartom, hogy a gyógyszerészek 
és szakasszisztensek ezekben az egész-
ségügyi tevékenységekben is járatosak 
legyenek, hatékonyan és bizonyíté-
kokra alapozva tudjanak tanácsot adni 
vagy kérdésekre válaszolni.  

A különböző nemzetközi jelentések-
ből látható, hogy az egészségügyi ma-
gánkiadások Magyarországon a teljes 
költéseken belül viszonylag magasabb 
hányadot képviselnek. A gyógyszerki-
adásokban a reklámozott, vény nélkül 
kapható szerekre áldozott összeg is 
benne van. A gyógyszerész örömmel 
kiadja ezeket, hiszen neki ebből forgal-
ma képződik. Ezen a területen, hogy 
hogyan lehet a gyógyszereknek ezt 
a túlhasználatát valamilyen mederbe 
terelni, biztos, hogy dolgoznunk kell. 
Segítenünk kell a lakosságnak abban 
a döntésben, hogy mi az, amire igazán 
szüksége van, és mi az, amire kevésbé. 
Például biztos, hogy nincs szüksége 
ugyanarra a hatóanyagra két vagy há-
rom különböző néven. Erről minden-
képpen beszélnünk kell, mert a vény 
nélküli készítmények reklámozása bi-
zonyos esetekben veszélyhelyzeteket 
teremthet a betegek számára.   

Ebben a gyógyszerészeknek is nagy a 
felelősségük, hiszen kiválóan képzett 
szakemberek, és úgy látom, hogy mél-
tósággal is viseltetnek a diplomájuk 

iránt. Igyekeznek magukat továbbkép-
zésekkel fejleszteni, és a lehető legjob-
ban végezni a feladatukat.  

Gy.: Hogyan látja az orvos/páciens/
gyógyszerész együttműködés fel-
építésének a realitását? Kísérletek 
történnek praxisközösségek létre-
hozására, azonban ezekből rendre 
kifelejtik a gyógyszerészeket, akik 
pedig a leggyakrabban találkoznak 
a betegekkel.

H. I.: Mi úgy látjuk, hogy ezek a kap-
csolatok, különösen az alapellátás orvo-
sa és a gyógyszerész között sok esetben 
nagyon szorosak, jól ápoltak, vagyis 
megfelelően működnek. A Három Ge-
nerációval az Egészségért pályázatból a 
gyógyszerészek sem voltak kizárva, az 
alapellátóknak megvolt a lehetőségük, 
hogy velük együtt gondolkodva és dol-
gozva alakítsák ki a pályázatot. Arra vi-
szont nem tudok Önnek konkrét számot 
mondani, hogy hány alkalommal történt 
meg a bevonásuk. 

Azt gondolom, ebben a gyógyszeré-
szeknek is megvan a maguk felelős-
sége, nekik is be kell jelentkezniük 
a rendszerbe. A praxisközösségi pá-
lyázatról ország-világ hallhatott, az 
önkormányzatok vagy a háziorvosi 
praxisok szervezték, és nagyon sok-
féle területi modellje van. Ebben az 
ott élő gyógyszerészeknek is aktív 
szerep juthat. Jó lenne, ha az egész-
ségügyön belül is erősödne az a kul-
túra, hogy együtt akarunk működni 

egészségügyi szakdolgozók 
béremelését: a 2016-ban in-
dított béremelési programot 
most júliusban és a követ-
kező években is folytatjuk, 
valamint az egészségügyi 
pályát választó fiatalokat is 
támogatjuk különböző ösz-
töndíjakkal.

Gy.: Mit lehet tenni azért, 
hogy vidéken is legyen 
megfelelő számú gyógy-
szerész a patikákban? 
Csak pénz kérdése lenne 
az egész?

H. I.: Egyrészt, a problé-
mával célzottan szükséges 
foglalkoznunk. Az adott te-
rületre illesztetten kell meg-
találni a megfelelő modellt. 
Van, ahol új gyógyszertárat 
kell építeni, amire a Magyar 
Falu Programban lehet al-
kalmat találni. Lehet, hogy 
a településre gyógyszerészt 

kell csábítani. A fiókpatikák rendszere is 
segít ebben, de mozgó gyógyszertárak-
ra is vannak nemzetközileg jól működő 
gyakorlatok. Látni kell, hogy jellemzően 
olyan kistelepülésekről van szó, ahol a 
lakosságszám és a patika forgalma csu-
pán egy nagyon kicsi egység fennmara-
dását tudja biztosítani. Ugyanilyen fon-
tos, hogy az ott dolgozó embereket meg-
becsüljük, és gondolkodjunk azon, hogy 
hogyan lehet őket az adott településen  
megtartani. 

Gy.: Hogyan látja a gyógyszerészi 
szerepvállalás fejlesztésének lehető-

Gyógyszertár: Mi volt a 
víziója, amikor elfogadta 
a felkérést az államtit-
kári pozícióra? Milyen 
magyar egészségügyet 
szeretne?

Dr. Horváth Ildikó: Óri-
ási megtiszteltetés részt 
venni az egészségügyi 
ágazat vezetésében. Ki-
hívásnak és nagyon nagy 
megbecsülésnek vettem, 
ezért egyből el is fogadtam 
a felkérést. Ha az egész-
ségüggyel kapcsolatos 
víziómat kell megfogal-
maznom, az egészségesek 
számára a biztonságérze-
tüket erősítő, a betegek 
számára pedig a gyorsan, 
hatékonyan működő el-
látás irányába való to-
vábbmozdítás szándéka 
dolgozik bennem. Büsz-
ke vagyok rá, hogy az 
egészségügy egyre több 
támogatást kap: a 2020-as költségve-
tésben 770 milliárddal többet fordítunk  
egészégügyre, mint 2010-ben, folyta-
tódik az ápolói béremelés, a kórház- és 
rendelőfejlesztési programok.

Mióta az orvosi diplomámat megkap-
tam, az ágazatban dolgozom, és mindig 
látható volt, hogy melyek azok a lépések, 
amelyek mentén tovább kell haladni. 
Ez a fejlődés most ért el egy olyan sza-
kaszába, hogy sokan várják a változást, 
és együtt is működnének a megvalósítá-
sában, úgyhogy azt gondolom, ezeket a 
lépéseket most meg is lehet lépni. 

Gy.: Hol vannak jelenleg az ága-
zat legforróbb pontjai, amelyekre  
a leginkább oda kell figyelni, ahol a 
legtöbb a tennivaló?

H. I.: Az egyik legfontosabb feladat a 
humánerőforrás-helyzet rendezése. Ez 
az egészségügy minden területén, az 
orvosoknál, az ápolóknál, a műszaki 
szakembereknél és a gyógyszerészetben 
is égető kérdés. Ahhoz, hogy a közszol-
gáltatást minden településen megfele-
lően, magas színvonalon lehessen biz-
tosítani, ott dolgozó kollégák kellenek. 
A kormány ezért kezeli kiemelten az 

 „Az egyik legfontosabb feladat a humánerőforrás- 
helyzet rendezése”
Beszélgetés dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárral
Az EMMI egészségügyi államtitkára szerint a gyógyszerészek kiválóan képzett szakemberek, akiknek hangsúlyosabb szerepet 
kell kapniuk a betegellátásban. Ugyanakkor korai még olyan pluszkompetenciák megadásáról beszélni, mint a vakcinációban 
való részvétel vagy a receptfelírási jogosultság. Dr. Horváth Ildikó nem az árrés-korrekcióban látja a forrásbővítés lehetőségét, 
abból ugyanis éppen azok részesülnének nagyobb mértékben, akik nem szorulnak segítségre.

Dr. Horváth Ildikó
1988-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudomá-
nyi Egyetemen. Az orvostudomány kandidátusa (1998-), az MTA doktora 
(2002-). Pulmonológiából 2000-ben, közigazgatásból 2012-ben tett szak-
vizsgát. A Semmelweis Egyetem 2006-ban egyetemi magántanárrá, 2011-
ben egyetemi tanárrá nevezte ki. 2010-2014 között az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Egészségpolitikai Főosztályának vezetője. 2014-től az Or-
szágos Korányi Pulmonológiai Intézet stratégiai igazgatója, majd szerve-
zési-módszertani osztályvezető főorvosa, a XIV. Tüdőbelosztály osztály-
vezető főorvosa, végül orvosigazgató, a főigazgató általános helyettese. 
2017 óta a Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézetének megbízott 
igazgatója. Tagja az Európai Bizottság Scientific Panel for Health tanács-
adó testületének. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Korányi-gyűrű díja és 
a Battyány-Strattmann díj birtokosa.
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pilot study, amit a metabolikus szind-
róma programja követett. Felmérések 
igazolták, hogy az alapellátásban al-
kalmazott gyógyszerek jelentős része 
nem jár egészségnyereséggel. Erről 
a „pazarlásról” korábbi cikkeinkben 
már beszámoltunk. Munkatársaink 
ezzel párhuzamosan gyűjtötték a nem-
zetközi tapasztalatokat arról, hogy 
merre halad a világ, és a gyógyszeré-
szi hivatást milyen irányban kell fej-
lesztenünk. 

Később kezdeményezésünkre megszü-
letett a gyógyszerészi érdekérvényesítő 
gyakorlatot folytató szervezetek közös 
produktuma, a Gyógyszerészi Gondo-
zás Szakmai Bizottsága, amely eljutott 
egy bizonyos pontig, ám aztán né-
hány éve megfeneklett. Orvosszakmai 
egyeztetéssel megszülettek a terápiás 
protokollok és azok az informatikai 
rendszerek, amelyek ezek bevezetését 
lennének hivatottak segíteni – mára 
egyik sem működik.   

Látnunk kell, hogy a kormányzati 
döntéshozók gondolkodásának hom-
lokterében nem a gyógyszerészi hi-
vatás fejlesztése áll, hiszen a gyógy-
szerellátás biztonságos, hozzáférhető 
és kiegyensúlyozott. Nyilván vannak 
az egészségügyi ellátórendszernek 
olyan vertikumai, amelyek nem meg-
felelő működése súlyosabb társadalmi 
következményeket hordoz. Itt a prog-
resszív ellátási szintekre gondolok. 
A döntéshozói környezetben történt 
személyi és szervezeti változások is 
hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt 
időszakban újra és újra meg kellett 
értetnünk, hogy mi a problémánk, mi 
az általunk megalapozottan tervezett 
irány, mi az, amivel kapcsolatban ér-
zünk erőt magunkban, amiben hasz-
nossá tudjuk tenni magunkat az ellá-
tórendszerben.

Ezt a negatív folyamatot erősíti a másik 
oldal, a forráshiány. Ha nincs megfele-
lő gazdasági eredményünk, nem tu-
dunk humán erőforrást tenni a szakmai 
produkció mögé, nem vagyunk képe-
sek azokat a technikákat, eszközöket 
és rendszereket működtetni, amelyek 
segítenék hivatásunk fejlesztését. 

Gyógyszertár: Elnök úr, mi történt 
eddig?

Dr. Mikola Bálint: A tavasszal, Galya-
tetőn megrendezett Gyógyszertár-mű-
ködtetés Konferencián, nagyon pezsgő 
környezetben ismét felvetődtek azok a 
problémák, feszültségi pontok, ame-
lyek jó ideje aggasztják a gyógyszerész 
közvéleményt, és amelyekkel foglal-
koznunk kell. Ennek a rendezvénynek 
az volt a mottója, hogy „XXIV. konfe-
rencia a 24. órában”. Az ott elhangzott 
gondolatok peremén kezdeményeztem 
párbeszédet a szakmai és politikai dön-
téshozókkal, egyeztetve velük az illeté-
kességi körükbe tartozó problémákról. 

Gy.: Melyek ezek a problémák?

M. B.: A gyógyszertári gyakorlatnak 
két nagyon markáns oldala van: az 

egyik a szakmai, a másik a kereske-
delmi. Mind a kettőt nagyon fontosnak 
tartjuk, hiszen utóbbi működése terem-
ti meg azt a bevételi forrást, amiből a 
szakmai tevékenységünket fejleszteni 
tudjuk. Úgy látjuk, hogy a gyógyszeré-
szi hivatás szakmailag nem jó irányba 
halad, másrészt, azok a működési felté-
teleket biztosító gazdasági erőforrások, 
amelyek a szakmai produkciót tudnák 
alátámasztani, szűkülnek. Mind a két 
oldalról be vagyunk szorítva. 

Gy.: Kezdjük a szakmai természetű 
kihívásokkal!

M. B.: A MOSZ alapító gondolata 
1991-ben az volt: „Gyógyszert szed? 
Beszéljen a gyógyszerészével”. Las-
san két évtizede kezdődött el a gyógy-
szeres terápiát menedzselő szakmai 
tevékenységünk, elsőként a diabétesz 

A párbeszéd ideje
Dr. Mikola Bálint a gyógyszerészet előtt álló feladatokról
A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke az elmúlt időszakban 
személyesen is találkozott a legfőbb partnerhatóságok és szervezetek vezetőivel, 
és felvázolta számukra a gyógyszerészet aktuális problémáit, amelyet követően 
közösen keresték a megoldást, az együttműködés lehetőségeit. E beszélgetések 
egy nagyobb folyamat részét képezik; ennek céljairól és következő lépéseiről is 
kérdeztük dr. Mikola Bálintot.

Gy.: Hosszú évek óta 
húzódik a patikai ügye-
leti rendszer racionali-
zálásának ügye. Jelen-
leg napirenden van ez 
a téma Önöknél? Vár-
ható a közeljövőben el-
mozdulás ez ügyben?

H. I.: Zajlik a párbe-
széd, és meggyőződé-
sem, hogy ezt viszonylag 
gyorsan le kell bonyolí-
tanunk, hogy nyugalom 
legyen, és ebben a me-
derben lehessen tovább 
dolgozni. A rendszer 
kialakításában egészen 
biztos, hogy alkalmaz-
kodnunk kell ahhoz az 
elváráshoz, hogy az 
ügyeletes orvos által el-

látott beteg számára is legyen hozzá-
férhető a gyógyszer.  

Gy.: Vagyis a gyógyszertári ügyeletet a 
háziorvosi ügyelettel kell harmonizál-
ni, hogy a kettő egymással párhuza-
mosan, hatékonyan tudjon működni.  

H. I.: Igen. Olyan javaslat is felme-
rült, hogy akár a háziorvos is tarthatna 
a szokásosnál nagyobb kézi patikát, 
akár valamiféle elszámolásban a vele 
együttműködő gyógyszertárral. 

Gy.: Elképzelhető, hogy akár egy 
éven belül megszülessen a megoldás?

H. I.: Én ezt szeretném elérni.      

Gy.: Végezetül, mikorra várható az 
OGYÉI ellenőrzési főigazgató-he-
lyettese, és ezzel összefüggésben az 
állandó országos tiszti főgyógysze-
rész kinevezése, és tudható-e már a 
személyük?

H. I.: Az OGYÉI ellenőrzési főigazga-
tó-helyettesének kinevezése folyamat-
ban van. Az állandó országos tiszti fő-
gyógyszerész pozíciójára pedig június 
30. volt a pályázatok benyújtási határ-
ideje, így azok elbírálása is most zajlik.

Tóth Tamás

Gy.: Hogyan látja a szakmai szerepek 
hatékony megvalósításához szükséges 
források bővítésének lehetőségét?

H. I.: A kérdéséből úgy érzékelem, 
hogy az a forrásbővülés, ami jelenleg 
zajlik, nem elégséges a gyógyszerészet 
számára. Ezzel együtt örülnék, ha rög-
zítenénk, hogy a költségvetés 2012-től 
éves szinten 700 millió forinttal támo-
gatta a kisforgalmú patikákat. Ez 330 
települést érint. Ez az összeg 2018-tól 
jelentős mértékben, 1,05 milliárd fo-
rintra emelkedett. Ugyancsak nagyon 
fontosnak tartjuk a 2012-től bevezetett 
generikus ösztönzőt, ami akkor 3,6 mil-
liárd forinttal indult, 2018-tól viszont 
már 4,1 milliárd forint. És van még egy 
további támogatási forma, a gyógyszer-
tári szolgáltatási díj, erre 2013 óta évi 
4,5 milliárd forintot költ a rendszer. 

Mindezek kapcsán két fontos szempon-
tunk van. Az egyik, hogy a betegterhek 
ne nőjenek. A másik, hogy a támoga-
tásokat mindenekelőtt azok a gyógy-
szertárak kapják, amelyek a leginkább 
rászorulnak: a kistelepülési patikák, 
amelyek esetében a közszolgáltatás 
biztosításának az érdeke egybeesik a 
gyógyszertár fenntartásának az érdeké-
vel. Leginkább ott kell forrásbővítést 
végezni, ahol ezeket a helyzeteket kell 
megoldanunk.    

Gy.: Úgy tudom, a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara idén áprilisban 
nyújtott be Önöknek egy javaslatot 
a patikai árrés-rendszer korrekció-
jával kapcsolatban, ami többletfor-
rásokat igényelne a költségvetésből, 
viszont a kispatikák támogatását, il-
letve a garantált bérminimum-eme-
lést szolgálná. Mi lett a sorsa ennek 
az előterjesztésnek?

