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patikus már kijelentett, csak nem vet-
te észre. Olyan is előfordul, hogy nem 
egyezik a gyógyszernek a dobozon és a 
számlán szereplő gyártási száma. Ezzel 
együtt elégedettek lehetünk azzal, ami-
lyen elenyésző arányban rendellenes-
ségeket találunk.

Gy.: Mi az, amit Önöknek kell kije-
lenteniük a rendszerből? 

K. S.: Erre nagyon kevés esetben van 
szükség: ha selejttel vagy lejárt szava-
tosságú termékkel találkozunk, illetve 
ha nem gyógyszertáraknak, hanem az 
Európai Unión kívülre vagy egy olyan 
szereplőnek adunk el gyógyszert, aki 
maga nem tud kijelenteni. A visszárut 
nyilván nem jelentjük ki a rendszerből, 
hanem visszahelyezzük a készletbe, 
hiszen az ilyen gyógyszereket újra el 
tudjuk adni.  

Gy.: Az egyedi gyógyszer-azonosítás 
során külön feladat a hibajelzések, 
alertek kezelése. A cél, hogy a sta-
bilizációs időszakot követően minél 
kevesebb gyógyszer akadjon fenn a 
rostán, és kerüljön karanténba. Ön 
szerint mit lehet ennek érdekében 
tenni?

K. S.: Ha ilyen jelzés érkezik az expe-
diáló monitorára, az valamiféle tech-
nikai problémát jelent. Nem arról van 
szó, hogy hamis a gyógyszer, hanem 
hogy a gyártó az adattárházba való 
feltöltés során valamilyen hibát vétett, 
vagy a gyógyszerész kétszer húzta le 
a szkennerrel az azonosító kódot. Ha 
mi észlelünk valami ilyesmit, azonnal 
felvesszük a kapcsolatot a gyártóval, 
aki utánanéz a problémának, amit az 
esetek zömében rövid időn belül helyre 
lehet hozni. Február 9. óta ezek a hibák 
exponenciálisan csökkentek, és a stabi-

Gyógyszertár: Többen is állítják, 
hogy az utóbbi néhány évben stabi-
lizálódott a gyógyszertárak gazda-
sági helyzete. Igazolja-e ezt például 
a patikáknak a nagykereskedők felé 
fennálló tartozásainak alakulása? 

Dr. Küttel Sándor: Az elmúlt nyolc-ki-
lenc esztendőben évről évre javult a 
helyzet. Az évtized elején meglévő, 
eszement mennyiségű kintlévőségünk 
mostanra visszaesett. A nem behajt-
ható kintlévőségünk ugyanannyi, mint 
2010-ben, azok a tartozások a csődbe 
ment vállalkozások miatt végleg ce-
mentálódtak. A határidőn túli kintlé-
vőségek is csupán pár napos csúszást 
jelentenek. Ráadásul a patikák – jobb 
anyagi helyzetükből adódóan – rövi-
debb időn belül is fizetnek: míg 2010 
táján átlagosan 40 nap volt a fizetési 
határidő, most olyan 25 nap körül van. 

Ugyanakkor a gyógyszertárak munka-
erőhiánnyal küzdenek, a bérek folya-
matosan emelkednek. Ez kétségtelenül 
nagyobb terhet jelent a patikáknak, 
ami egy veszélyhelyzet a jövőre nézve. 
Nem lenne szerencsés, ha ez a folya-
mat a szürkegazdaság felerősödését 
hozná magával. A nagykereskedelem 
is munkaerőhiánnyal küzd, és ezt orvo-
solandó nálunk is folyamatosan emel-
kednek a bérek. Ez a jelenség nálunk 
körülbelül két éve napi szinten prob-
lémát okoz. Másfél évvel ezelőtt volt 
olyan kereskedelmi központunk, ahol 
egy év alatt 50 százalék fölötti volt a 
fluktuáció. Ezt nagyon komoly bér-
emelésekkel próbáltuk ellensúlyozni, 
amivel egy kicsit sikerült megfordítani 
a trendet, de gondoljon bele: nekünk 
nemcsak gyógyszerész végzettségű, 
hanem egyéb szak- és nem szakkép-
zett dolgozóra is szükségünk van, akik 
esetében gyakorlatilag mindenki a 

versenytársunk. Ráadásul ott vagyunk 
két olyan városban, Kecskeméten és 
Győrben, ahol autógyártás is zajlik, így 
munkaerő terén az Auchantól az Audi-
ig mindenki a konkurensünk.  