H. I.: Mint említettem, olyan paramé-
terek mentén vagyunk hajlandók erről 
tárgyalni, hogy a betegterhek emel-
kedése elkerülhető, a központi kassza 
stabilitása pedig biztosítva legyen. Azt 
gondoljuk, hogy más eszköz célrave-
zetőbb, mint a vényköteles gyógysze-
rek árrésének a bővítése. Becsléseink 
szerint körülbelül 65 milliárd forintos 
forgalom zajlik le a nem vényköteles 
készítmények piacán, tehát meglehe-
tősen nagy mozgástere van a gyógy-
szertáraknak abban, hogy hogyan biz-
tosítják a jövedelmezőségüket. Látunk 
nagy gyógyszertárláncokat, amelyek-
nek bőven van jövedelmük, nem kell 
különösebb extra segítség a fennma-
radásukhoz vagy a jó működésükhöz. 
A nagy forgalmukból adódóan az árrés 
bővítéséből ők még nagyobb arányban 
részesednének. Mi azoknak a patikák-
nak szeretnénk segíteni, akiknek tény-
leg szükségük van erre.   

Fotó: Nánási Pál
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se, ha nem is lehetetlen, de erőn felüli 
kihívást jelent számunkra. 

Az is az OGYÉI kompetenciakörébe 
tartozik, hogy a gyógyszerek hatásos-
sága, hatékonysága mennyire szolgálja 
a betegek egészségi állapotának javítá-
sát. Abban is kértük az Intézet segítsé-
gét, hogy a terápiás protokollok ismét 
előtérbe kerüljenek. A korábbiak, ame-
lyeket jogszabályi szintre emeltek, saj-
nos már a bevezetésük előtt elévültek. 
Újra kell kezdenünk a munkát.   

A főigazgató úr feltette nekem a kér-
dést, mit gondolok arról, hogy felfüg-
gesztené az egyedi dobozazonosítás 
bevezetésének átmeneti, stabilizációs 
időszakát, ugyanis arról tájékoztatták, 
hogy a rendszer nagy hatékonysággal 
működik a patikákban. Az igazság ez-
zel szemben az, hogy a szisztémát a 
gyógyszertáraknak csupán egy része 
működteti, és ezekről szól az adatszol-
gáltatás. A patikák túlnyomó többsé-
gében nem történik meg az azonosító 
kódok leolvasása. Nincs rá idő, olyan 
zavaros hibaüzenetek jönnek, hogy 
azokon nehéz másodpercek alatt kiiga-
zodni, így „átlépik” a kijelentkeztetést. 
(Ne felejtsük el, hogy a művelet köz-
ben a páciens velem szemben áll a tára 
másik oldalán, és nem tudja mire vélni, 
hogy forgatom a dobozokat, keresve a 
megfelelő kódot, többször is próbálko-
zom a beolvasásával, majd olvasva a 
hibaüzeneteket, próbálok továbblépni 
a következő receptjéhez!)

Az OGYÉI-vel abban maradtunk, hogy 
a dobozazonosítás rendszere világos, 
de nem működőképes. A stabilizációs 
időszaknak fent kell még maradnia, 
mert a készítmények jelentős köre még 
nem rendelkezik QR-kóddal, egy má-
sik részének a vonalkódja nem jó, to-
vábbá a gyógyszertárban alkalmazott 
szoftverek rendszergazdái és a HUM-
VO között is vannak még egyeztetésre 
váró feladatok.    

Gy.: Kivel sikerült még találkoznia?

M. B.: A következő, akit megkerestem, 
az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont vezetője, dr. Gondos Miklós volt. 

M. B.: A beszélgetés tárgya alapvetően a 
szerializáció volt, de a gyártók által mű-
ködtetett vagy tervezett adherencia-prog-
ramok is szóba kerültek. A gyógyszercé-
gek szeretnék, ha a saját készítményeik 
megfelelően hasznosulnának a terápiá- 
ban, és itt találkoztak a gondolataink, 
ugyanis ezeket a hatékonysági progra-
mokat támogatjuk, és ezekben maximá-
lisan együtt tudunk működni.

Természetesen a szerializációval kap-
csolatos problémák megoldása is felve-
tődött. Ez volt az utolsó olyan, idő- és 
munkaigényes pluszfeladat, amely jó-
részt ellehetetlenítette a gyógyszerészek 
gyógyszerkiadási szakértő tevékenysé-
gét és a terápiával való foglalatosságát.  

Ismételten felvetettük annak az igé-
nyét, hogy a gyógyszerek egy aggregált 
nagykereskedői kóddal kerüljenek be a 
patikába, amelyek informatikai úton 
kibonthatók. Ez a kórházak esetében 
működik is. A megoldás rendkívüli 
módon segítené a munkánkat, de ebben 
a kérdésben egyelőre nem jutottunk 
nyugvópontra. 

Gy.: A következő lépés az Innova-
tív Gyártók Egyesülete vezetőjének 
megkeresése volt. 

M. B.: Dr. Holchacker Péter igazgató 
úrral egy nagyon jó hangulatú beszél-
getést folytattam, amelynek az volt a 
célja, hogy tájékozódjunk a gyógy-
szerterápiás megoldások alakulásával 
kapcsolatosan. Látjuk, hogy várhatóan 
változni fognak a gyógyszer-disztribú-
ciós csatornák. Fontos lenne tudnunk, 
hogy az innovatív gyártók az új ké-
szítményeiket hol szeretnék forgalom-
ba hozni. Alul és felül is kiüresedik a 
paletta: az étrend-kiegészítők és egyes 
OTC-készítmények a drogériákba és 
egyéb értékesítőhelyekre is kikerül-
tek, a nagy értékű gyógyszerek pedig 
a kórházi csatornába kerültek át. Ami 
nekünk megmarad, azok a régebbi in-
novációk eredményeként piacra került 
és a generikus készítmények. 

Az igazgató úrtól egyrészt egy igen 
lassú folyamatról kaptunk képet: 
azokkal a készítményekkel kapcso-

Határozottan úgy látjuk, hogy a gyógy-
szertárak számára kötelezően előírt, 
hihetetlen mennyiségű adminisztrációs 
munka a lakosság ellenérzését is kivál-
totta, hiszen a tára mögött állva nem tu-
dunk érdemben a beteggel konzultálni. 
A gyógyszerkiadás technikai feltételei 
annyira lefoglalnak bennünket, hogy 
mire ezeken túljutunk, a beteg megunja 
a várakozást, és már kérdése sem na-
gyon van.

Ezzel is összefüggésben a patikai ge-
nerációváltás is megfeneklett, hiszen a 
fiatalok számára nem vonzó ez a fajta 
tevékenység. Kevesen jelentkeznek az 
egyetemekre, szűk a merítés, a napi 
gyakorlatban pedig rendkívüli módon 
jelentkezik a gyógyszerészhiány. Ez 
nagyon komoly gondokat okoz, hi-
szen a szakmai felkészültséget igénylő 
munkák a patikában gyógyszerészhez 
kötöttek, az expediáló szakasszisz-
tensek szakmai felkészültségén pedig 
mindenképpen javítanunk kell. 

Az a szerepvállalás, amire több évtizede 
készülünk, jelen környezetben jószeri-
vel megvalósíthatatlan a gyakorlatban. 
Szinte reménytelen, hogy találjunk a 
feladatra megfelelő létszámban lelkes, 
fiatal, ambiciózus gyógyszerészt. A 
szakma elöregedett, nincs utánpótlás, 
tovább szűkül a forrásteremtés lehető-
sége, és ha ez így marad, akkor ebből 
nem lesz hivatásfejlesztés. 

Továbbmegyek: a gyógyszerészet 
szakmai presztízsének és társadalmi 
megbecsülésének csökkenése, vala-
mint az a tény, hogy az ellátórendsze-
ren belüli szerepvállalásunknak nin-
csenek meg a törvényesen deklarált 
realitásai, a hivatásunk széteséséhez 
vezethet. Vagy olyan, csak egy-két 
generáció alatt megoldható feladatok 
elé állít bennünket, amelyek nincsenek 
összhangban azokkal a célkitűzések-
kel, amelyeket 30 évvel ezelőtt meg-
fogalmaztunk, amelyeket a politikai 
rendszerváltást követően kidolgozott 
a szakma, és amelyeket többek között 
a többségi tulajdon megteremtésének 
törvényes jóváhagyásával, maga az 
államigazgatás is támogatott. Jelenleg 
nem ezen az úton haladunk. 

Az ÁEEK látszólag távol áll tőlünk, 
és volt is bennem aggodalom, hogy a 
főigazgató úr vajon mennyire lesz kép-
ben a gyógyszerészetet illetően. Ezzel 
szemben egy nagyon jól felkészült, 
igen empatikus szakemberrel találkoz-
tam, aki majdnem, hogy tudta, miért 
megyek hozzá. Az ÁEEK az állami 
egészségügyi ellátórendszer tulajdo-
nosi és működtetői jogkörének gyakor-
lója. Az alapellátással azért kénytelen 
foglalkozni, mert az ott tapasztalható 
jelentős problémáknak, amely az élet-
korral, a forrás- és szakemberhiánnyal 
függ össze, a hatása rajta csapódik le: a 
hiányosan működő háziorvosi rendszer 
a beteget a progresszív ellátás maga-
sabb szintjeire tolja fel. Többek között 
ezért vannak a hosszú várólisták, ezért 
halmozódik az adósság a fekvőbe-
teg-ellátásban; senki nem tudja megfe-
lelően ellátni a feladatát, ha az alapellá-
tás definitív szinten nem működik. 

Gy.: Hogyan jelennek meg itt a kép-
ben a gyógyszerészek?  

M. B.: A mi feladatunk ezzel a defi-
nitív szinttel való együttműködésben 
nyilvánulna meg. Praxisközössége-
ket szeretnénk létrehozni az orvos, a 
gyógyszerész és a beteg közreműkö-
désével; az egész adherencia-prog-
ram is azon alapul, hogy az orvos és 
a gyógyszerész a terápiában érti egy-
mást, egymással együttműködve, kon-
zekvensen nyilvánul meg a beteg felé. 
Csak ebből lehetne egészségnyeresé-
get produkálni.  

A szervezetnek van egy alapellátásért 
felelős vezetője. Vele és a főigazga-
tó úrral közösen kerestük, hogy me-
lyek azok a feladatkörök, amelyeket a 
gyógyszerészek átvehetnének az alap-
ellátás orvosától, és ezzel – a betegek 
üdvére – tehermentesíteni lehetne a 
háziorvosi szolgálatot. Szóba kerültek 
a vényrendeléstől a vakcinációig az 
Európa-szerte tapasztalt és alkalma-
zott gyakorlatok. Ezeknek helyük van 
a patikában, a gyógyszerészek felké-
szültsége is adott hozzájuk, az ellátás 
hatékonyságát fokoznák, és oldanák 
azokat a feszültséggócokat, amelyek az 
alapellátás orvosánál jelentkeznek. 

Mindezek a problémák, úgy érzem, 
most kumulálódtak. Ez indított arra, 
hogy annak a csaknem 800 gyógyszer-
tárvezetőnek a képviseletében, akik 
nálunk a tagságot jelentik, és akik va-
lóban többségi tulajdonos gyógysze-
részek a vállalkozásaikban, megfogal-
mazzam az igényeiket, és felkeressem 
az aktuális döntéshozókat, azokkal a 
problémákkal, amelyeknek a bemu-
tatását egyértelműen szükségesnek  
láttam. 

Gy.: Kikkel találkozott?

M. B.: Elsőként az OGYÉI új főigaz-
gatóját, dr. Szentiványi Mátyást keres-
tem fel, akinek bemutatva a helyzetet, 
kértem, hogy a hozzá tartozó területe-
ken nyújtson segítséget. 

Gy.: Melyek ezek a területek?

M. B.: Először is, az idő jócskán túl-
lépte a gyógyszertárak létesítési és mű-
ködtetési feltételeiről szóló 41/2007-es 
rendeletet. Korábbi lapszámainkban 
részletesen is írtunk arról, hogy melyek 
azok a korszerűtlen elemek, amelyek 
most már akadályát képezik a mun-
kánknak, nincsenek korrelációban a 
gyógyszerbiztonsággal, és a jelenlegi, 
szűkös helyzetben erőforrásokat von-
nak el a vállalkozásoktól.          

A másik nagyon fontos dolog, ami az 
OGYÉI kompetenciakörébe tartozik, 
hogy Magyarországon jelenleg nem 
naprakész az egységes gyógyszer-cikk-
törzs. Rengeteg gondunk adódik ebből.   

Ha egy cég regisztráltat egy készít-
ményt, és az bekerül a cikktörzsbe, 
lehet, hogy meg sem jelenik, vagy 
idővel eltűnik a forgalomból, az ellá-
tórendszer egyes szereplőinek pedig 
fogalmuk sincs arról, hogy aktív vagy 
nem aktív. Az orvos rendeli, ám besze-
rezhetetlen. Mindez egyáltalán nem za-
varna bennünket, ha nem szakadt volna 
a nyakunkba egy EESZT és az egyedi 
gyógyszer-azonosítás. A gyógyszerbiz-
tonság égisze alatt olyan szigorú köve-
telményrendszerek kerültek be a pra-
xisba (online kassza, EESZT, GDPR, 
szerializáció), amelyeknek a teljesíté-

Sok dologban egyetértettünk, és a fő-
igazgató úr azt kérte, hogy még mielőtt 
kitör az igazi nyár, térjük vissza a kér-
dés operatív megoldására, ami július 
közepén várható.

A másik, amivel kapcsolatban megke-
restük az ÁEEK vezetőjét, az EESZT, 
amelynek ők a gazdái. Egyetértettünk 
abban, hogy az EESZT egy csodálatos 
találmány, de nem működik megfe-
lelően. Közösen látjuk a gyenge pon-
tokat: a legfontosabbak egyike, hogy 
a gyógyszerésztársadalom nyakába 
varrták ennek a rendszernek a beveze-
tését, és azóta is kevéssé súlyponti és 
életszerű, új, innovatív megoldások be-
vezetésén fáradoznak, pedig elsőként 
a meglévőt kellene stabilizálni. Ne mi 
legyünk azok, akik felvisszük a rend-
szerbe a gyógyszereket. Egyetértet-
tünk, rajta vannak ennek a megoldásán; 
többek között különböző minősítési és 
ellenőrzési paraméterek bevezetését 
tervezik az orvosoknál.    

A másik kérdés, ami ezzel szorosan 
összefügg, és szintén az ÁEEK kom-
petenciakörébe tartozik, hogy abszolút 
nincsenek összehangolva az orvosok 
rendelési programjai a gyógyszertári 
programokkal. Ismereteink szerint 73 
vényíró program működik, ezek közül 
mindössze három van auditálva. A nem 
naprakész rendelési programok – az 
EESZT patikai programjával együtt – 
olyan anomáliákat szülnek, amelyek 
megoldhatatlan feladatok elé állítják 
a gyógyszerészeket. Mivel a rendelé-
seknek az EESZT-be való feljuttatása 
a gyógyszertámogatás elszámolásának 
alapfeltétele, számunkra ez egy rendkí-
vül fontos problémakör, amelynek kap-
csán megoldásra kell, hogy jussunk. 
Egyelőre a patikai rendszergazdák 
pótolják a hiányosságokat, amit nem 
tudunk követni. Ráadásul ezzel jelen-
tősen nő irányukban a már így is magas 
kiszolgáltatottsági fokunk.

Gy.: A következő találkozója, ha jól 
tudom, a MAGYOSZ elnökével, dr. 
Greskovits Dáviddal és igazgatójá-
val, Illés Zsuzsával volt, aki egyben 
a HUMVO-t működtető társaság el-
nöke is. 
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A közforgalmú gyógyszerellátás terüle-
tén a szakképzés kizárólag önköltséges 
finanszírozással megoldott, ráadásul 
semmilyen egyéb, központi ösztön-
díjrendszert nem alakítottak ki. Ez a 
kettős mérce hosszú évek óta tovább 
mélyíti a közforgalmú szektorban a 
humánerőforrás-krízist. A szakképzés 
kizárólag önköltségi rendszere, a jö-
vedelmi viszonyok eltorzult és arány-
talan jellege, a motivációs rendszerek 

látó rendszer állandó gyógyszerész-je-
lenléti elvárásának, szakhatósági koor-
dinációval és szakmai felügyelettel.

A járási helyettesítési rendszerrel pár-
huzamosan, egy működőképes hatósá-
gi vezető rendszer kialakítása is idő-
szerű lenne, amely váratlan események 
bekövetkezésekor (haláleset, személyi 

jogos azonnali hatályú felmon-
dása, kamarai kizárás stb.) 
lenne képes biztosítani az 
adott gyógyszertár továb-
bi, zökkenőmentes műkö-
dését addig, amíg az elren-

delését okozó feltétel meg 
nem szűnik, illetve az eredeti, 

jogszerű állapot helyre nem áll. A ha-
tósági vezető rendszer szintén területi 
alapon (megyei, regionális) szervezett, 
szakhatóság által koordinált, szabályo-
zott, minősített és felügyelt, központi-
lag finanszírozott intézmény rendszer 
kell, hogy legyen.

A járási rendszerhez kötött gyógysze-
rész-helyettesítési rendszer, illetve a 
megyei, regionálisan alapon szervezett 
hatósági vezető rendszer „átjárható-
ságának” biztosítása (foglalkoztatás, 
munkaerő-kölcsönzés, finanszírozás 
szabályozása) szintén új, biztonságot 
jelentő garanciális elem lenne a ha-
zai gyógyszerellátás humánerőforrás 
problémájának kezelésében.   

zóval elfogadtatva, megegyezni azok 
végrehajtásában.  

Ennek az útnak körülbelül a kétharma-
dánál járunk. A fenti gondolatainkat 
szeretnénk az októberi GYOK-ra to-
vábbvinni, és a helyzetet egy magasabb 
szinten, a kikristályosodás igényével a 
megoldás irányába elmozdítani. Ott 
kell történnie egy olyan áttörésnek, 
amelyik megszabja azokat a nagyon 
határozott, fő irányokat, amelyek men-
tén kötelessége lesz az egész gyógy-
szerésztársadalomnak együtt menetel-
ni, hiszen csak akkor tudunk letérni a 
jelenlegi, erősen lejtős útról. 

Pozitív tapasztalatként értékelem, hogy 
a fenti kérdésekben történt elmozdulás, 
legalább azon a szinten, hogy a dön-
téshozók tudomására jutott az, hogy a 
közforgalmú gyógyszerellátásban fe-
szítő problémák vannak. Gondolatme-
netünket érti az OGYÉI és az ÁEEK 
főigazgatója, a gyártói képviseletek ve-
zetése és az orvostársadalom is. Semmi 
akadálya nincs annak, hogy javaslata-
inkat közösen kidolgozva, egységesen 
lépjünk a döntéshozatal irányába, amit 
az államtitkár asszony irányításával 
kell ütemeznünk és végrehajtanunk. 
Sokat várok a vele való találkozástól.

MOSZinfó

Rezidensi pályázat, rezidensi  
finanszírozás 
Hasonlóan a kórházi gyógyszertári 
rendszerhez, lehetővé kell tenni, hogy 
frissen végzett gyógyszerészek közfor-
galmú gyógyszertári elhelyezkedésük és 
munkavégzésük esetén (hároméves idő-
intervallumban) kiegészítő (rezidensi) 
finanszírozásra legyenek jogosultak. A 
szakgyógyszerészképzés rendszerét je-

teljes körű hiánya is arra sarkalja a 
fiatal, ambiciózus gyógyszerészeket, 
hogy messze elkerüljék a közforgalmú 
gyógyszerellátást. 

Reális problémakezelési alternatíva 
lehetne, ha újra bevezetnék a szakkép-
zési rendszer központi alapból történő 
finanszírozását, akár kiegészítő ösztön-
díjrendszerrel. A forrás szintén 
akár a központi költségve-
tésből, akár szektoriális 
alapokból (TAO-befize-
tés, társasági adókedvez-
mény meghatározott cél-
ra) lenne előteremthető.

Szakképzett gyógyszerész- 
helyettesítő (pendliző) és hatósági 
vezető rendszer kiépítése 

Szabadságolások, és minden egyéb, várat-
lan esemény kapcsán szinte megoldhatat-
lan probléma jó, felkészült és megbízható 
helyettesítő gyógyszerészt találni. Ki ne 
ismerné a jelenséget, hogy a két hónapja 
végzett gyógyszerész kolléga 5-8, eseten-
ként 10 ezer forintos órabérért helyettesít? 
Vajon felkészült erre a feladatra? Nyugod-
tan megbízhatunk benne?

Talán működőképesebb lenne egy terü-
letileg szervezett, fix települési körze-
tenként, járásonként, 9-10 közforgal-
mú gyógyszertáranként egy 
államilag is szabályozott 
keretek között kialakított, 
pendliző, azaz „állandó he-
lyettesítő” gyógyszerészi 
intézményrendszer kialakí-
tása. Erre a célra indokolt 
lenne létrehozni egy „kör-
zeti-járási helyettes” rend-
szert, amely komoly szak-
mai feltételekhez kötötten 
(minimum előírásként 
szakvizsga és gyakorlat!) 
és versenyképes bérezési 
rendszerrel lenne műkö-
dőképes. A körzeti-járási 
helyettesítő gyógyszerészi 
állás betöltésére pályázati 
rendszer kialakítása lenne 
célszerű, hatósági koordi-
nációval, engedélyezéssel. 

latban, amelyeknek tavaly október-
ben adták be a támogatási kérelmét. 
Az innovatív gyártók is úgy gondol-
ják, hogy azok az új terápiák, ame-
lyek bekerülnek a támogatásba, sok 
szempontból jobb kezekben lennének 
akkor, ha a velük folytatott terápiát a 
gyógyszerész felügyelné, mint ha ki-
zárólag az ellátás magasabb szintjein 
alkalmaznák ezeket.  

Úgyhogy örömmel fogadták az ér-
deklődésünket, és számtalan olyan 
program támogatását látják reálisnak, 
amelyek a gyógyszerészek képzésé-
vel, az új terápiákra való felkészüléssel 
vannak összefüggésben, és az adheren-
cia-törekvéseket erősítik. Ebben keres-
sük a közös nevezőt. A gyógyszeres te-
rápia menedzselésével kapcsolatban is 
örömmel dolgoznak velünk együtt, és 
szerveznek nekünk olyan továbbkép-
zéseket, amelyeken el tudjuk sajátítani 
a megfelelő technikákat. 

Gy.: Mi a helyzet az orvosokkal? 

M. B.: A vezető morbiditási tényezőket 
képviselő társaságok orvos-vezetői- 
vel is felvettük a kapcsolatot. Egyelő-
re három olyan területen vagyunk túl, 
amelynek a szakmai programjait be 
akarjuk emelni a gyakorlatunkba. Az 
egyik a daganatos megbetegedésekkel 

lenleg indokolatlan kettős mérce jellem-
zi. A kórházi gyógyszerészet területén a 
kórházak pályázhatnak rezidensi helyre, 
központi (állami) finanszírozással, csök-
kentve a kórház bérköltség-terhein, to-
vábbá e mellett egy külön ösztöndíjrend-
szer is (Than Károly) működik, amelyek 
együttesen versenyképes fizetést, kellő 
motivációt jelentenek ahhoz, hogy a fris-
sen végzett gyógyszerészek a kórházi pá-
lyát válasszák. 

Finanszírozási alapként itt is működőké-
pes megoldást jelentenének a korábbi-
akban már megfogalmazott módszerek 
(adókedvezmény, célzott adófelhasz-
nálás, központi költségvetés). Finan-
szírozási technikákra pedig megoldás 
lehet akár a központi módszer, de kör-
zetenkénti rendszert is ki lehetne alakí-
tani, amelyben az egy körzethez tartozó 

gyógyszerészek, gyógyszertárakat mű-
ködtető gazdasági társaságok hoznak 
létre egy közös pénzügyi alapot (kötnek 
egymás között szerződést), amely ható-
sági bemutatásra kötelezett. 

A „körzeti-járási helyettesítő” gyógy-
szerészi rendszerben ugyanakkor egy 
időszakokhoz kötött minősítési rend-
szert is indokolt bevezetni, amelyben 
– meghatározott szakmai és egyéb, a 
szakma gyakorlásához szükséges és 
egyéb felkészültségi szempontok alap-
ján – a „befogadó” gyógyszertárak is 
minősítik a helyettesítő kollégát/kollé-
gákat. A „körzeti-járási gyógyszerész-
helyettesi rendszer” egyben garanciális 
eleme lenne a lakossági gyógyszerel-

kapcsolatos beteg-adherens magatar-
tás, a másik a hipertónia és a metabo-
likus szindróma kapcsán jelentkező 
megbetegedések, a harmadik pedig a 
népegészségügyi szerepvállalás, amely 
a szűrővizsgálatok eredményei alapján 
jelölné ki számunkra a szükséges terá-
piás feladatokat.  

Mindhárom terület nagyon nagy létszá-
mú betegcsoportokat jelent, az ezekkel 
foglalkozó orvos-szakmai szervezetek 
pedig abban nyújtanak nekünk segítsé-
get, hogy megújítsuk és visszaépítsük a 
gyakorlatba a kimúlóban lévő terápiás 
protokollokat. Most a szaktárcához ké-
szülünk. Oda akkor megyünk, amikor 
már lezártuk a jelenleg folyamatban 
lévő háttérbeszélgetéseket. 

Gy.: Hogyan tudná összegezni az ed-
dig szerzett tapasztalatokat?

M. B.: A problémák felvetésén túl va-
gyunk, a megtárgyalásuk is lezajlott 
Galyatetőn, a döntéshozói konzultá-
ciók megkezdődtek, a fogadókészség 
egyértelműen pozitív, most a megoldás 
mozzanatait kell kidolgozni, és e mögé 
odaállítani a komplett gyógyszerészi 
érdekérvényesítő gyakorlatot. Házon 
belül megegyezni a prioritásokban, 
azokat egységesen képviselni, és a 
szakmai és egészségpolitikai döntésho-

„Minden közforgalmú gyógyszertár 
jogosult lenne kizárólag egy gyógyszerész 

bérének állami támogatására.”

Akarat és konszenzus kérdése
A humánerőforrás-krízis kezelése és forrásteremtési technikák – 2. rész
A lapunk előző számában megkezdett gondolatmenetet folytatva, szerzőnk további megoldásokat javasol a jelenlegi aszim-
metriák felszámolására és egy hosszú távon működőképesebb közforgalmú gyógyszertári rendszer kialakítására.
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A „nincs pénz” kérdését már nehezebb 
kezelni, főleg ott, ahol egy kisebb te-
rületen több gyógyszertár is működik. 
Valahogy el kell kezdenünk új lehető-
ségek után nézni, kitalálni, hogy mi-
ként érhetünk el több embert, és ezt 
valahogy úgy kell megtennünk, hogy 
ne csak a piaci szempontokat vegyük 
figyelembe. Az, amit a reklámok is su-
gallnak, hogy az emberek egyre több 
mindent vegyenek meg szinte felesle-
gesen, számunkra nem lehet út. 

Az online jelenlét erősítése is lehet 
egyfajta irány. Erre már most is van-
nak igen jó példák: szuper közösségi 
oldalak, weboldalak, akár online kér-
dezési lehetőség gyógyszerésztől. Erre 
egy ideális világban én is külön embert 
vennék fel, mert nagy munka állandóan 
aktuális tartalmakkal, akciókkal frissíte-
ni ezeket a felületeket, de persze önerő-
ből csinálom, és még van mit tanulnom. 
Amikor a legtöbb témakörben mindenki 
az okostelefonján tájékozódik, ezt a le-
hetőséget nekünk is érdemes kihasznál-
nunk. Ezeken a felületeken egy olyan 
generációt is elérhetünk, amelyiknek 
közérthető nyelven átadott informáci-
ókkal alakíthatjuk a véleményét a szak-
máról. Ebbe az irányba is nyitnunk kell, 
mert a jövő páciensei innen fognak ki-
kerülni, és nekünk őket kell majd elér-
nünk, hogy ezáltal közvetve megoldjuk 
a „nincs ember”, „nincs pénz” és „nincs 
idő” problémát. 

Dr. Fischer Anna
gyógyszertárvezető

Az így biztosított állami támogatás 
mértéke (járulékokkal együtt) meg-
egyezne egy jelenlegi kórházi szak-
gyógyszerész átlagbérével. Természe-
tesen itt is megoldást jelenthetnének 
egyéb ösztönzők, például az így fog-
lalkoztatott gyógyszerész bére után 
megfizetendő járulékkedvezmény 
vagy a járulék eltörlése. Mindez ter-
mészetesen a már meglévő kiegészí-
tő támogatások (generikus ösztönző, 
szolgáltatási díj, működési célú támo-
gatás) megtartásával jelenthetne olyan 
megoldást, amely képes lenne kezelni 
a humánerőforrás-krízist, biztosítaná 

a gyógyszerészi je-
lenlétet, és vonzóvá 
tenné a közforgalmú 
gyógyszerészi mun-
kát.

A helyzet nagyon 
komoly, rendezése 

nem tűr halasztást, ak-
tív cselekvést igényel. Látható, hogy 
számos alternatíva önmagában is se-
gítséget jelenthetne, de a felvázolt le-
hetőségek egymás mellett, egymást 
kiegészítve is működőképesek lenné-
nek. Ehhez azonban akaratra és kon-
szenzusra van szükség. Kellő akarat 
a gyógyszerészközösségek és kellő 
konszenzus a jogalkotó, a szakhatóság, 
az érdekképviselet és a szakmapolitika 
részéről.

Luther

Az elmúlt időszakban számos fórumon 
beszélgettünk a szakma megítéléséről 
és a gyógyszerészek megbecsültségé-
ről, nyilván okkal. Valahogy minden-
kiben érződik egyfajta elkeseredettség, 
kérdések sora merül fel, hogy miért 
jutottunk el idáig, hogy a gyógyszerész 
szava sokszor egyáltalán nem tűnik 
mérvadónak. A mai világban, amikor 
hirtelen mindenki szakemberré „tudja” 
képezni magát az interneten, és renge-
teg olyan cikk születik, amelynek hatá-
sára megrendül az emberek bizalma a 
gyógyszerekben, ez nem is csoda. 

Természetesen mindig vannak pozitív 
csalódások és jó példák. Én annak a 
híve vagyok, hogy ezeket a tapaszta-
latokat kell magunkban elraktározni, 
és amikor negatív élmény ér bennün-
ket, akkor tudunk ezekből töltekezni. 
Gyógyszertárvezetőként valahogy ter-
mészetesen kialakult bennem az a lá-
tásmód, hogy a napi problémákon egy-
szerűen tovább kell lépni, és nem sza-
bad rajtuk fennakadni. Persze nyilván 
rosszul esik, amikor a páciensek nem 
fogadják el a szakmailag teljesen meg-
alapozott véleményemet, és inkább az 
interneten olvasottakhoz vagy a szom-
szédasszony által elmondottakhoz ra-
gaszkodnak, de ez a túlzott és sokszor 
nem megfelelő információáramlás már 
a világunk része. 

Ha elgondolkozom azon, hogy milyen 
megoldást lehetne erre keresni, két úton 
tartom ezt megvalósíthatónak. Az egyik 
irány, amikor nagyban gondolkozunk, és 
érdekképviseleti szinten próbáljuk vissza-
állítani a megbecsülést, például nagyobb 
rendezvények szervezésével a betegek-
nek, az azokon való részvétellel, eduká-
cióval – ezekről már sokszor beszéltünk. 
Fontos lenne a szakmával kapcsolatos 
újságcikkek, televíziós megjelenések va-
lamilyen formában történő, megfelelő 
korrigálása és „cenzúrázása”, hogy lega-
lább azok pozitív irányba vigyék a meg-
ítélésünket, és ne a minél nagyobb felhá-
borodás keltése legyen a cél. Valljuk be, 
hogy ezek sokszor így sülnek el. 

Fiókgyógyszertár működtetése 
expediáló szakasszisztenssel, a 
gyógyszerész elérhetőségének 
biztosítása mobilalkalmazások 
használatával  

Milyen jó lenne, ha minden mentőau-
tóba jutna mentőorvos, de ez nem így 
van! Ugyanakkor milyen jól képzet-
tek a mentőtisztek is, akik magas 
színvonalon végzik a munkájukat, 
technikai eszközökkel összekötve 
mind a mentőorvossal, mind a disz-
pécserközponttal. Talán ez a példa 
is kiválóan szemlélteti a problémát 
és annak kezelését. És ekkor még 
szót sem ejtettünk a non-doktor kép-
zésről, amely rendszerben a végzett 
ápolók vényírási jogosultsággal is 
rendelkeznek (hoppá!). 

Mindennek analógiájaként, olyan fi-
ókgyógyszertárban, amelyik nem vé-
gez magisztrális gyógyszerkészítési 
tevékenységet (hanem „csak” gyógy-
szerek és elkészített magisztrális 
készítmények expediálása történik), 
elegendő lenne expediáló szakasz-
szisztens személyes jelenlétének a 
biztosítása.  Ezzel egyidejűleg – a be-
teg igénye és információs szükséglet 
esetén – biztosítani kellene a közfor-
galmú gyógyszer-
tárban személye-
sen jelen lévő 
g y ó g y s z e r é s z 
technikai eszkö-
zökkel történő 
elérhetőségét. 