Tehát a munkaerőhiány a gyógyszer-
piacon minden szinten jelentkezik, a 
gyártóknál, a kis- és nagykereskede-
lemben egyaránt.    

Gy.: Az egyedi gyógyszer-azonosí-
tás ez év februári bevezetése milyen 
pluszfeladatokat rótt Önökre, illetve 
mennyire észlelik az ezzel kapcsola-
tos, elsősorban a patikákban jelent-
kező problémákat?

K. S.: Minden évnek van valamilyen 
slágertémája: ahogy a tavalyinak is 
volt, úgy az ideié az egyedi gyógy-
szer-azonosítás. A nagykereskedőknek 
ezen a téren egy kicsit egyszerűbb a 
helyzetük, hiszen amikor befogadjuk 
az egyedi azonosítóval ellátott gyógy-
szereket, a jogszabály szerint csupán 
szúrópróbaszerű azonosítást kell vé-
geznünk. Mi a magunk részéről - de 
úgy tudom, hogy a legtöbb nagyke-
reskedő is így csinálja - az összes be-
jövő, egyedi azonosítóval és dézsma-
biztos csomagolással ellátott sarzsot 
ellenőrizzük. Azt hihetnénk, hogy ez 
nem olyan nagy munka, de ha belegon- 
dolunk, hogy 6-7 ezer féle gyógyszert 
forgalmazunk, amelyek közül potenci-
álisan 4 és félezer rendelkezik egyedi 
azonosítóval, belátható, hogy ez na-
ponta több száz doboz ellenőrzését je-
lenti.

Amit kötelező azonosítanunk, az a 
gyógyszertárakból érkező visszáru; 
ez esetben minden egyes dobozt elle-
nőriznünk kell. Hamis gyógyszert nem 
találtunk, olyat viszont igen, amit a 

Ágazati slágertémák
Interjú dr. Küttel Sándorral
A PHOENIX Pharma Zrt. igazgatóságának elnöke szerint az utóbbi években egyértelműen javult a patikák gazdasági helyzete. 
Dr. Küttel Sándorral emellett az ágazat általános humánerőforrás-kríziséről, az egyedi gyógyszer-azonosítás nagykereskedő-
ket érintő feladatairól, a gyógyszerhiányok lehetséges okairól és közelgő nyugdíjba vonulásáról is beszélgettünk.
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Európában megfigyelhető. Az EMA 
weboldalán rendszeresen közzéteszi 
a hiányjelentéseket, nálunk pedig az 
OGYÉI honlapján lehet nyomon kö-
vetni a tartós hiányokat. A gyógyszerek 
jelentős részénél ez sem a beteg, sem a 
kereskedelem számára nem okoz gon-
dot, hiszen ezeknek a készítményeknek 
számtalan egyenrangú vagy nem egé-
szen egyenrangú helyettesítője lehet. 
Baj akkor van, ha valami olyan hiány-
zik, aminek nincs helyettesítője. Annak 

a páciensnek ugyanis, aki 
nem jut hozzá a gyógysze-
réhez, legyen szó bármilyen 
kisszámú betegpopuláció-
ról, ez száz százalékos prob-
lémát okoz. Erre több példát 
is láthattunk az elmúlt idő-
szakban. 

Gy.: Mi lehet az oka ezek-
nek a tartós hiányoknak?

K. S.: Mostanában nagyon 
divatos azt mondani, főleg 
a gazdagabb országokban, 
hogy erről elsősorban a 
párhuzamos kereskedelem 
tehet. Szerintem ez önma-
gában nem igaz, bár biztos, 
hogy ez is az okok között 
szerepel. Nálunk nem azok 
a hiánytermékek, amelyeket 
legálisan exportálni szok-
tak. A hiánynak nagyon sok 
oka lehet, kezdve onnan, 
hogy akadályba ütközik va-
lamilyen alap-, segéd- vagy 

csomagolóanyag beszerzése. De amint 
tapasztalhattuk, a rossz minőségű vagy 
szennyezett alapanyag is súlyos hiányok 
forrása lehet (pl. valsartan, kalcium).