A fiókgyógyszertár-
ban minden esetben gyári specialitások, 
egyéb termékek, illetve a közforgalmú 
gyógyszertárban elkészített, kiszerelt 
FoNo-s, valamint egyedi magisztrális 
készítmények kerülnek kiadásra, for-
galmazásra, elvétve akadnak olyan fi-
ókgyógyszertárak, ahol magisztrális 
gyógyszerkészítés is folyik. Ugyanak-
kor ez a módszer összhangban állna a 
súlyos humánerőforrás-hiánnyal, és az 
egészségügyi ellátórendszertől sem len-
ne testidegen megoldás. Ez egy ésszerű, 
gazdaságilag költséghatékony, szakmai-

A másik út, amikor saját magunk kö-
rül, „kicsiben” próbálunk ezért valamit 
tenni. Számomra a gyógyszertárban 
elvárás, hogy az alkalmazottak tiszte-
letteljesen és kedvesen álljanak a bete-
gekhez, vásárlókhoz. Ha felmerül egy 
probléma, mindig segítőkészen állunk 
hozzájuk, és próbáljuk a manapság 
divatos, pozitív „ügyfélélmény” kife-
jezést megvalósítani a gyakorlatban. 
Ez így most lehet, hogy csak szavak-
kal való dobálózásnak tűnik, de saját 
tapasztalat, hogy egy-egy konfliktus 
kezelésében nyugodt kommunikáció-
val mennyivel előrébb tudjuk vinni az 
ügyet. Persze van az a helyzet, amikor 
esélyünk sincs az ilyenre, olyankor el 
kell engedni a problémát és rövidre 
zárni az ügyet. Mindenesetre, ha úgy 
megy ki a gyógyszertárból a beteg, 
hogy azt érzi, ott kedvesen bántak vele, 
és sok hasznos szakmai információval 
látták el, egy kicsit máris javítottunk a 
társadalom általi megítélésünkön. Eh-
hez az is kell, hogy az alkalmazottaink 
megbecsülve érezzék magukat, hiszen 
ha valaki rosszul érzi magát, és már a 
munkahelyre való megérkezés is stresz-
szes számára, akkor a tára mögött nem 
tud majd empatikus és kedves lenni. 

Én azt sem tartanám elvetendő ötletnek, 
hogy többéves extra továbbképzést kö-
vetően akár oltásokat is beadhassunk a 
patikában egy erre elkülönített helyen, 
ahogy erre külföldön is van példa. Vi-
szont ehhez először az alapproblémákat 
kellene rendszerszinten helyreraknunk, 
mert addig minden ilyen innovatív ötlet-
re a következő válaszokat fogjuk kapni: 
nincs ember, nincs idő, nincs pénz és ez 
jelenleg pontosan így is van. 

A „nincs ember és nincs idő” problé-
makörre lehet megoldás az automa-
tizálás, ahogy az két éve nálunk is 
megvalósult. A raktározás robotizálása 
pont egy olyan részét könnyíti meg a 
mindennapoknak, ami a munkának 
nem kifejezetten a szakmai része, és 
pont azokra a dolgokra marad így több 
időnk, amelyek fontosak. 

lag biztonságot és kellő garanciát nyúj-
tó, technikailag megvalósítható, a szak-
hatóság által validálható alternatívaként 
jöhetne számításba.

Egy gyógyszerész bérének állami 
támogatása 

Tekintettel a kialakult gyógyszerészhi-
ányra, valamint arra, hogy (hasonlóan 
a háziorvosi rendszerhez) a lakossági 
gyógyszerellátás a hazai egészségügyi 
ellátórendszer része, és törvényi előírás a 
gyógyszerészi jelenlét állandó biztosítá-

sa, megoldást jelenthetne egy egységes, 
állami finanszírozású gyógyszerészi bér 
megállapítása, és annak kiegészítő támo-
gatásként történő juttatása a közforgalmú 
gyógyszertárakat működtető vállalko-
zások számára. Ez kizárólag egységes 
rendszerben működhetne, amelynek 
keretében minden közforgalmú gyógy-
szertár (függetlenül tulajdonosi össze-
tételétől, valamint az általa működtetett 
fiók- és kézi gyógyszertárak számától) 
jogosult lenne kizárólag egy gyógysze-
rész bérének állami támogatására.

Új kihívások, új lehetőségek

„Olyan fiókgyógyszertárban, amelyik nem végez 
magisztrális gyógyszerkészítési tevékenységet, 

elegendő lenne expediáló szakasszisztens személyes 
jelenlétének a biztosítása.”
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indokoltság mellett – csak korlátozot-
tan férhetnek hozzá. A programot tehát 
úgy kell felépíteni, hogy annak szer-
kezete, megoldásai készítményváltás 
esetén is lehetővé tegyék a programban 
maradást, illetve egy bizonyos gyógy-
szerhez kötődő program esetében egy 
másik gyógyszer szedése esetén a csat-
lakozást. 

Beteg-edukációs program =  
orvostudományi kutatás?

Igen, ebben az esetben viszont a prog-
ramhoz az OGYÉI engedélye szük-
séges. Azaz, egy beavatkozással nem 
járó vizsgálatnak lehet nem elsődle-
ges célja, de pozitív hozadéka a be-
teg-edukáció támogatása. Ha viszont 
nem szeretnénk orvostudományi ku-
tatást felépíteni a betegtámogató prog-
ramunkkal, akkor ne az adatgyűjtés 

vagy a gyógykezelés javítása 
legyen az elsődleges cél, 
mert akkor az már beavat-
kozással nem járó vizsgá-
latnak minősül. Ugyanígy, 
ha nem szeretnénk klinikai 

vizsgálatot is együtt futtatni 
a beteg-edukációs program-

mal, ne kérjünk plusz diagnosztikát, 
és igazodjunk az érvényes alkalmazási 
előíráshoz, az aktuális klinikai gya-
korlathoz, a szakmai, finanszírozási 
protokollhoz. Ellenkező esetben a bün-

bújtatott, illegális kereskedelmi gya-
korlatot fog feltételezni. A kiszabható 
hatósági bírság itt is a legnagyobb, 500 
milliós tétel. 

A programhoz tartozó anyagok

Az állásfoglalás itt is nagyon szigorúan 
fogalmaz: az alapkövetelmény mind 
a szakmai, mind a reklámfelügyeleti 
szempontot tekintve a kifogástalanság. 
Például egy adott készítményhez köt-
hető program esetében a tájékoztató 
anyag ugyan tartalmazhat többletin-
formációt a betegtájékoztatóhoz ké-
pest, de illeszkednie kell ahhoz, nem 
mondhat annak ellent. Az anyagokban 
foglalt információ tekintetében az ál-
lásfoglalás önmérsékletre int: legyen 
túlzásoktól mentes, de ne is legyen fél-
revezető módon leegyszerűsítve. 

A program keretein belül pedig olyan 
eszközök adhatók a betegnek, ame-
lyek közvetlen összefüggésben vannak 
az adott program céljával, és szakmai 
indokokkal alátámasztható a haszná-
latuk szükségszerűsége. Az eszköznél 
fontos kitétel, hogy azt nem lehet egy 
bizonyos gyógyszer szedéséhez kötni, 
vagy annak ösztönzésére használni, 
sőt, sem gyógyszerhez kötődő logót, 
sem gyógyszernevet, sem céglogót 
nem tartalmazhat, csak a program lo-
gója szerepelhet rajta. 

Betegtámogató program egy  
bizonyos gyógyszerre?

Nagyon fontos visszatérő kérdést vá-
laszol meg az állásfoglalás, amikor 
leírja, hogy bár a megfelelő-
en összeállított tájékozta-
tó anyag nem egy adott 
gyógyszerkészítményt, ha-
nem a beteget és az adott 
betegséget helyezi a kö-
zéppontba, mégis, indokolt 
esetben lehetséges az anyag-
ban egy gyógyszerkészítmény márka-
névvel történő szerepeltetése. Azaz a 
fő fókusznak a betegtámogatáson kell 
lennie, az nem lehet „gyógyszertámo-
gatás”, viszont megfelelő indok esetén 

lehet egy bizonyos gyógyszerhez köt-
hető program is. Ez esetben viszont 
megfelelő keretek közé kell helyezni a 
programot: a tájékoztató csak olyan ál-
lításokat tartalmazhat az adott gyógy-
szerre vonatkozóan, amelyek szere-
pelnek a jóváhagyott kísérőiratokban. 
Külön kitétel, hogy ilyenkor a tájékoz-
tató anyag színvilága megegyezhet az 
adott gyógyszer csomagolásának szín-
világával, valamint a program logója is 
elhelyezhető rajta.

Az állásfoglalás elvárása, hogy egy 
program mutasson túl az adott gyógy-
szeren. Ez abból is látható, hogy az 
állásfoglalás szerint, amennyiben a be-
teg orvos-szakmai indokok miatt más 
terápiára vált, fel kell ajánlani neki a 
betegtámogató programban való to-
vábbi részvétel lehetőségét. Egy adott 
gyógyszeres terápiához kapcsolódó 
program esetén, egy másik készítmé-

nyen lévő beteg csatlakozásáról a keze- 
lőorvosa dönthet. Lazítás, életszerűsí-
tés, hogy mindkét esetben elfogadha-
tó, ha a program bizonyos elemeihez 
ezek a betegek – megfelelő szakmai 

Mikor és ki végezze?

Az állásfoglalás kitér erre is: a meg-
fogalmazás szerint az egészségügyi 
dolgozónak a támogató programmal 
kapcsolatos tevékenységei nem hát-
ráltathatják a jogszabály által megha-
tározott kötelező tevékenységét és a 
munkavégzését, feladatait. Azaz lehet 
a meghatározott nyitvatartási időben 
is végezni. A dokumentum célmegha-
tározása szerint a programban felada-
tot egészségügyi szolgáltató, egész-
ségügyi szakszemélyzet végezhet. 
Nyilván ki-ki a saját kompetenciája 
alapján. A gyógyszeripari vállalatok 
például betegtámogató program szer-
vezésére, lebonyolítására – mivel a 
betegekkel közvetlenül működtethető 
kapcsolatuk keretei nagyon behatárol-
tak – jellemzően külső, ilyen progra-
mokra specializálódott szervezeteket 
szoktak megbízni. A gyógyszerészek 
viszont nemcsak hogy részt vehetnek 
ilyen programban, hanem saját maguk 
is indíthatnak ilyet, adott esetben külső 
partner igénybevétele nélkül.

Melyek a betegrészvétel szabályai?

A feltételek:

•	 önkéntes részvétel,
•	 írásbeli tájékoztatás a programról,
•	 a tájékoztatástól különváló írásbeli 

beleegyezés,
•	 a feltétel és személyes megjelenés 

nélküli kilépés lehetőségének meg-
teremtése,

•	 adatvédelmi szabályok betartása.

Mi számít betegtámogatásnak?

Akkor hívunk egy kezdeményezést 
betegtámogató programnak, ha túlmu-
tat a mindennapos, rutin gyógyszeré-
szi hivatásgyakorláson. Ha ugyanazt 
máshogy, eredményesebben, a beteg 
számára vonzóbb módon csináljuk, és 
ezzel segítjük őt a helyes gyógyszer- 
alkalmazásban, terápiában. Vagy va-
lamit máshogy végzünk a mindennapi 
munkában. 

Van viszont egy másik keret, amire fi-
gyelni kell: mindezt úgy kell tennünk, 
hogy ne lépjük túl a hivatásgyakorlás 
szakmai kompetenciakeretét. Azaz 
ne akarjunk például kis orvosok vagy 
nővérek lenni. Olyan módon támogas-
suk a beteget, hogy tudja: hogyan tehet 
többet a gyógyulásáért, és miként őriz-
ze meg a motivációját végig a terápia 
során. Nem könnyű, de szép feladat!

A programmal szemben  
támasztott követelmények

Az egyik legfontosabb feltétel a szak-
mai kifogástalanság. Ennek az az oka, 
hogy ha a program szakmailag alkal-
matlan a betegtámogatásra, és annak 
hozadékát nem monitorozzuk, nem 
használjuk fel, a hatósági gyakorlat 
szerint azt úgy kell megítélni, hogy az 
ilyen program valami mást, leginkább 
tiltott kereskedelmi gyakorlatot palás-
tol. Ezért akár 500 millió forintos bír-
ság is kiszabható, a hatósági gyakorlat 
szerint azonban ez az összeg inkább 
néhány tízmillió forint szokott lenni. 
Figyeljünk tehát a szakmai igényesség-
re és alkalmasságra! Ha nem vagyunk 
biztosak egy szakterületben, kérdezzük 
meg, vonjuk be az adott terület szak-
mailag hozzáértő személyét. Ismerjük 
meg az adott terápiás terület protokoll-
jait, az adott készítmény indikációját, 
alkalmazási előiratát, hogy még vélet-
lenül se tévedjünk el.

Szintén fontos feltétel a szolgáltatás/
ellenszolgáltatás arányossága. Ezt úgy 
tarthatjuk be, ha nemcsak tételesen 
előírja a program, hogy mi a résztvevő 
szakemberek feladata, hanem admi-
nisztráljuk is azt, hogy elvégezték, a 
feladatnak pedig arányosnak kell len-
nie a kifizetendő díjjal. Erre akkor is fi-
gyelni kell, ha a gyógyszerész nem el-
indítója, csak résztvevője, díjazottja az 
ilyen programnak. Ellenkező esetben a 
hatóság a túlzott vagy nem a feladathoz 
szabott, illetve nem a feladatok szerint 
differenciált díjazás mögött valamilyen 

Betegtámogató programok a gyógyszertárakban? 
Igen!
A közelmúltban jelent meg az OGYÉI állásfoglalása a betegtámogató programokról. Az anyagot – példás transzparenciával 
– nyilvános vitára bocsátották, és a beérkezett észrevételek mentén véglegesítették. A legjobbkor. Ugyanis betegtámo-
gató, beteg-edukációs, compliance-, adherencia-programok indítása szerte a világban trendi, ráadásul szakmailag kívá-
natos is. Magyarországon pedig még inkább üdvözlendő, mivel a WHO szerint a beteg-együttműködés hiánya 50 százalék 
körül van a világban (1), Magyarországon a különböző terápiás területeket nézve valamiért ennél is rosszabb a helyzet (2). 
De melyek a betegtámogató programok peremfeltételei, és hogyan tud egy gyógyszerész/gyógyszertár bekapcsolódni, 
vagy akár indítani egy ilyet?

„A gyógyszerészek nemcsak hogy részt 
vehetnek ilyen programban, hanem maguk 

is indíthatnak ilyet.”
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Az állásfoglalás teljes szövege itt érhe-
tő el: https://www.ogyei.gov.hu/megje-
lent_az_ogyei_allasfoglalasa_a_beteg-
tamogato_programokrol_/ 

Dr. Ilku Lívia,
a HENT Gyógyszerhamisítás 

Elleni Munkacsoportjának vezetője

(1) WHO [2003]: Adherence to Long-Term  
Therapies: Evidence for Action. WHO, Genf, 2003.
(2) Dr. Molnár Márk Péter: A terápiamenedzs-
ment-programok létjogosultsága, eredményes-
sége és gazdaságossága Ph. D. értekezés 2015.

tetőjog fenyegetésével, és a Btk. 171. 
§ alapján Emberen végezhető kutatás 
szabályainak megszegése címén öt év 
szabadságvesztéssel állunk szemben.

Farmakovigilancia

Bár az állásfoglalás erre is külön kitér, 
igazából a jogszabályból ered az, hogy 
az egészségügyi szakembernek köte-
lessége a mellékhatás-jelentés. Ameny-
nyiben pedig betegtámogatási prog-

ramra szakosodott céggel szerződünk, 
a szerződésnek része kell, hogy legyen, 
hogy a cég is minden esetben jelenti a 
mellékhatásokat. 

Az állásfoglalás szövege társadalmi 
egyeztetés eredménye, de mint min-
den szabály, ez is annyit ér, amennyire 
használjuk. Olvasgassuk, alkalmazzuk, 
és ha kell, időről-időre korrigáljuk. Te-
gyük ezt azért is, mert a gyógyszerész a 
beteg bizalmi partnere; támogassuk őt 
a helyes gyógyszeralkalmazásban!

A résztvevők 52 százaléka számára 
újszerű információt is tartalmazott az 
összeállítás, leggyakrabban a gyógy-
szer-élelmiszer kölcsönhatásokat (92 
esetben), ezt követően pedig a gyógy-
szer-gyógyszer kölcsönhatásokat (59 
esetben) nevezték meg a résztvevők 
újdonságként.

Az egyik legfontosabb eredményt a 
kérdőív negyedik kérdésére kapott vá-
laszok alapján tapasztaltuk. Eszerint a 
kitöltők meglehetősen magas arányban 
(47%) vallották azt, hogy a kiadvány 
segítette őket abban, hogy változtatni 
tudjanak helytelen gyógyszerszedési 
szokásaikon. Ez 510 beteg gyógysze-
relésében történő pozitív irányú vál-
toztatást jelentett, ami egyértelműen 
alátámasztja, hogy egy ilyen egysze-
rű kommunikációs eszköznek, mint 
egy nyomtatott kiadvány, meghatáro-
zóan szemléletformáló ereje, illetve  
adherenciát növelő hatása van a bete-
gek körében. (3. ábra)

A résztvevők az első kérdésekre kapott 
válaszokkal összhangban alapvetően 
érthetőnek és személetesnek tartották a 
tájékoztatót. Egy ötfokozatú skála se-
gítségével a szöveg érthetőségét 4,29-
es, míg a kiadvány szemléletességét 
4,27-es átlaggal jellemezték. 

A non-adherencia a beteg-együttműkö-
dés valamilyen szintű hiányát jelenti, 
ami a terápia hatékonyságának vagy 
akár a terápia biztonságosságának 
csökkenéséhez vezethet, nem beszélve 
a jelentősen megemelkedő költségek-
ről az egészségügyi rendszerben. 

A gyógyszerelésben tapasztalható, nem 
megfelelő adherencia jelenthet

•	 rendszertelen gyógyszerszedést;
•	 rosszul megválasztott időpontokban 

történő gyógyszerelést;
•	 a terápia megszakítását, vagy a te-

rápia idő előtt, önkényesen történő 
elhagyását (például egy mellékhatás 
tapasztalását követően);

•	 rossz dóziskövetést (például önké-
nyes tablettafelezést);

•	 nem megfelelő gyógyszeralkalmazási 
gyakorlatot egyes speciális gyógyszer-
formák esetén (például transzdermális 
tapaszok, inhalátorok, injekciók), vagy

•	 a gyógyszerek, étrend-kiegészítők 
és élelmiszerek interakcióival kap-
csolatos tudnivalók figyelmen kívül 
hagyását.

Sajnos előfordulhat, hogy a beteg nem 
saját megfontolásából követi el a fent 
nevezett hibákat, hanem egyszerűen 
feledékenységből vagy a szükséges 
tájékoztatás és információk hiányából 
fakadóan, ezt nevezzük nem szándékos 
non-adherenciának.

Lakossági ismeretterjesztés és 
kérdőíves felmérés

Az előkészületek alatt egy olyan, a 
lakosság, illetve a betegek számára 
készített ismeretterjesztő kiadványt 
állítottunk össze kommunikációs 
szakemberek segítségével, amely a 
gyógyszerek helyes alkalmazását, 
illetve ennek a kiemelkedő fontos-
ságát állította fókuszba. A kiadvány 
tíz, rövid és elkülöníthető részben 
foglalta össze a betegek számára 
legfontosabbnak vélt információkat. 
Megjelenését a témakörökhöz illesz-
kedő ikonrendszer tette teljessé. A 
tájékoztató anyag tartalmazott egy, a 
betegek által kitölthető gyógyszere-
lési táblázatot, amelyben a program 
elnevezésére is magyarázatot adó öt 
kérdés alapján lehetett összefoglalni a 
teljes gyógyszerelést. Ezek a kérdések 
a „Mit? Miért? Mennyit? Mikor? és 
Miként?”. 

Már a pilot időszak-
ban is az volt a fő 
célkitűzés, hogy ezt a 
gyógyszerszedés álta-
lános ismérveivel kap-
csolatos, szakmailag 
megbízható informá-
ciókat tartalmazó tájé-
koztató kiadványt mi-
nél több beteg részére 
eljuttassuk. Minden 
kiadványhoz mellé-
keltünk egy rövid és 
szemléletes kérdőívet, 
abban bízva, hogy ezt 
a betegek visszajut-
tatják a pilotban részt 
vevő gyógyszertárak-
nak, értékes vissza-
jelzéseket adva ezzel 
a szakembereknek.  
(1. ábra)

Bevezetés – alapfogalmak

Az idő előrehaladtával ma már több, 
eltérő értelmezésű szóval jellemzi a 
szakirodalom a beteg-együttműködést, 
így érdemes röviden tisztázni az alap-
vető fogalmak közötti különbségeket.

Compliance (teljesítés): ez a kifejezés 
arra utal, hogy a betegnek úgy kell vi-

A kérdőíves felmérés célja az volt, 
hogy feltérképezzük, a betegek (saját 
bevallásuk szerint) mennyire tartják 
hasznosnak a kiadványt. Vajon meny-
nyire tud egy ilyen eszköz segíteni a 
helyes gyógyszeralkalmazás fejlesz-
tésének érdekében? 80 gyógyszertár-
ból 1082 darab kérdőív adatai álltak 
rendelkezésünkre ennek a kérdésnek 
a megválaszolásához. A felmérésben 
többségében nők vettek részt, és főként 
olyan betegek (60%), akik ötnél több 
gyógyszert szednek folyamatosan. A 
választott papíralapú módszertannal 
főként az 50 év feletti korosztályt sike-
rült elérni. (2. ábra)

A kérdőív első két kérdése alapján 
egyértelműen kirajzolódott, hogy a 
betegek hasznosnak tartották a tájé-
koztató elolvasását. Az első kérdés-
ben arra voltunk kíváncsiak, hogy 
segítette-e a kiadvány őket abban, 
hogy bátrabban tegyék fel kérdéseiket 
a gyógyszertárakban, amire 91 száza-
lékban igennel válaszoltak. Hasonló-
an magas volt az igen válaszok ará-
nya a második kérdés esetén is, ami 
szerint a betegeket 90 százalékban 
segítette a tájékoztató anyag abban, 
hogy jobban oda tudjanak figyelni a 
gyógyszerelésükre, illetve a gyógy-
szereikkel kapcsolatos információkra. 

selkednie, ahogy azt az egészségügy 
egy bizonyos szereplője elvárja tőle. 
Ennek megfelelően utasításokat kell 
betartania egy hierarchikus kapcso-
latban, ahol a terápiás eredményesség 
kulcsa alapvetően az orvosa vagy akár 
a gyógyszerésze kezében lehet. Ez a 
kifejezés napjainkban egy kissé már 
elavult szemléletmódot tükröz.

Adherence (ragaszkodás, hűség): az 
adherencia kifejezés a „terápiahű-
ség” szóval is jellemezhető. Ebben 
az esetben a beteg az orvosa, illetve a 
gyógyszerésze tanácsait követve gya-
korlatilag partnerként vesz részt a te-
rápiájában. Az együttműködés jelentős 
mértékben épít a páciens saját egész-
ségtudatosságára, itt már megjelenik 
a beteg belső motivációjának fontos-
sága, így az adherencia fejlesztésének 
lehetősége is. Ezt a korszerűbb meg-
közelítést a WHO a következőképpen 
foglalta össze: „az egyén egészségügyi 
szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak 
megfelelő viselkedése a gyógyszersze-
dés, diéta és az életmódváltozás terü-
letén”.

Gyógyszereim 5xM adherencia program
A Gyógyszereim 5xM pilot program egy széles körű szakmai együttműködés által kezdeményezett komplex, gyógyszertári 
adherencia-fejlesztő program bevezető szakaszaként indult 2018 októberében. Az együttműködés szereplői a Semmelweis 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, akik-
hez még a pilot idején csatlakozott a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, valamint a Nemzeti Betegfórum. A feladatok magas 
színvonalú kivitelezése a Hungaropharma Zrt. támogatásával valósult meg. A program fő célkitűzései közé tartozott a bete-
gek együttműködő képességének, adherenciájának a növelése. Mindezek mellett a gyógyszertári szolgáltatások és a kijelölt 
gyógyszerészi kompetencia-fejlesztések megvalósíthatóságára is kíváncsiak voltunk ezen időszak tapasztalatai alapján.

1. ábra: A Gyógyszereim 5xM lakossági ismeretterjesztő kiadvány és kérdőív

https://www.ogyei.gov.hu/megjelent_az_ogyei_allasfoglalasa_a_betegtamogato_programokrol_/
https://www.ogyei.gov.hu/megjelent_az_ogyei_allasfoglalasa_a_betegtamogato_programokrol_/
https://www.ogyei.gov.hu/megjelent_az_ogyei_allasfoglalasa_a_betegtamogato_programokrol_/
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alátámasztja, hogy ebben a konzultáció- 
ban részt vevő kollégák közül csupán  
30 fő volt, aki a patikában alkalmazta is 
a szakmai segédanyag tartalmát.

Összefoglalás

A bemutatott pilot időszak eredményei- 
nek további feldolgozása és hasznosí-
tása jelenleg is folyamatban van. Az 
idei Országos Patikanap alkalmával in-
dult el, még szélesebb együttműködési 
körökben az a komplex gyógyszertári 
adherencia-fejlesztő program, amely 
az általános módszertani fejlesztések 
mellett már betegség-specifikus szak-
mai segédleteket is fog nyújtani az or-
szág összes gyógyszertára számára. Az 
általános gyógyszerészi módszertan 
ajánlása az itt bemutatott anyagokra és 
eredményekre épül majd, míg a terá-
pia-specifikus témakörökben elsőként 
a sztatinok alkalmazása és a COPD 
terápia fog kiemelt szerepet kapni az 
adherencia fokozásának érdekében.

Dr. Somogyi Orsolya Ph.D.
SE, GYTK

Egyetemi Gyógyszertár 
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 

a Gyógyszereim 5xM pilot program 
szakmai koordinátora

személyes vélemények alapján adott 
válaszai. Ebben a kérdőíves felmé-
résben a releváns szakmai kompeten-
cia-fejlesztések megvalósíthatóságáról 
összesen 76 gyógyszerész és expediáló 
szakasszisztens jelzett vissza. A válasz-
adók többsége (72%) gyógyszertár-
vezető, személyi jogos gyógyszerész 
volt. Az online elérhető kérdőív három 
témakörben tartalmazott kérdéseket 
(általános, a lakossági kiadvánnyal és a 
szakmai segédanyagokkal kapcsolatos 
kérdések). 

A részt vevő kollégák a kezdeménye-
zés fontosságát egy ötfokozatú skálán 
összességében 4,3-as átlagértékkel jel-
lemezték. A lakossági ismeretterjesztő 
kiadványt a legtöbben (39 fő) nagyon 
szükségesnek tartották (átlag 4,25), a 
szakmai segédanyagokat a legtöbben 
(34 fő) alapvetően fontosnak, de nem 
nagyon fontosnak ítélték. A konzul-
tációban részt vevők többsége (61%) 
személyesen is segített a betegeknek a 
kiosztott gyógyszerelési táblázatok ki-
töltésében. 

A részletes szakmai segédanyag fejeze-
tei közül a legtöbben a „gyógyszer-élel-
miszer interakciók, funkcionális 
táplálkozás” fejezetét jelölték a leghasz-
nosabbnak (19 fő, egyszeres választás-

sal), ami a lakosság igényeivel teljesen 
megegyező vélemény. Ezt követően a 
„gyógyszer-gyógyszer interakciók” fe-
jezetét ítélték a leghasznosabbnak (14 
fő), amit harmadik helyen a „vényköte-
les gyógyszerek expediálása és az ehhez 
kapcsolódó betegtájékoztatás” című fe-
jezet követett (9 fő). Érdekesség, hogy 
a segédanyag tíz fejezete közül mind-
egyiket megjelölte legalább egy kol-
léga, mint az általa leghasznosabbnak 
vélt szakmai tartalmat. A segédanyag 
felépítését a 4. ábra mutatja be. Minden 
fejezetben szemléletes mellékletek, áb-
rák és táblázatok foglalják össze az ex-
pediáláshoz kapcsolható legfontosabb 
információkat.

Az 5xM programot bevezető szakmai 
rendezvényeket a konzultáció válasz-
adói egyértelműen hasznosnak ítélték 
az egyéni megvalósítás kivitelezése ér-
dekében (40 résztvevő kolléga közül 39 
fő). Mindez azt bizonyítja, hogy szük-
ség van célirányos továbbképzésekre, 
szakképzésekre, valamint a kompeten-
cia-alapú graduális gyógyszerészkép-
zés fejlesztésére, mert egy szakmai se-
gédanyag hozzáférhetősége önmagában 
még nem elegendő, meg kell tanulni 
annak tartalmát alkalmazni a gyakor-
latban. A kompetencia-alapú oktatás és 
a képzések kiemelkedő szerepét az is 

zül 74 gyógyszertár mondta azt, hogy a 
gyakorlatban is alkalmazta a részletes 
szakmai segédanyag tartalmát, közülük 
legtöbben a kommunikációs fejezetet 
hasznosították a patikai munka során. 
Szintén gyakran alkalmazták a gyógy-
szer-gyógyszer, illetve a gyógyszer-élel-
miszer típusú interakciókat összefoglaló 
táblázatokat is.

Online szakmai konzultáció   

Az előzőekben ismertetett eredmé-
nyekkel egyértelműen összhangban 
állnak az online szakmai konzultáció 

Gyógyszertári megvalósítás és 
kérdőíves felmérés

A pilotba országszerte bevont 208 köz-
forgalmú gyógyszertárba kiszállították 
a tájékoztató kiadványokat, továbbá 
minden patika kapott a szakmai se-
gédanyag nyomtatott útmutatójából, 
valamint online elérhető volt számukra 
a bővített szakmai segédanyag teljes 
tartalma. Ezt követően elektronikus 
kérdőíves felmérés segítségével, in-
terjús adatfelvétellel térképeztük fel a 
kitűzött szakmai kompetencia-fejlesz-
tések megvalósíthatóságát a gyógy-
szertárak működésének szintjén. A 
kérdőíves visszamérés eredményeként 
összesen 205 patikától kaptunk vála-
szokat (egy patika egy kérdőívet vála-
szolt meg tíz kérdéssel). 

Ezek alapján 136 gyógyszertár alapvető-
en hasznosnak tartotta a kezdeményezés-
ben való részvételt, továbbá 40 gyógy-
szertár úgy nyilatkozott, hogy nagyon 
hasznos volt. Egy résztvevő sem mondta 
azt, hogy számára egyáltalán nem volt 
hasznos a projekt kivitelezése. Arra a 
kérdésre, hogy miben segítette leginkább 
a gyógyszertárak működését a program 
megvalósítása, a legtöbb patika azt vá-
laszolta, hogy a már ismert betegeik te-
rápiás támogatásának fokozásában (84 

gyógyszertár), de a válaszadók jelentős 
része állította azt is, hogy a projektnek 
köszönhetően sikerült egy fokozottabban 
„betegbarát” légkört kialakítaniuk a pati-
kájukban (53 gyógyszertár).

Leggyakrabban (138 gyógyszertárban) 
az expediálással egybekötve, szemé-
lyesen adták át a betegeknek a lakos-
sági kiadványt egy rövid tájékoztatás 
keretében, a többi esetben vagy kihe-
lyezték az anyagokat az officinában (53 
patikában), vagy egy még részletesebb 
tanácsadással egybekötve, expediálástól 
függetlenül kerültek átadásra a tájékoz-
tatók (14 patikában). A válaszadók kö-

2. ábra: A lakossági kérdőíves felmérés leíró demográfiai eredményei 4. ábra: A Gyógyszereim 5xM szakmai segédanyagának fejezetei

3. ábra: A Gyógyszereim 5xM pilot időszak egyik legfontosabb eredménye, hogy 
510 beteg változtatott helytelen gyógyszerszedési szokásain az ismeretterjesztő 
kiadványnak köszönhetően
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egészségértésének növelésével jelentős 
mértékben javulhatnak rossz népegész-
ségügyi mutatóink. Ehhez azonban 
kulcsfontosságú a páciens, valamint 
háziorvosa és gyógyszerésze közötti 

gördülékeny együttmű-
ködés: az egészség-

ügyi ellátórendszer 
korszerűsítése és 
hatékonyságának ja-
vítása mellett egyre 
nagyobb szükség 

van a lakosság 
egészségértésé-

nek fejleszté-
sére – az AIPM 
pedig támo-

gatja, hogy még több ezt segítő orszá-
gos és helyi kezdeményezés szülessen, 
amelyek így közvetve hozzájárulnak 
az egészségügyi ellátórendszer hatéko-
nyabb igénybevételéhez. 

Egészségértés Díj –  
gyógyszerészeknek is 

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-
sülete – immáron negyedik alkalommal 
– ismét meghirdeti a legjobb magyar-
országi egészségértést segítő, fejlesztő 
tevékenységeket elismerő pályázatát, 
amelyre 2019. nyár végétől lehet pá-
lyázni. (A részletes pályázati kiírás és a 
további feltételek a www.aipm.hu web-
oldalon érhetők el közvetlenül, illetve a 
gyógyszerészi szervezeteken keresztül 
is meghirdetésre kerülnek majd.)

Örömünkre szolgálna, ha a Nekem 
Szól! Egészségértés Díj 2019-es neve-
zői között is minél több gyógyszertár, 
illetve gyógyszerész kolléga pályáza-
tával találkoznánk, így arra biztatom 
Önöket, hogy bátran pályázzanak, és 
hozzák el a jól megérdemelt elismerést 
a gyógyszerész-társadalomnak. 

Dr. Holchacker Péter igazgató, 
Innovatív Gyógyszergyártók 

Egyesülete (AIPM)

(1) WHO: Health literacy – The solid facts, 
Editors: Ilona Kickbusch, Jürgen M. Pelikan, 
Franklin Apfel & Agis D. Tsouros, 2013. 
(2) Szinapszis, Kutatás az internetes egészség-
ügyi információszerzésről, 2016. 12.