Egy másik ok lehet az egyedi azonosí-
tó bevezetése, hiszen a gyártók február 
9-ét követően nem tudtak azonnal, tel-
jes kapacitással ráállni az azonosítóval 
ellátott gyógyszerek gyártására, más-
részt az azonosító felvitele a dobozokra  
pluszidőt igényel, így kapacitáscsökke-
néssel jár, visszaveti a termelékenységet.

Nagyon sok esetben vakcina válik hiány-
cikké. Ilyenkor gyakran az áll a háttér-
ben, hogy a fejlődő országokban – Ázsi-

lizációs időszak végére egyáltalán nem 
kellene ilyen alerteknek lenniük.

Egyes gyógyszer-automatával rendel-
kező patikák annyival vannak egysze-
rűbb helyzetben, hogy a gép már akkor 
jelzi, hogy valamelyik dobozzal prob-
léma van, amikor betárazzák a készít-
ményeket. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy fo-
lyamatosan nő az ellenőrizendő készít-
mények száma. Február 
9-én a gyógyszereknek 
még csak egy része volt 
ellátva egyedi azonosító-
val, hiszen a jogszabály 
szerint a lejárati idejükig 
azok a dobozok is a pia-
con maradhatnak, ame-
lyek nem rendelkeznek 
ilyen kóddal. Úgy be-
csülöm, a következő év 
elejére-közepére jutunk 
el oda, hogy majdnem 
minden olyan doboz, 
amit el kell látni, el lesz 
látva egyedi azonosító-
val. Ez az arány azonban 
most még csupán 55-60 
százalék. 

A HUMVO egyébként 
minden tekintetben na-
gyon segítőkész, ma-
ximálisan jó vele az 
e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k . 
Megjegyzem, az egye-
di gyógyszerazonosítás 
kérdésköre a gyógyszertárak számára 
talán azért is tűnik nehezen megold-
hatónak, mert, ahogy azt az MGYK is 
jelezte, még az EESZT-vel kapcsolatos 
működési zavarokat sem sikerült teljes 
körűen felszámolni. A kettő együtt ko-
moly kihívás.

Amiről viszont kevesebbet beszé-
lünk, az a dézsmabiztos csomagolás: 
időnként előfordul olyan probléma, 
hogy ha a doboz töltőanyaga nagyon 
nehéz, tehát nem bliszter, hanem, 
mondjuk, üveg, és a szállítás közben 
rázkódik, akkor kifeszíti a dézsma-
biztos zárat. De idővel ennek is meg 
kell oldódnia. 

Gy.: Említette a tavalyi év slágerté-
máját…

K. S.: …ami a Teva kiszállása volt a 
nagykereskedelmi piacról. Ez egészen 
pontosan 2017 novemberében-decem-
berében történt, nekünk pedig nem egé-
szen egy hónapunk volt erre felkészülni. 
Logisztikailag meg kellett szerveznünk a 
harmadik legnagyobb gyógyszer-nagy-
kereskedő, egy tízen-valahány százalé-
kos piaci szereplő pótlását, és azt hiszem, 

ezzel a PHOENIX-nek komolyabb fenn- 
akadás nélkül sikerült megbirkóznia. Ez 
jelentős pluszteher volt, hiszen ezáltal 
nemcsak a piaci részesedésünk, hanem a 
feladataink száma is nőtt.     

Gy.: Milyen egyéb kihívásról, nem-
kívánatos jelenségről tudna még be-
számolni, amely hátrányosan érin-
tette a hazai gyógyszerpiacot?

K. S.: Az elmúlt két évben jelentősen 
megnőtt a hiányzó gyógyszerek szá-
ma. Elég régóta vagyok a szakmában, 
de nem emlékszem, hogy bármikor 
ilyen sok gyártói hiány lett volna. Ami 
egyébként nem magyar jelenség, egész 
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K. S.: Valóban a PHOENIX Magyar-
országnak már nem én vagyok az első 
embere: a cég elnök-vezérigazgatói 
pozícióját ez év február 1-jén adtam 
át az egyik igazgatósági tagunknak, 
Wolfgang Wallisch-nak. Tudom, 
hogy a vállalat jó kezekbe került, 
szükség van a fiatalos lendületre, az 
innovációra, úgyhogy őt mindenben 
támogatom. Ugyanakkor a nagyke-
reskedelemért felelős Phoenix Phar-
ma Zrt.-ben én maradtam az igazga-
tóság elnöke. 