A betegek és egészségükért aggódók 
felé áramló információtömeg értelme-
zése, szűrése, valamint a prevenció 
népszerűsítése mind olyan kihívások, 
amelyek folyamatosan új megoldáso-
kat igényelnek az egészségügy min-
den szereplőjétől. A dömpingszerűen 
áramló álhírek miatt ma már népegész-
ségügyi szempontból sem elhanya-
golható a félrevezető, ellenőrizetlen 
gyógymódok és készítmények elleni 
összehangolt fellépés. Ugyanakkor 
az AIPM felmérése a gyógyszerészek 
kulcsfontosságú szerepére is rávilágít: 
a patikai környezetben elérhető hiteles 
információ használata meghaladja a 70 
százalékot, és a válaszadók az átlagos-
nál messze megbízhatóbbnak tekintik a 
patikusokat.

Követésre érdemes példák

Így nem csak a patikában vásárlók, 
hanem a társadalom egésze lehet há-
lás, hiszen az egészségértést segítő, 
evidenciákon alapuló ismertterjesztés 
területén a betegekkel napi szintű és 
különösen bizalmi kapcsolatot ápoló 
gyógyszerészeknek kiemelt szerep jut. 
Nem véletlen, hogy az AIPM immá-
ron négy éve gondozott Nekem Szól! 
Egészségértés Díj odaítélése során 
több gyógyszerészi projekt is elisme-
rést kapott.

Betegbarát, innovatív megoldást keresett 
betegei, vásárlói hiteles és hatékony tá-
jékoztatása érdekében dr. Dér Péter mo-
gyoródi gyógyszerész is. A 2017-es Ne-
kem Szól! Egészségértés Díj egyik első 
díját elnyerő projekt keretében 
egy zárt, online tanácsadást 
végző Facebook-csoporton 
keresztül, kollégáival közö-
sen gyors reagálási idővel 
tudják a hozzájuk fordulók 
kérdéseit szakszerűen meg-
válaszolni. Biztos vagyok 
benne, hogy ez a sike-
res kezdeményezés 
csak egy a sok-sok 
olyan innovatív, 
gyógyszerészek által elindított program 
közül, amely napi szinten járul hozzá a 
vásárlók és betegek egészségértésének 
fejlesztéséhez, és így életminőségük ja-
vításához. 

A jó példák követésre is érdemesek, így 
az AIPM idén is folytatja az egészségér-
tés melletti aktív kiállását, hogy a hely-
ben ismert és jól működő kezdeménye-
zések országos ismertséget és elismerést 
kapjanak, illetve a már szélesebb körben 
ismert egészségértést segítő aktivitások 
pozitív megerősítést nyerjenek.

Az innovatív gyógyszergyártók által 
biztosított korszerű terápiák széles-
körű elérésével, valamint a magyarok 

problémát jelent a prevenció hiánya, a 
saját egészségükért aktívan tenni akaró 
és tenni képes emberek alacsony há-
nyada, a fegyelmezetlen gyógyszersze-
dés, a terápiát nem vagy nem teljesen 
követő betegek lassú gyógyulása vagy 
állapotromlása. Az egyén szintjén ez 
rövidebb életet, rosszabb életminősé-
get jelent, a társadalom szintjén pedig 
jelentős, forint milliárdokban megje-
lenő többletterhet az egészségügyben. 

Az Európában és Magyarországon zaj-
ló társadalmi és gazdasági változások 
a 21. század egészségügyi rendszereit 
és az állampolgárokat folyamatosan 
új kihívások elé állítják. Ahogyan a 
WHO fentebb idézett jelentése is fo-
galmaz, az emberek egyre gyakrab-
ban szembesülnek nehezen feloldha-
tó ellentmondásokkal egészségügyi 
döntéseik során: miközben a modern 
társadalmaknak szinte velejárója az 
egészségtelen életmód, az ezt ellensú-
lyozó egészségügyi műveltséget job-
bára mindenkinek magának kell meg-
szereznie. Az oktatási rendszer sajnos 
nem tudja felkészíteni a fiatalokat az 
információtömeg megértésére, szűré-
sére, és a szintén komplex kihívások-
kal küzdő egészségügyi rendszerekben 
még egy átlagosnál képzettebb páci-
ensnek is nehéz navigálnia. 

A szakember felelőssége

Másfelől bizakodásra ad okot az 
egészségértés fontosságát felismerő 

hazai szakmai szereplők követke-
zetes munkája, amelynek ered-

ményeként a laikus közönség 
nincs egyedül. A felgyorsult 
információáramlás következ-
tében sokasodó álhírek, ál-
gyógymódok ellen egyre több 

kiváló szakember, intézmény és 
társadalmi szervezet emeli fel a hang-
ját. Ez a munka pedig az internet-pe-
netráció terjedésével egyre fontosab-
bá válik, hiszen a lakosság csaknem 
kétharmada tájékozódik előzetesen 
(2) egészségügyi problémáival, illetve 
a lehetséges vizsgálatokkal kapcsolat-
ban, mielőtt felkeresné kezelőorvosát, 
gyógyszerészét. 

Még mindig furcsán hangzik, pedig 
ma már mindannyian ismerjük a szót: 
egészségértés. Sőt, ma már nem csak 
a kifejezés ismert, éppúgy triviális 
minden szakember számára, hogy az 
egészségértés fejlesztése maximálisan 
megtérülő befektetés. 

Az egészségértés, az egészségügyi írni 
és olvasni tudás az emberek azon ké-
pességét írja le, hogy mennyire tudnak 
az egészségükkel kapcsolatos infor-
mációkhoz hozzájutni, azokat 
megérteni és a gyakorlatban 
helyesen alkalmazni. E ké-
pesség fejlesztésének leg-
fontosabb gyakorlati célja 
az egészségben eltöltött 
évek számának növelése, 
ami hazánkra nézve különös 
jelentőséggel bír. Amíg ugyanis a fej-
lett országokban, így hazánkban is az 
ezredforduló óta a születéskor várható 
élettartam jelentősen nőtt, a magyarok 
születéskor várható élettartama  (76,2 
év, EUROSTAT, 2018.)  továbbra is öt 
évvel alacsonyabb az EU-s átlagnál, de 
a V4-es országokat tekintve is az utol-
só helyen állunk. 

Bőven van mit tenni
Fontossága ellenére az egészségértés fej-
lesztésének szükségessége pár éve még 
csak elvétve merült fel, a kérdés azon-
ban az utóbbi években világszerte egyre 
nagyobb hangsúlyt kap, és egyre több – 
nemzetközi és hazai – kutatás foglalko-
zik annak sajátos összefüggéseivel. Míg 
a felmérések egy része – így az AIPM 
2016-os hazai felmérése is – a lakosság 
egészségértésének problémás voltára 
hívja fel a figyelmet, mások, így a WHO 
átfogó elemzése (1) ennél borúsabban 
látja a helyzetet, és egyenesen az egész-
ségértés európai válságáról beszél. 

Valóban ennyire rossz a helyzet, vagy 
van okunk némi bizakodásra is? 

Egyfelől bőven van még mit tennünk az 
egészséggel kapcsolatos általános isme-
retek fejlesztése érdekében, hiszen, mint 
ahogyan az az Innovatív Gyógyszer-
gyártók Egyesülete (AIPM) három évvel 
ezelőtti reprezentatív felméréséből kide-
rült, minden második magyar embernek 
problémás az egészségértése. És nem 
csak ez a mutató sokkoló, Magyarorszá-
gon a megkérdezettek rendkívül kevés 

területen értek el kiváló szintet, míg a 
nem megfelelő pontszámot elérők ará-
nya nemzetközi összehasonlításban az 
egyik legmagasabb.  Sőt, a betegek fele 
saját bevallása szerint eleve be sem tartja 
orvosa, gyógyszerésze utasításait.

És hogy ez miért gond? Egyre szé-
lesebb körben ismert, hogy komoly 

A képzett beteg
Pótolhatatlan szereppel bírnak a gyógyszerészek
Az egészség nem könnyű kérdés, de megértése tanulható, fejlesztésével ráadásul 
mindenki nyer.

„A patikai környezetben elérhető 
hiteles információ használata 
meghaladja a 70 százalékot.”

http://www.aipm.hu
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tással vannak. Hiszen a verbálisan 
kapott információkat nem mindig 
egyszerű értelmezni, így a páciensek 
sokszor nincsenek tisztában a kezelé-
sek részleteivel, mellékhatásaival, az 
esetleges kockázatokkal. Márpedig 
ez negatív irányba befolyásolja a ke-
zelés hatékonyságát.

Ne engedjük el a beteg kezét!

A tanulmány rámutatott arra, hogy a 
betegek könnyen elvesznek a kezelé-
sek útvesztőiben, a hazai lakosság in-
formáció-megértése falakba ütközik. 
A betegeknek segítségre van szüksé-
gük ahhoz, hogy megfelelő informá-
ciók birtokába jussanak és értelmez-
zék azokat.  

A magyarok egészségértésének fej-
lesztése és a prevenció fontossága 
iránt elkötelezett  Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesülete egy újonnan 
indított, a leggyakoribb daganattípu-
sokat és azok tüneteit áttekintő edu-
kációs honlappal is hozzá kíván járul-
ni a negatív statisztikák javításához. 

•	 Hasznos tanácsokat ad a beteg által 
követendő életmódra vonatkozóan, 
ezzel is javítva a gyógyulás esélyét.

Segítsen páciensének a tájékozódás-
ban, betegsége megismerésében és 
megértésében!

Gorzsás Anita

Forrás:
http://aipm.hu/hu/hirek/olvas/onkologiai-ella-
tas-betegszemmel-a-betegutak-jobb-szervezese-
vel-az-ellatas-megitelese-is-javulna 

deklődő odajön hozzánk, és valamilyen 
gyógyszerről kérdez, akkor segítünk 
neki, olyan szakmai információkkal, 
tanácsokkal, amelyeket dr. Google-tól 
nem kaphat meg. 

Hogyan tud mindebből profitálni a 
gyógyszertár? Az elsődleges cél, hogy a 
szaktanácsadás révén közelebb kerüljünk 
a lakossághoz. Ne csak azt lássák, hogy 
gyógyszert adunk el, hanem azt is, hogy 
a szakemberek olyan területen is tud-
nak tanácsot adni nekik, ami az életüket 
könnyíti meg. Ne felejtsük el, hogy az 
egészségnapokra nemcsak betegek men-
nek el, hanem olyanok is, akiknek még 
nincs egészségügyi problémájuk.

A feladat ebben az esetben a gyógy-
szertár és a szakember imázsának a fel-
építése. Az is növeli a presztízsünket, 
ha az emberek látják, hogy több szak-
emberrel összefogva részt veszünk egy 
program szervezésében, és nem csak 
a nevünket mondják be, hogy ez és 
ez a gyógyszertár támogatta ezt a ren-
dezvényt. Ez a fajta aktivitás a patika 
társadalmi szerepvállalásának a része, 
amiből nem ott rögtön, hanem hosszú 
távon tudunk profitálni.   

Az pedig, hogy erre az eseményre 
plakátokat, szórólapokat készítünk, 
amelyeket többek között az orvosi ren-
delőkbe is eljuttatunk, szintén egy re-
mek marketinglehetőség a patika szá-
mára. 

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész, 
Pharmatrainer Kft.

Mind több daganattal küzdő páci-
ensünk van, így az egészségügyben 
egyre inkább célkeresztbe kerül az 
onkológia területe. A statisztikákból 
kitűnik, hogy évente 33 ezren halnak 
meg valamilyen tumor következté-
ben, a szűrővizsgálatok kívánatos 
terjedése pedig várhatóan tovább nö-
veli az onkológiai ellátásra szorulók 
számát. 

„A 2018-ban bejelentett Nemzeti  
Rákellenes Program fő céljaként tűzte 
ki a megbetegedések csökkentését és 
a halálozási adatok javítását. A fej-
lesztések érdekében számos fontos 
intézkedés történt, amivel elkezdő-
dött az esetleges technikai és infra-
strukturális hiányosságok orvoslása” 
– emelte ki Dr. Holchacker Péter, az 
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesü-
letének igazgatója.

Kevés információ, sok páciens

A tárgyi feltételek mellett az alapos 
betegtájékoztatás is fontos eleme a te-
rápiának, hiszen ha megfelelő mennyi-

A tajekozottbeteg.eu weboldal köz- 
érthető, jól áttekinthető módon 
nyújt információt az emlődaganat, 
a mielóma multiplex, a kolorektális 
karcinóma, a leukémia, valamint a 
tüdődaganat korai, illetve kevéssé is-
mert tüneteiről, továbbá az ezekkel a 
betegségekkel kapcsolatos rizikófak-
torokat övező gyakori tévhitekről, a 
szükséges szűrésekről, a terápiás le-
hetőségekről, valamint a betegsegítő 
szervezetekről. 

Milyen események jöhetnek itt szóba? 
Megjelenhetünk véradásokon, közre-
működhetünk egészségnapok szerve-
zésében, továbbá a helyi falu-, város- 
vagy gazdanapokon is részt vehetünk. 

A kisebb településeken az egészség-
ügyi szakemberek általában jól ismerik 
egymást, és a nyári-őszi időszakban 

ségű információ áll a páciens rendelke-
zésére, az segíti betegsége megértését 
és feldolgozását, ezáltal pedig hatéko-
nyabban tud együttműködni a kezelé-
sek során.

A páciensek főként az orvos-beteg 
találkozók, illetve a gyógyszertári 
látogatások alkalmával szeretnének 
több információhoz jutni tüneteikkel, 
betegségükkel kapcsolatban. Az idő-
hiány miatt azonban ez nem mindig 
sikerül. Ráadásul ezek az alkalmak 
stresszhelyzetet is jelentenek a bete-
gek számára, akik így csak meghatá-
rozott mennyiségű információ befoga-
dására képesek, ezért sokan közülük 
kérdésekkel távoznak a rendelőből, 
gyógyszertárból.

Az Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesületének kutatási eredményei 
arra engednek következtetni, hogy 
– az időtényezőn felül – az ellátás 
során a  betegek  legfőbb problémá-
ját nem a kezelések minősége jelenti, 
hanem az egyes  összekötő, szerve-
zéshez kapcsolódó elemek, amelyek 
a terápia eredményességére is ha-

Milyen módon segítheti az onkológiai 
ellátást a betegtájékoztatás?

•	 A weboldal nem pótolja a kezelőor-
vos, illetve gyógyszerész tájékozta-
tását, azonban segíti azt, amivel a 
páciens időt spórol.

•	 Felkészültebbé teszi a beteget a terápi-
ával járó mellékhatásokra, azok meg-
értésével és elfogadásával javulhat a 
páciens terápiás együttműködése.

évről évre ismétlődő programok van-
nak. Ha tudjuk, hogy melyik orvos 
vagy egészségügyi dolgozó szokta 
ezeket szervezni, akkor érdemes őket 
időben megkeresni. Találjunk ki egy jó 
témát, ami lehet például a táplálkozás 
és a mozgás összefüggései, amiről úgy 
gondoljuk, hogy ezen keresztül köz-
vetíthetjük a lakosság felé az általunk 
képviselt tudást. 

Ha érezzük magunkban a potenciált, 
akkor tartsunk ebben a témában egy 
előadást, a patikánk pedig vonuljon 
ki egy standdal, két ügyes-okos asz-
szisztenssel; készüljünk különböző 
étrendekkel, mozgásbeli tanácsokkal 
az egyes korosztályok és testszerke-
zetű emberek számára. Emellett a pa-
tika munkatársai azt is bemutathatják, 
hogy mit csinálnak a hétköznapokban, 
különböző szűréseket, testzsírszáza-
lék-mérést végezhetnek.  

Az ilyen eseményekre elsősorban nem 
készítményeket érdemes kivinni; termé-
szetesen elkerülhetetlen, hogy ha egy ér-

Standszezon
Imázsépítés közösségi rendezvényeken
Nyáron a legtöbb gyógyszertárba lényegesen kevesebb beteg, vevő tér be. Ilyenkor 
juthat időnk más irányú aktivitásokra, például marketingtevékenységre is. A jó idő 
az embereket kicsábítja a szabadba; szinte nincs olyan kistelepülés ma Magyar-
országon, ahol ne szerveznének nyári közösségi programokat, rendezvényeket. 
Mindez kiváló alkalmat teremt arra, hogy pácienseinkkel, vásárlóinkkal ne csak az 
officinában találkozzunk, hanem a patikán kívül is hallassuk a hangunkat.  

Segítsük pácienseinket az onkológia útvesztőjében!
Daganatos betegségük kezelése során, a magyar betegek a fő problémát nem a terápia minőségében látják, hanem ab-
ban, hogy elvesznek a rendszer labirintusában, mivel nem tudják pontosan értelmezni a szóban, ráadásul stresszhelyzet-
ben kapott információkat – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából készített, betegoldali 
tapasztalatokra épülő tanulmányból. A kezelés hatékonysága, ezzel együtt pedig a beteg gyógyulása jelentős mértékben 
összefügg a páciens tájékozottságával.

http://aipm.hu/hu/hirek/olvas/onkologiai-ellatas-betegszemmel-a-betegutak-jobb-szervezesevel-az-ellatas-megitelese-is-javulna
http://aipm.hu/hu/hirek/olvas/onkologiai-ellatas-betegszemmel-a-betegutak-jobb-szervezesevel-az-ellatas-megitelese-is-javulna
http://aipm.hu/hu/hirek/olvas/onkologiai-ellatas-betegszemmel-a-betegutak-jobb-szervezesevel-az-ellatas-megitelese-is-javulna
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Az utánpótlás kapcsán gyakran felme-
rülő probléma a munkaerőhiány, főleg 
mert – más szektorokhoz hasonlóan 
– a fiatalok lényegesen nehezebben 
köteleződnek el. Személyes kötődést 
építő, családias környezetben ugyan-
akkor lényegesen kisebb a fluktuáció. 
Úgy tűnik, a külső, társadalmi nyomás 
ellenére is meg lehet bízni az alapvető 
emberi motivációkban. 

Fókuszban a növekedés – felhívás 
közös műhelymunkára

Előfordult már Önökkel, hogy va-
lakinek a legjobb tudásuk szerint jó 
tanácsot adtak, amire az a válasz ér-
kezett, hogy „igen, de ez nálam nem 
működne, mert…”?  Valóban, sok 
olyan megoldást hallhatunk, ame-
lyek az adott helyzetben tényleg nem 
működőképesek. Nem minden patika 
képes a folyamatai automatizálására, 
nem minden gyógyszertár működik 
patinás falak között, nem minden 
patikában oldható meg az állandó 
ügyelet. Tanácsadói gyakorlatunkban 
gyakran köszönnek vissza a hasonló, 
kötött típusú gondolkodás jellegzetes 
mondatai. Viszont azt is látjuk, hogy 
– egy bizonyos idő után – sokan ké-
pesek arra, hogy használják a növe-

kedés-fókuszú gondolkodási 
mintákat.

Ilyen alkalom lehet az idén 
októberben megrendezésre 
kerülő Gyógyszerészek Orszá-
gos Kongresszusa keretében 
zajló rövid, megoldás-orientált 
műhelymunka. Arra buzdít-
juk Önöket, hogy a konferen-
cia keretében vegyenek részt 
egy kreatív, a gyakorlatba át-
ültethető megoldásokat hozó 
workshop-on. Több, hasonló  
célú műhely tapasztalata alap-
ján azt reméljük, hogy ezek a 
megoldások rövid - és hosszú 
távon is segíteni fognak a részt-
vevőknek.

Dr. Bencz Zoltán és  
Tóth Ilona, 

Connect Consult

Ha egy gyógyszertár légköre bizalmat 
sugároz, akár mert annyira modern 
és szakértői, akár mert családias han-
gulatot idéz, ennek összhangban kell 
lennie az ott nyújtott szakmai szolgál-
tatással. (A Gyógyszertár idei évfolya-
mának 5. számában ugyanez merült 
fel: nincs időnk arra, hogy a betegek 
szemébe nézzünk.) Ha a vezető, sze-
mélyes példamutatásával időt fordít a 
betegekre vagy a beosztottjaira, annak 
igen nagy ereje van. A vezető határoz-
za meg egy munkahely (bármely mun-
kahely) „lelkét”. 

Márkaépítés

A gyógyszertár lelke nem más, mint 
márkaépítés. Mi az a specifikus jellem-
ző, aminek köszönhetően a mi gyógy-
szertárunk kiemelkedik a többi közül? 
Egy független, saját fenntartású patika 
esetében a márkaépítés nagyobb sza-
badságfokot, egyben több feladatot is 
ad. Ilyen például az állandó ügyelet 
biztosítása, ami erősíti a jó hírnevet, 
növeli az ismertséget, erősíti a kötő-
dést. Ha pedig egy „békebeli” jellegű, 
múzeumot idéző, leülési lehetőséget 
biztosító helyszínt alakítunk ki, az a 
kötődést erősíti, ami az egyik legfonto-
sabb következménye a jó márkáknak. 

Egy másik lehetőség a hiánycikkek for-
galmazása, ami szintén befektetés, de a 
jó hírnév építésének is része. A telefo-
nos igényekre való gyors, testreszabott 
reakció szintén a betegek (vevők) kötő-
dését erősíti.

A márka hátterében egyébként egy na-
gyon emberi tényező, a bizalom áll. A 
bizalom hosszú idő alatt épül fel, és – a 
bevezetőben írt gondolat mentén – na-
gyon könnyen elveszíthető. Ha tehát 
egy termékre akciót hirdetünk, az való-
ban akció és ne csupán egy kereskedel-
mi trükk legyen.

Utánpótlás

Minden vezető (elsősorban a fiatalok 
számára) egyben egyfajta mentor is 
kell, hogy legyen. Ha a gyógyszer-
tár akkreditált képzőhelyként is mű-
ködik, az a végzős gyógyszerészek 
számára olyan minták elsajátítását 
teszi lehetővé, amelyek megkönnyí-
tik a pályakezdést, azaz kölcsönösen 
jó a kezdő szakembernek és a gyógy-
szertárnak, ahol a helyi kultúrát már 
ismerő pályakezdő tud elhelyezked-
ni. Ennek híre megy, ami az előző 
pontban írt márkaépítés részének is 
tekinthető.

tés elindítói lehetnek. Az alábbi átte-
kintés az interjúk alapján a cikkírókban 
kialakult megértést tükrözi. A témák 
csoportosítása is csupán arra szolgál, 
hogy egyes témaköröket felvillant-
sunk, amelyeket, más témák mellett, 
egy közös műhelymunka keretében, 
reményeink szerint 2019 októberében 
megbeszélhetünk. Lássunk tehát pár 
felvetést! 

Függetlenség

Az első gondolat a függetlenség kér-
dése, ami elméletileg ugyan kívána-
tos cél lehet, ám nehezen fenntartha-
tó. Függetlennek lenni a gyártóktól, 
nagykereskedőktől, külső pénzügyi 
befektetőktől akkor lehetséges, ha e 
mögött nagyon jó szervezőkészség és 
hatékony működtetési (például a lo-
gisztikai, automatizálási) módszerek 
állnak. Bizonyos fokú kapcsolat ezek-
kel a szektorokkal akkor lehetséges, ha 
az kiegyensúlyozott, és nem megy a 
szakmai munka rovására. 

Szakmai meggyőződés

Nagyon komoly kihívás, hogy mennyi-
re érvényesíthető a gyógyszerész-szak-
mai meggyőződés. Nyilvánvaló, hogy 
a rövidebb távú gondolkodás csupán 

a gazdasági érdekről szól, a 
szakmai szempontok, az 
etikai megfontolások jel-
lemzően a hosszabb távú 
döntések területét érintik. 
Kereskedők vagyunk vagy 
szakemberek? A szakmai 

tanácsadásra („Kérdezze 
meg gyógyszerészét!”) egyre kevesebb 
idő jut. Ugyanakkor pontosan ez az, 
ami megalapozza a beteg és a patika 
viszonyát. 

A hasonló, szerencsétlen kimenetelű 
történetek mögött rendszerint ugyan-
azok a mozgatórugók figyelhetők meg; 
ilyenkor a rövid és a hosszú távú ér-
dekek ütköznek egymással. A rövid 
távú érdek a „most” szorításából fa-
kad, leggyakrabban a gyors megoldás 
lehetősége nyomán jelentkezik, a hosz-
szú távú érdek pedig az, amit például 
az erkölcsi érzékünk diktál. Az egyik 
az okosság, a másik a bölcsesség fo-
galmával is megközelíthető. A gyógy-
szertárak működésében is jelen van a 
rövid és a hosszú távú érdekekből fa-
kadó feszültség: hogyan legyünk rövid 
és hosszú távon is sikeresek? Össze le-
het-e ezt a két érdeket egyeztetni? 

Benchmarking

A fenti kérdések-
re természetesen 
nem lehet rövid vá-
laszokat adni, mert 
valójában egyéni válaszok vannak. 
Segítségünkre lehet, ha megismerünk 
egy pár „jó gyakorlatot”, amelyeket 
„benchmarking” néven ismer a vezeté-

si irodalom. Bármi legyen is a neve an-
nak a józan gondolkodásnak, amelyik 
odafigyel a környező világra és a szak-
mai élvonalra, olyan példákat érdemes 
szem előtt tartanunk, amelyek már 
bizonyították a fenntarthatóságukat. 
Azért, hogy néhány ilyen lehetőséget 
felvillantsunk, megkérdeztünk három 
gyógyszertárvezetőt, hogy mit gondol-
nak a sikeres patika működésének leg-
fontosabb összetevőiről és arról, hogy 
milyen nehézségekkel néznek szembe 
ennek kapcsán.  

Dr. Czigány Norbert (bicskei Oroszlán 
Patika), dr. Bölcs Judit (Budai Korona 
Patika) és dr. Gorácz Enikő (Elefánt 

Gyógyszertár, Kőbánya) véleményé-
ből igyekszünk ízelítőt adni, abban a 
reményben, hogy ezek a gondolatok 
egy szélesebb körű szakmai beszélge-

A legkönnyebb és a legnehezebb
A mesterművek közös jellemzője, hogy nehéz és rendszerint hosszan tartó folyamat létrehozni, viszont igen könnyű tönkre-
tenni őket. Nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egy több évszázadig épülő katedrális egy pillanatnyi hanyagság eredmé-
nyeként kis híján összedől. Életművekre is gondolhatunk éppen, vagy akár gyógyszercégekre, amelyek tisztában voltak egyes 
készítményeik mellékhatásaival, azonban a gazdasági érdek felülírta a felelősségtudatot.

„Mi az a specifikus jellemző, aminek 
köszönhetően a mi gyógyszertárunk 

kiemelkedik a többi közül?”
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Gyárlátogatás a szerializáció kapcsán

Az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is 2019. február 9-én ve-
zették be az egyedi dobozazonosítás rendszerét, amelynek alkalmazása nem kis 
terhet jelent a gyógyszertáraknak. Az eltelt pár hónap tapasztalatait, kihívásait, a 
jelentkező nehézségek megismerését célozta az a június 28-án tartott szerializációs 
megbeszélés, amelyet a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt. kezdeményezett. 

A találkozón részt vettek gyakorló gyógyszerészek, a nagykereskedelemben dolgozók, 
a gyógyszergyárakban tevékenykedők, a szerializációs munka fontos részét végző in-
formatikusokról, valamint az MGYK, a MOSZ és a hazai rendszergazdák képviselői. 

 
A megbeszélés részét képezte egy rövid gyárlátogatás, ahol a vendégek láthatták 
az egyedi dobozazonosító felvitelét a csomagolás utolsó fázisában. A megbeszé-
lés tartalmas és aktív viták keretében lezajlott, sikeres találkozó volt.

A fiúkat is oltanák HPV ellen
Ha az egészségügyi kormányzat úgy 
dönt, akár már ősszel elkezdődhet a 
hetedik osztályos fiúk HPV elleni vé-
dőoltása, mert az oltóanyag rendelke-
zésre áll a vakcinatenderben – közölte 
a Világgazdasággal az MSD Pharma 
Hungary Kft.

A közbeszerzési eljárás szerint a gyógyszergyártó 3,4 milliárd forint értékben 120 
ezer vakcinát biztosít, valamint 2020 márciusáig opcionálisan további 160 ezer 
oltóanyagot a tizenkét évesek humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltásához.

Mint az már korábban nyilvánosságra került, a kormány az iskolai védőoltási 
program keretében a fiúkra is kiterjesztené a HPV-oltást. Erről idén januárban 
beszélt az egészségügyért felelős államtitkár, de nem jelölt meg pontos dátumot. 
A lap megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma közölte, a tárca jelen-
leg is vizsgálja az oltás bevezetésének lehetséges időpontját.

Magyar Nemzet

Magas a Duna gyógyszerszennyezettsége
Átfogó kutatás készült a Föld folyóinak antibiotikum-szennyezettségéről. A vizsgálat 
összesen 72 országban 711 folyószakaszt érintett, és ezek 65 százalékában találtak 
antibiotikumot. Több nagy folyó helyenként kritikus mértékben szennyezett antibi-
otikummal: Afrikában a vizsgált folyószakaszok 35 százalékán mértek olyan magas 
antibiotikum-koncentrációt, amely már meghaladja a biztonságos határértéket, Ázsi-
ában ez az arány 23 százalék, Észak-Amerikában 15, Európában pedig 8 százalék.

Az európai folyók közül a Dunában mutatták ki a legnagyobb mennyiségben az 
antibiotikumot: az osztrák mintákban hétféle kórokozó elleni gyógyszert, többek 
között klaritromicint találtak.

A magas antibiotikum-koncentrációval kapcsolatos legnagyobb probléma, hogy 
ellenállóvá, rezisztenssé teszi a baktériumokat az életmentő gyógyszerekkel 
szemben.

Forrás: hvg.hu

Bővülő egészségügyi kiadások
Június elején került az Országgyűlés 
elé a 2019. évi költségvetésre vonat-
kozó javaslat, amelynek alapján az 
Egészségbiztosítási Alap (E-Alap) 
jövő évi előirányzata 2681,4 milliárd 
forint, szemben az idei 2442 milli-
árddal. Ez 9,8 százalékos növekedést 
jelent. 

Gyógyszertámogatásra jövőre több 
forrást irányoz elő a költségvetés: 
301,2 milliárd forintot, szemben az 
idei 280,6 milliárddal, ami 7,3 szá-
zalékos bővülést jelent. A gyógyszer- 
támogatási céltartalékot is megemel-
nék: a jövő évi előirányzat 91,7 milli-
árd, míg az idei 81,7 milliárd forint. Az 
egyéb gyógyászati segédeszköz támo-
gatása is emelkedik az ideihez képest: 
az előirányzat 64,6 milliárd forint, a 
2019-es 61,1 milliárd forint volt.

Népegészségügyi fejlesztésre lényege-
sen többet szánnak: jövőre 3,7 milliárd 
forint jut erre a célra, szemben az idei 
1,7 milliárddal. Az egészségügyi szak-
képzési (rezidens) rendszer működé-
sének támogatására nagyságrendileg 
ugyanannyi forrást szánnak, mint idén: 
4,1 milliárd forintot. 

A szerződések szerinti gyógyszergyár-
tói és forgalmazói befizetésekből 28,1 
milliárd forint a bevételi előirány-
zat, szemben az idei 23,7 milliárd-
dal.  Népegészségügyi termékadóból 
(chipsadó) nagyjából 20 milliárd fo-
rint többletet vár az állam, a jövő évi 
előirányzat 77,6 milliárd.

Forrás: MTI

Hamarosan kiterjesztett hatáskörű 
okleveles ápolók (APN) vehetik át a 
háziorvosi feladatok egy részét, akik 
akár a pacientúra kétharmadát is meg-
hallgathatják, nyomon követhetik a 
krónikus – például a magas vérnyo-
másban szenvedő vagy mozgásszervi 
– betegek állapotát. Az okleveles ápo-

lók kompetencialistáját szeptemberre 
ígéri a szakma, a praxisok is várják 
már, hogy felkészülhessenek az ebből 
adódó lehetőségekre és változásokra – 
nyilatkozta dr. Dózsa Katalin, a Sem-
melweis Egyetem menedzserképző 
központjának tudományos munkatársa 
nemrég Nyíregyházán, az ápolók or-

szágos kongresszusán. Dózsa Katalin 
hozzátette: a kiterjesztett hatáskörű 
ápolók szerepének növelése az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) hu-
mánerőforrás-fejlesztésre vonatkozó 
ajánlásaiban is szerepel.

Forrás: szon.hu

Háziorvosok helyett okleveles ápolók?

Üzenet a gyógyszerésznek
Az expediálási hibák nagy része megelőzhető

ték a gyógyszerészektől, hogy milyen 
további szerekkel kapcsolatban lenne 
hatékony a figyelemfelhívás.
 
A legutóbbi revízió óta azoknak a sze-
reknek a kiadása során jelenik meg 
figyelmeztető üzenet, amelyek expe-
diálásakor 2010–2015 között a leg- 
gyakoribb vagy a legsúlyosabb volt a 
tévesztés (az ehhez szükséges adatokat 
a központi hibaregisztráló rendszerből 
és kilenc patika minőségi értékelése 
alapján szerezték). A figyelmeztető 
üzenet a következőképpen néz ki, pél-
dául dexamethason diszpenzálásakor: 
„Figyelem, könnyen összekeverhető 
gyógyszernév: dexamethaSON vagy 
dexamphetAMIN?”. A felugró szöveg- 
ablak egyetlen egérkattintásra eltűnik, 
és a gyógyszer kiadása megszakítás 

nélkül folytatható.