Túl vagyok már a nyugdíjkorhatáron, 
előbb-utóbb szeretném csökkenteni a 
munkavégzés intenzitását, ezért hát-
rébb lépek, és tanácsadóként fogom 
támogatni cégünk tevékenységét. Van 
14 unokám, egyik-másik már leérett-
ségizett, legalább a kicsikkel szeret-
nék még foglalkozni. De egy biztos, 
az ágazatot mindig is figyelemmel 
fogom kísérni.

Tóth Tamás

ában, Afrikában – egyre több megelőző 
oltást vezetnek be, ami azt jelenti, hogy 
kibővül a világpiac, megnő a kereslet e 
készítmények iránt. A jelenlegi termelői 
kapacitás pedig nem tud lépést tartani a 
megnövekedett igényekkel. Ráadásul a 
gyártók a megrendelések teljesítése so-
rán értelemszerűen nem egyszer azokat 
a piacokat részesítik előnyben, ahol jobb 
árat kapnak a termékeikért.

Gy.: Mit lehet ez ellen tenni? 

K. S.: Mi, nagykereskedők két dolgot 
tudunk csinálni: vagy importáljuk, 
vagy úgynevezett kontingensengedély-
lyel hozzuk be a hiányzó gyógysze-
reket. Az OGYÉI ez utóbbit nagyon 
támogatja, rövid időn belül kiadja az 
engedélyt, így gördülékenyen működik 
a dolog. Az egyetlen probléma, hogy 
kontingensengedélyt csak arra tudunk 
kérni, amit egy másik országban be le-
het szerezni. Ha egy gyógyszer elfogy 
az európai piacon, akkor semmilyen 
módon nem tudunk hozzájutni.    

Gy.: Az ilyen készítmények általá-
ban magasabb áron kerülnek be a 
hazai piacra?

K. S.: Ez teljesen változó. Előfordul, 
hogy miután az eladó észleli, hogy meg-
nőtt a kereslet az adott gyógyszer iránt, 
akkor a második vagy a harmadik adagot 
már magasabb áron tudjuk beszerezni. 

Gy.: Arra gondolok, hogy nálunk 
viszonylag alacsonyabbak a gyógy-
szerárak, nyugaton magasabbak…

K. S.: Általában igen, de ez sem igaz 
minden készítményre. Vannak termékek, 
általában a nem támogatott gyógyszerek, 
amelyeknek a hazai árai egyáltalán nem 
alacsonyak, sőt. Lehet, hogy ezeket kül-
földről olcsóbban tudjuk beszerezni. 

Gy.: Ne vegye tapintatlanságnak az 
utolsó kérdést, de várható-e a közel-
jövőben a nyugdíjba vonulása? Az 
első lépést, úgy tűnik, már megtették 
ez ügyben…

nőségbiztosított gyógyszeres terápia 
menedzsmentjében, valamint a né-
pegészségügyi feladatok ellátásában.

Az eddig elért nemzetközi eredmé-
nyek megismertetése, azok elméleti 
és gyakorlati elképzeléseinek megvi-
tatása, megvalósítása alapot teremt a 
betegek egyénre szabott farmakoterá-
piájának optimalizálására, hogy ezzel 
a hazai körülmények között képesek 
legyünk gyógyszerészi tevékeny-
ségünk körét kiszélesíteni, magát 
a szakmát megújítani és elindítani 
a gyakorlati megvalósítás útján. A 
MOSZ alapvető feladatának tartja, 
hogy összefoglalja és rendszeresen 
aktualizálja a szakmai irányelveket, 
és ezzel is állást foglaljon a farma-
koterápia menedzsmentjének szak-
mai-szervezeti kérdéseiben.

Az elmúlt évtizedek során a gyógysze-
részet nemzetközi fejlődési tendenci-
áinak figyelembevételével, valamint 

a hazai társadalmi és az egészségügyi 
szakmák részéről megfogalmazódott 
igényeknek, elvárásoknak megfelelő-
en kezdtük meg a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás területén a kognitív 
gyógyszerészi szolgáltatások – köztük 
a farmakoterápia-menedzsment szol-
gáltatások – gyakorlati megvalósítását. 