A 2017 májusában végzett 
online kérdőíves felmérés-
ben 269 válaszadó patikus 
véleményét összesítették. 
Többek között megkérdez-
ték tőlük, hogy észreve-
szik-e a figyelmeztető üze-
neteket. Ha igen, az hogyan 
befolyásolja az expediá-
lást? Sikerült-e ezzel meg-

előzni a hibát? Egyetér-
tenek-e azzal, hogy 

a továbbiakban 
is érkezzen az 
eddig beve-
zetett 15 féle 

figyelmeztető üzenet, illetve milyen to-
vábbi gyógyszerekkel kapcsolatban len-
ne érdemes figyelmeztető üzenetet be-

Az expediálás során bekövetkező leg- 
gyakoribb, következménnyel járó hiba 
a nem megfelelő gyógyszer, illetve a 
nem megfelelő erősségű vagy formájú 
készítmény kiadása. Egy Egyesült Ál-
lamokbeli felmérés szerint a patikák-
ban 250 receptre felírt gyógyszerből 
átlagosan négyet adnak ki tévesen (1,6 
százalék), míg egy hollandiai kutatás-
ból az derült ki, hogy a hibás expedi-
álások 41 százalékában a nem megfe-
lelő gyógyszer kiadása volt a hiba. A 
tévedések egyharmada következik be 
a hasonló gyógyszernevek miatt, és 
majdnem a hibák fele esetében a nem 
megfelelő erősségű gyógyszert 
adták a betegnek. Utóbbi 
előfordulása akkor a legvaló-
színűbb, ha a gyógyszer két-
féle dózisa nagyon hasonlóan 
néz ki (pl. 3,75 mg és 0,375 
mg pramipexol).
 
A tévedés esélyének csök-
kentése érdekében az expe-
diálás egyes pontjain külön-
böző stratégiákkal számos 
prevenciós lépést lehet 
beilleszteni, ilyen 
például a vonal-
kódos szkennelés, 
a vegyes nagybe-
tűs-kisbetűs szö-
vegkiemelés és a figyelmeztető üze-
netek megjelenése. A holland patikák 
60 százalékában bevezetett rendszer 

szerint a gyógyszert kiadó szakember 
számítógépének képernyőjén felugró 
szövegdobozként a patikai informáci-
ós rendszer által küldött figyelmezte-
tő üzenet jelenik meg, ha a kiadandó 
gyógyszer neve vagy erőssége félreér-
tésre adhat okot. 

Mivel azonban a túl gyakori figyelmez-
tető üzenetek a patikusok figyelmé-
nek lanyhulását is eredményezhetik, 
fontos a figyelmeztetések megfelelő, 
stratégiai használata. Campmans és 
munkatársai ezért felmérték, hogy a 
holland patikusoknak milyen tapaszta-

lataik vannak az expediálási hibák le-
hetőségére figyelmeztető üzenetekkel 
kapcsolatban, illetve azt is megkérdez-

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/osztol-mar-a-fiukat-is-olthatnak-2-1579385/
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai: 
A Művész
A békebeli kávéházak és cukrászdák hangulatát idézi meg az Ope-
raház közelében, az Andrássy úton található Művész Kávéház és 
Cukrászda. Csaknem 120 év története lengi be a díszes, elegáns ven-
déglátóhelyet, amelynek századfordulóra emlékeztető atmoszférája 
mindenkit megérint, lenyűgöz. A kor eleganciája mára korszerű ké-
nyelemmel és igazi stílussal ötvöződik, megőrizve eredeti belsőjét, 
berendezését, gyönyörű, eredeti csillárjait. Berendezése, amelynek 
stílusát a vízszintes 1. sor megfejtése tartalmazza, 1973-tól iparmű-
vészeti védettséget élvez.

Maga a neoreneszánsz lakóház 1884-ben, Ray Rezső tervei alap-
ján épült. Mindazzal együtt, hogy magán viseli a több mint száz 
éves létezés minden patináját, volt ez már a függőleges 15. sor 
megfejtése szerinti néven említett hely, amelynek utcai frontján a 
múlt század harmincas éveitől működik vendéglátóhely – először 
Kis-Gerbeaud, majd Művész Cukrászda, most pedig Művész Kávé-
ház és Cukrászda néven. 

Sokan jártak ide az Opera környékéről – színészek, rendezők és 
írók törzshelye volt. Az asztaloknál régi urak, dámák, ügyvédek és 
művészek ültek, de a turisták és a fiatalok is kedvelték. A Művész 
nyugodt, régi időket idéző kávéház. Mándy Ivánnak saját asztala 
volt, és Pilinszky János is ide járt kávézni. Mándy egyébként imá-
dott a felszolgálólányokkal csevegni. Úgy fogalmazott, hogy a nők 
között a presszós lányok különleges helyet foglaltak el az életében, 
otthonra lelt közöttük. Újságot és kávét kért, s általában két-három 
óra hosszat írt, de közben főleg a körülötte lévők párbeszéd-foszlá-
nyait hallgatta. Közben nem volt szabad hozzá szólni, csak az általa 
odahívottakkal beszélt.

A boldog békeidőkben, amikor Budapest a kávéházak városa is 
volt, a kávéházi karikaturista, Gatto Nero is – akinek igazi neve a  
vízszintes 68. sor megfejtésében olvasható – minden este, azonos 
időben rendelt a törzshelyén, a Művész Kávéházban. Asztalához 
járultak mindazok, akik ebben az egyedülálló műfajban szerették 
volna megörökíttetni arcképüket.

„A  bejáratnál található üvegre gravírozott, ámulatot keltő 1898-as  
évig ugyan nem tudjuk visszavezetni a múltját, ám tény, hogy a 
harmincas években itt üzemelt a Gerbeaud cég egyik fiók-üzlete” –  
olvasható a Kávézók kalauza című könyvben.

Vízszintes 

1. Megfejtés 12. Gléda 13. Régi női név 14. Kezdetektől fogva 
16. „Világító” gyümölcs 19. A skandináv-germán mitológia egyik 
istene, népszerű tévésorozat 20. Zeke egyneműi 22. Oroszlánnév 
23. Menyasszony 25. Azonos betűk 26. Becézett Erika 28. Indián 
harcosok hadizsákmánya volt 30. Rangjelző 32. Az SI mértékegy-
ség-rendszerben a 10-9 33. A volt keletnémet autógyártás legnép-
szerűbb márkája volt 34. Egy világhírűvé vált, 1970-ben alakult 
birminghami brit rock/pop zenekar 36. Korty (ital) 38. Üres sál! 39. 
Portugál légitársaság 41. Becézett Ilona 42. Somogy megyei város 
44. Kender szárát töri 45. E helyre 46. Orosz repülőgéptípus rövi-
dítése 47. Bírói viselet 48. Küzdőtér 49. A szilikátok közé tartozó 
ásvány 51. Régi autószerviz vállalat neve (rövidítés) 52. Orange 
County 54. Éra 55. Londoni egyes! 57. ATL 58. Trombitahang 60. 
Népszerű, olasz származású, francia nyelvű, belga énekes a 60-as 
években 62. ÓE 63. Jelentése: légi 65. Application Programming 
Interface 66. Üres közös! 68. Megfejtés

Függőleges

2. Kötőszó 3. Nagy mennyiségű 4. Darál 5. Akasztófa 6. Erre a 
helyre 7. Előadás, rövidítve 8. Azonos betűk 9. Tévécsatorna betűi 
keverve! 10. A „több” Berlinben 11. Város Portugáliában, Alente-
jo régiójában 15. Megfejtés 17. A vese orvosi neve 18. Bachana 
……., grúz válogatott labdarúgó 21. Diana ….., ötszörös Gram-
my-díjas kanadai dzsesszénekes, dzsesszzongorista és zeneszerző 
23. Község Veszprém megyében, a balatonfüredi járásban, a Ba-
laton partján (rövidebben) 24. Ilyen kiképzés is van 27. Igen Prá-
gában! 28. SRS 29. Üres Panka! 31. Bakelit nagylemez rövidítése 
(hosszan játszó) 35. Fejfedős 37. Ilyen krém is van! 39. Rejtély 
40. Expressz is van ilyen (népszerű rajzfilm) 42. Vicc 43. Angol 
zenekar, a beatzene atyja 45. Becézett női név 50. Az örökítő anyag 
angol rövidítése! 53. Legénység, személyzet Londonban! 55. A 
legfőbb istenség az északi germán törzsek ősvallásában; a legidő-
sebb, legnagyobb és legbölcsebb isten a skandináv mitológiában 
56. A régi Nemzeti Színházzal volt szemben ez az ikonikus épület, 
valamikori kávéház 59. Aranka becézve 60. Osztrák hírügynökség 
61. Ozzy Osborne tribute zenekar neve, a texasi Houstonból 64. OT 
65. Délelőtt, a tengerentúlon! 67. Azonos betűk

A 2019. augusztus 28-ig helyes megfejtést beküldők között 1 fő regisztrációt sorsolunk ki a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusára.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.) Előző havi nyertesünk: Győrfi Sz. Zsófia (Tiszafüred)

esetén, míg a legkevesebb – 64 száza-
lékuk – az Oxazepam esetén volt elé-
gedett), és 94 százalékuk értett egyet a 
vegyes nagybetűs-kisbetűs szövegki-
emelések alkalmazásával.

 
Összefoglalóan a szerzők 
megállapítják: a gyógysze-
részek értékelése szerint, az 
expediálás során bekövet-
kező hibák megelőzése ér-
dekében jó eszköz a patikai 
információs rendszer által 

küldött, a lehetséges hibákra 
való figyelmeztetés.

Eredeti közlemény:

Campmans Z, van Rhijn A, Dull RM, 
Santen-Reestman J, Taxis K, Borgste-
ede SD (2018) Preventing dispensing 
errors by alerting for drug confusions 
in the pharmacy information sys-
tem—A survey of users. PLoS ONE 
13(5): e0197469.

vezetni? A kutatók szöveges válaszokat 
is vártak, annak érdekében, hogy meg-
állapíthassák, egy-egy üzenet esetében 
a hibamegelőzéssel járó előny meddig 
haladja meg a figyelem kifáradásával 
járó kockázatot.
 
Az eredmények szerint a 
gyógyszerészek 86 százaléka 
veszi észre azokat az üzenete-
ket, amelyek a gyógyszerne-
vekkel, 26 százalékuk pedig, 
amelyek a gyógyszerdózi-
sokkal kapcsolatos lehetséges 
hibákra figyelmeztetnek. Az 
észlelő gyógyszerészek zöme ellenőrzi, 
hogy nem követi-e el a figyelmeztetés-
ben felsorolt hibát (a gyógyszernevek-
kel kapcsolatos lehetséges hibák esetén 
a 75 százalékuk, míg a dózissal kapcso-
latos lehetséges hibák esetén a 89 száza-
lékuk). Ezáltal a patikák 9 százalékában 
sikerült a gyógyszernév-tévesztést, és 
12 százalékukban a gyógyszerdózis-té-
vesztést megelőzni.

A gyógyszerészek leginkább a dexa-
methason-nal (97%), legkevésbé pe-
dig a Hydrochlorothiazid-dal kapcso-
latos figyelmeztetéssel értettek egyet 
(68%). A válaszadók 71 százaléka 

nem érezte szükségét további figyel-
meztetéseknek, akik mégis, azok kö-
zül a legtöbben a „lormetazepam vagy 
lorazepam?”, illetve az “atropin szem-
csepp 0,01 százalék vagy 0,1 százalék 
vagy 1 százalék?” figyelmeztetés be-
illesztését javasolták. A válaszadók a 
hibaüzenetek előny-kockázat arányát 
kielégítőnek értékelték (a legtöbb pa-
tikus – 93 százalékuk – a Pramipexol 
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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

„A patikák 9 százalékában sikerült 
a gyógyszernév-tévesztést, és  

12 százalékukban a gyógyszerdózis-
tévesztést megelőzni.”
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JAZZ
The Queen of Swing: Gunhild 
Carling és a BJC Big Band

A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyar-
ország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője 
Csizmadia Dávid trombitás. Repertoárján a leg-
híresebb, eredeti big band hangszerelésű darabok 
szerepelnek, és ahogy az ezen az esten is hallható 
lesz, céljuk, hogy olyan műveket szólaltassanak 
meg, amelyeket Magyarországon nem vagy csak 
ritkán játszanak, illetve olyan szólisták működje-
nek közre koncertjeiken, akik szintén nem szere-
peltek még hazánkban nagyzenekari kísérettel. 

A neves szólisták sora ezúttal Gunhild Carling mul-
tiinstrumentalista nevével bővül. A svéd muzsikus 
ugyanolyan könnyedséggel játszik trombitán és 
harsonán, mint dudán, furulyán vagy éppen hár-
fán. E készségeit gyakran kamatoztatja akár egyet-
len dalba sűrítve is, néha kiegészítve ének- vagy 
sztepptánctudásának megcsillogtatásával. Saját big 
bandjével többször szerepelt a svéd királyi udvar 
ünnepségein, köztük XVI. Károly Gusztáv svéd ki-
rály hetvenedik születésnapján. Nevét a legtöbben 
azonban a Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox-ból, 
az elmúlt évtizedek popslágereit swing stílusban 
feldolgozó „one woman band”, azaz egyszemélyes 
zenekar projektjéből ismerhetik.

Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: szeptember 1., 20.00

Jegyár: 2500–7900 Ft

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria, C épület
Megtekinthető: október 20-ig

Jegyár: 3400 Ft

KIÁLLÍTÁS
A szürrealista mozgalom Dalítól 
Magritte-ig 
Válság és újjászületés 1929-ben

A szürrealista mozgalom legismertebb alkotóinak munká-
ival találkozhatnak a látogatók a Magyar Nemzeti Galéria 
legújabb időszaki kiállításán. A csaknem 120 festményt, 
grafikát, szobrot, fotót, filmet és dokumentumot felvo-
nultató tárlat a mozgalom történetének eseményekkel teli 
időszakát, az 1929-es évet helyezi középpontba. 

A kiállításon többek között Salvador Dalí, Max Ernst, 
Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso 
és Alberto Giacometti képeinek segítségével ismerhe-
tik meg a látogatók az izgalmas korszakot. A szürrealis-
ta fotóművészetet  Man Ray, André Kertész és Brassai 
alkotásai képviselik, emellett olyan kevésbé ismert, de 
igen jelentős alkotókkal is megismerkedhet a közönség, 
mint Jacques-André Boiffard, Eli Lotard vagy Jean Pa-
inlevé.

A kiállított alkotások zöme a párizsi Pompidou Központ 
gyűjteményéből érkezett, de láthatók művek a madridi 
Museo Thyssen-Bornemiszából, a Magyar Fotográfiai 
Múzeumból és magángyűjteményekből is.

OPERA
Pietro Mascagni: Parasztbecsület és Ruggero Leoncavallo: Bajazzók
Két egyfelvonásos opera, olasz nyelven, magyar felirattal

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad      Időpont: augusztus 1. és 4., 20.00     Jegyár: 3900–10900 Ft

Világhírű dél-amerikai tenorok főszereplé-
sével hallhatjuk Mascagni és Leoncavallo 
operáját: Carlo Ventre a torinói és hambur-
gi operák, Marcelo Álvarez pedig a New 
York-i Metropolitan Opera és az Opera de 
Monte-Carlo után a Margitszigeten vará-
zsolja el a nézőket  Turiddu, illetve  Ca-
nio szerepében. Mellettük a főbb szerepek-
ben olyan neves magyar művészek lépnek 
fel, mint  Komlósi Ildikó  Santuzzaként, 
vagy  Pasztircsák Polina  kiváló szoprán 
énekesnő. 
 
A két legnépszerűbb egyfelvonásos olasz 
ikeroperát Edoardo Sonzogno milánói lap-
tulajdonosnak köszönhetjük, aki évente 
operapályázatot hirdetett az újságjában. Az 

eredetileg két felvonásos  Parasztbecsüle-
tet  a kiíráshoz igazodva alakította Mas-
cagni  egyfelvonásossá, de a Bajazzók is 
ugyanezt az utat járta végig. Ma rövidsé-
gük és hasonló stílusuk miatt a két egyfel-
vonásost egyszerre tűzik műsorra az ope-
raházak. 
 
A két darab közös vonása a naturalisz-
tikus ábrázolásmód, hogy hús-vér sze-
replők problémáit mutatja be hétköznapi 
történetként – ma afféle opera-thrillernek 
is nevezhetnénk őket.  A két alkotást a 
Magyar Állami Operaház Zenekarának és 
Énekkarának közreműködésével, Georges 
Delnon rendezésében láthatja a budapesti 
közönség.

A „Sukhishvili” innovatív tánctársulat, 
amely alapításától kezdve jelentősen eltér 
a modern balett hagyományaitól, a folklór 
témákat modernizálva, klasszikus tánc- 
elemekkel tölti meg, izgalmas és látványos 
produkciókat hozva létre ezzel. A Mar-
gitszigeten augusztusban látható, a grúz 
nép múltjáról és hősiességéről szóló előa-
dást lélegzetelállító jelmezek és gyönyörű 
koreográfia teszi teljessé. 
 
A Grúz Nemzeti Balettet 1945-ben alapí-
totta Iliko Sukhishvili és Nino Ramishvi-
li, akik nemcsak a színpadon, hanem az 
életben is egy párt alkottak. Ez volt az első 
hivatalos állami tánccsoport Grúziában. A 
társulat a világ szinte összes színpadán óri-
ási sikerrel lépett már fel, a milánói Scala 
közönsége például egy alkalommal tizen-
négyszer tapsolta vissza őket.

Helyszín: Margitszigeti Szabadtéri Színpad     Időpont: augusztus 16. és 17., 20.00     Jegyár: 3500–5500 Ft

TÁNC
National Georgian Ballet Sukhishvili
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