A programok kialakítása során figye-
lembe vettük, hogy a gyógyszerészek-
nek a jövőt illetően – a rendelkezésre 
álló tudományos és szakmai szempon-
tok körültekintő mérlegelésén alapuló 
ajánlások figyelembevételével – az 
egészségügyi ellátórendszer más tag-
jaival együttműködve, egyfajta „pra-
xisközösségben” egyre inkább aktív 
szerepet kell vállalniuk a biztonságos, 
hatékony és egyben költséghatékony, 
„egyénre szabott”, dokumentált, mi-

Praxisközösség – Adherencia – Egészségnyereség
A farmakoterápia-menedzsment megvalósításának feltételei

PHARMA PRAXIS
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nyes megelőzés, a korai felismerés, a 
célérték elérésére irányuló, hatékony 
életviteli és gyógyszeres terápia beállí-
tása, a betegek adherenciájának javítása, 
gondozása, rehabilitálása alapvető fon-
tosságú feladat.

A gyógyszerészeknek közösség-közeli 
pozíciójuk miatt a lakosság széles ré-
tegeiben van lehetőségük az életvitel-
lel, a gyógyszeres és egyéb terápiákkal 
kapcsolatos információszerzésre, így 
egyes kockázati tényezők felismeré-
sére, szűrővizsgálatok elvégzésére, a 
megelőzést, az egészségfejlesztést és a 
farmakoterápiát optimalizáló befolyá-
solásra.

Farmakoterápia-menedzsment

Az elmúlt években – a gyógyszerekkel 
kapcsolatos jogszabályban előírt tájé-
koztatás nyújtása során végzett egész-
ségügyi szolgáltatói tevékenységgel 
– a gyógyszerészek kompetenciái bő-
vültek a generikus helyettesítés, a ha-
tóanyag-rendelés, a beteg gyógyszer-
használatára vonatkozó adatbetekintés, 
valamint a gyógyszerelési problémák 
feltárása terén. Miniszteri rendelet rög-
zíti a gyógyszerészi gondozás részletes 
gyakorlatát, az úgynevezett alapszintű 
és a betegség-specifikus gyógyszeré-
szi gondozás bizonyos területein. A 
gyógyszerészeknek napjainkban és a 
jövőt illetően – a hagyományos logisz-
tikai feladatok ellátása mellett – még 
hangsúlyosabban kell szerepet vállal-
niuk a gyógyszeres terápia menedzse-
lése területén.

A gyógyszerészek számára a farma-
koterápia menedzselésére vonatkozó 
törvényi felhatalmazást a gyógysze-
részi gondozásra vonatkozó 2006. évi 
XCVIII. törvény 3§ y pontja adja meg:

„…a gyógyszerész által önként vál-
lalt, felelősen végzett, dokumentált 
tevékenység, amelynek célja – az or-
vossal együttműködésben – a hatá-
sos, biztonságos és költség-hatékony 
gyógyszeres terápia elősegítése, a be-
teg egészségtudatos életvitele kialakí-
tásának elősegítése, megfelelő gyógy-
szerhasználatának szakmai segítése, 
együttműködő készségének növelése, 
életminőségének javítása minőségileg 
kontrollált körülmények között.” 

A farmakoterápia-menedzsment inter-
diszciplináris tudományként magában 
foglalja a gyógyszerek hatékony, biz-
tonságos és gazdaságos alkalmazását 
az egyes betegek esetében. A gyógy-
szerész a folyamatban felméri a beteg 
gyógyszereléssel összefüggő szükség-
leteit, megelőzi, jelzi a gyógyszerelési 
problémákat és nyomon követi a meg-
oldási javaslatok teljesülését (1. ábra).

A nemzetközi tendenciák figyelembe-
vételével a farmakoterápia-menedzs-
ment alapvető elemei a következők: 

Közismert tény, hogy a jelentős beteg-
populációt érintő krónikus megbetege-
dések területén a nem diagnosztizált, 
nem kezelt betegek száma folyamatosan 
növekvő tendenciát mutat. Külön gond, 
hogy nagy részük a kórosan emelkedett 
paraméterek ellenére – akár éveken ke-
resztül – sem észlel tüneteket: például a 
kardio-metabolikus betegek egynegye-
de így semmilyen kezelésben nem ré-
szesül. A diagnosztizált betegeknél is 
csak 50 százalékos az alkalmazott terá-
pia eredményessége, pedig a betegség 
időben történő felismerésével, kezelésé-
vel a páciensek életkilátásai jelentősen 
javíthatók lennének. A megbetegedések 
kockázatának csökkentése, az eredmé-

1. ábra: Farmakoterápia-menedzsment feladatok

2. ábra: A gyógyszerelési problémák gyakorisága
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hogy a gyenge beteg-együttműködés a 
vezető oka az elvárt klinikai eredmények 
elmaradásának. További problémát jelent, 
hogy a kezelés hatékonyságának elmara-
dása mellett a beteg-együttműködés ala-
csony aránya csökkenti a beteg életminő-
ségét, életkilátásait, veszélyezteti a páciens 
biztonságát, és indokolatlanul növeli az 
egészségügyi kiadásokat. A non-adheren- 
ciára vonatkozó költségek – egy IMS 
felmérés alapján – magyarországi vonat-
kozásban meghaladják a teljes, közvetlen 
lakossági gyógyszerellátást biztosító rend-
szer kiadásait (4. ábra). 

A különböző kategóriákra vonatkozó, 
összesen 870 millió dollár (mai áron 
259.260 millió forint / 1 USD = 298 Ft) 
értékű költségből (ami Magyarország 
egészségügyi kiadásainak a 9 százaléka) 
a non-adherenciára jutó rész 467 millió 
dollár, vagyis 139.166 millió forint. Az 
adatok akkor különösen elgondolkozta-
tók, ha figyelembe vesszük, hogy a ma-
gyarországi gyógyszertárak nettó árbe-
vétele 2017-ben körülbelül 600 milliárd 
forint, a gyógyszertári vállalkozások ár-
rés-tömege pedig mintegy 111 milliárd 
forint volt (ebből működik a közvetlen 
lakossági gyógyszerellátó rendszer).  

A vonatkozó irodalmi adatok egyér-
telműen bizonyítják, hogy kevés több-
letköltséggel, a farmakoterápia mene-
dzselésének megvalósításával jelentős 
megtakarítások érhetők el (5. ábra).

Az irodalmi adatok és a gyakorlati szak-
értői ismeretek birtokában figyelembe 
kell venni, hogy a jól és eredményesen 
kivitelezett farmakoterápia-menedzs-
mentnek és a növekvő adherenciának 
stb. köszönhetően a költségek csak egy 
bizonyos, de nem elhanyagolható része 
lesz megtakarítható.

Mi a teendő?

A fenti adatokat figyelembe véve jog-
gal fogalmazódik meg a kérdés, hogy 
milyen ajánlásokat, farmakoterápiát 
segítő programokat érdemes, illetve 
kell elindítani. A jövőt illetően talán 
nem állunk messze a következő ajánlá-
sok teljesülésétől: 

•	 a beteg egészség-státuszának felmé-
rése;

•	 a gyógyszer-anamnézis felvétele;
•	 a gyógyszeres kezelés tervének 

elkészítése, ha indokolt, a gyógy-
szer-helyettesítés felajánlása; 

•	 a gyógyszeres terápia kiválasztása, 
javaslata, módosítása;

•	 a beteg farmakoterápiára való rea-
gálásának monitorozása és kiérté-
kelése, a biztonság és a hatékonyság 
kritériumait is vizsgálva;

•	 a gyógyszerelési problémák, mel-
lékhatások, interakciók monitoro-
zása; 

•	 a nyújtott farmakoterápiás szolgál-
tatás dokumentálása az egészség-
ügyi ellátók részére; 

•	 a beteg felvilágosítása, a terápia 
megértése és helyes használata ér-
dekében; 

•	 a terápiahűség (adherencia) érdeké-
ben, további információk és szolgál-
tatások nyújtása; 

•	 a farmakoterápiás szolgáltatás koor-
dinálása és integrálása az egészség-
ügyi team-en belül.

Az új gyógyszerészi tevékenységet a 
WHO is felkarolta, és a gyógyszerelési 
problémákra fókuszáló, gyógyszerte-
rápiás menedzsment jellegű megköze-
lítést kitágította a gyógyszerészeknek 
az egészséges életmód promóciójában, 
továbbá egyes nagy népegészségügyi 
jelentőségű krónikus betegségek ese-
tében a korai diagnózis elősegítésében 
betöltendő szerepével.

Beteg-együttműködés  
(adherencia)

A farmakoterápia menedzselése so-
rán az egyik legjelentősebb problémát 
a beteg terápiás együttműködésének 
gyakori hiánya jelenti, ami jelentős 
egészség- és anyagi veszteséget okoz 

az egészségügyi el-
látórendszer számá-
ra (2. és 3. ábra).

A WHO becslése 
szerint a fejlett or-
szágokban, a kró-
nikus betegségben 
szenvedőknél a be-
teg-együttműködés 
aránya 50 százalék 
körüli. A betegek 
terápiás együttmű-
ködésére vonatkozó 
vizsgálati adatok 
sokasága bizonyítja, 

3. ábra: A betegek együttműködő-készsége és  
a kardiovaszkuláris gyógyszerek
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•	 partneri, érdemi együttműködésre 
van szükség a betegekkel, mint fele-
lősségteljes és fontos partnerekkel;

•	 a programok tervezése és kivitele-
zése során szigorú nyomon követés 
szükséges a hatások, megtérülések 
és a költségcsökkentési folyamatok 
optimalizálására;

•	 a többszereplős együttműködés 
alapját a folyamatos mérés és az el-
számoltathatóság képezi; 

•	 az új egészségügyi szolgáltatási mo-
dellekben ösztönző kifizetési rend-
szereket kell kialakítani és ezeket 
összehangolni.

A hatékony és innovatív megoldások-
hoz elengedhetetlen az érdemi együtt-
működés az egészségügy összes szerep-
lője – szolgáltatók, betegek, orvosok, 
gyógyszerészek, finanszírozók, gyógy-
szergyártók, politikusok stb. – között.

A gyógyszerészi gondozás keretében 
kialakuló farmakoterápia-menedzse-
lési feladatok – különös tekintettel az 
adherenciára – egy új típusú beteg–or-
vos–gyógyszerész együttműködés le-
hetőségét teremtik meg a megelőzés, 
a hatékony kezelést célzó motiválás, 
illetve a betegek egészségkultúrájának 
emelése területén, ezzel is elősegítve 
a magyar egészségügyi ellátórendszer 
eredményes és költséghatékony mű-
ködését.

Ezáltal – lehetőségeink figyelembe-
vételével – hazai körülmények között 
leszünk képesek gyógyszerészi tevé-
kenységünk körét kiszélesíteni, szak-
mánkat megújítani, és elindítani a far-
makoterápia-menedzsment gyakorlati 
megvalósítása útján.

Mottó:
Mivel a betegek egyedileg reagálnak a 
gyógyszerekre, lényegében minden új 
terápia beállítása kísérletnek tekinthe-
tő, amelynek során egy hipotézist tesz-
telünk. (A.S. Nies: Principles of The- 
rapeutics /in Goodman & Gilman’s/ 
Tent Ediction, 2001)

Dr. Samu Antal, 
a Gyógyszerészi Gondozás 

Szakmai Bizottságának elnöke

•	 személyre szabottan, a farmakoterá-
piát, az adherenciát, a gondozást és 
a célzott segítségnyújtást biztosító 
edukáció támogatása;

•	 az irányelvek alapján működő prog-
ramok alappillére az után-követés, 
például mobil-applikáció segítségé-
vel. A páciensek és/vagy támogató-
ik közvetlenül kommunikálhatnak 
kezelőikkel (orvos, gyógyszerész, 
dietetikus, személyi edző stb.);

•	 az úgynevezett „felhőben tárolt 
adatok” – megfelelő felhatalmazás 
esetén – valamennyi szakember és 
a páciens terápiájában érintett sze-
mély számára rendelkezésre állnak;

•	 a praxisközösség tagjai a virtuális 
térben találkozva segítik a pácienst.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy a 
fentiek megvalósulásához milyen ma-
gas egészségnyereséggel és alacsony 
költséggel megvalósítható ajánlások 
fogalmazhatók meg. A legfontosabbak 
a következők:
 
•	 elsősorban a jelentős populációt képe-

ző, illetve nagy kockázatú betegekre 
kell fókuszálnunk, akik a leginkább ki 
vannak téve a hibás gyógyszerhaszná-
lat veszélyeinek, és költséges beavat-
kozásokat igényelnek;

4. ábra: A farmakoterápia során elkerülhető költségek éves mértéke Magyarország 
egészségügyi kiadásaiban – különös tekintettel a non-adherenciára

Roebuck MC, Liberman JN, Gemmill-Toyama M, Brennan TA. Medication adherence leads to lower health care use and costs despite 
increased drug spending. Health Affairs 2011;30(1):91-99. 

Kevés többletköltség — jelentős megtakarítás

Tanulmányok sora bizonyítja, hogy kis befektetéssel (a növekvő adherenciának köszönhetően) 
a 65 év feletti betegeknél szignifikánsan csökkent a hospitalizáció és az egyéb egészségügyi költségek.
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5. ábra: Kevés többletköltség – jelentős megtakarítás
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olyan potenciális erőforrást is megpró-
bál bemutatni, amely adott esetben akár 
jelentősen is javíthatja a gyógyszertá-
rakat működtető gazdasági társaságok 
jövedelmezőségét.

A fenntarthatóság útjai

Korábbi cikkeimben is jeleztem, hogy 
egy ilyen speciális, magas hozzáadott 
értéket képviselő, high-tech innováci-
ókat befogadó és alkalmazó, egészség-
ügyi szolgáltatást nyújtó szektor hosszú 
távon valószínűleg nem lesz fenntart-
ható kizárólag az eladott gyógyszerek 
és termékek árréséből, valamint az 
évenként meghatározott költségvetési 
kiegészítő normatívákból (generikus 
ösztönző, szolgáltatási díj, működési 
célú támogatás). Ráadásul mindez egy 
olyan minimálbér- és garantált mini-
málbér-környezetben, ahol számtalan 
új technikai és technológiai alapokon 
nyugvó szakmai újítás vetette – vagy 
vetné – meg a lábát. Mindenképpen 
szükséges lenne egy új, a szakmaiságon 
nyugvó, a valós szakmai többlettudást 
és többletszolgáltatást nyújtó gyógy-
szertári keretrendszerre, amely akár ön-
magában is képes lenne megteremteni a 
jövedelmezőség egyik új dimenzióját. 
Egyetlen olyan szektor sincs, ahol az 
egyedi és speciális szolgáltatásnak ne 
lenne ára. Miért lenne ez másként a köz-
forgalmú gyógyszerellátásban?

Ahogy azt korábban említettem, egy 
szaktevékenységi keretrendszerben 
könnyebben kezelhetővé válna az ed-
dig igazából be sem indult gyógyszeré-
szi gondozási tevékenység. Elérhetővé 
válna egy új, kiterjesztett kompeten-
ciájú gyógyszerészi szolgálat (meg-

A közforgalmú gyógyszerellátás terü-
letén a technikai, technológiai újítások, 
a társadalmi szokások és elvárások vál-
tozásai, a tudatos, „e-beteg” megjele-
nése, az ésszerűség, a gazdaságosság és 
a költséghatékonyság, mint rendezőel-
vek egyre szélesebb körben hódítanak. 
Csak idő kérdése, hogy a szakmai és 
társadalmi igények mikor robbannak, 
mikor követelik ki a láncreakciószerű 
változást. A hazai gyógyszerellátásban 
az időről időre bekövetkező változá-
sok, a technikai-technológiai fejlesz-
tések, az új irányvonalak, az elérhető 
műszaki megoldások, a jogos szakmai, 
hatósági és társadalmi igények azt in-
dokolják, hogy 2019-ben alapjaiban 
gondoljuk át a lakossági gyógyszerel-
látás elemeit, meghatározzuk a műkö-
dés új, lehetséges alapmodelljét.

Ennek az új működési alapmodellnek 
és szemléletnek célszerű lenne ötvöznie 
három nagyon fontos elemet. Tovább 
kellene vinni a tradicionális gyógyszeré-
szeti és gyógyszertári elemeket. Szabá-
lyozott keretek között teret kellene biz-
tosítani a szakma és a lakosság által igé-
nyelt, innovatív technikai-technológiai 
lehetőségek szélesebb körű alkalmazá-
sának. Végezetül ideje lenne kiaknázni 
a gyógyszerészi szakma kompetenciájá-
ban lévő, eddig talán rejtve maradt erő-
forrásokat. E három elem nagyon szoros 
kapcsolatban áll egymással abban az új 
működési alapmodellben, amelynek 
egyes elemeit már felvázoltam korábbi 
cikkeimben (Robotok kőbaltával, For-
rásteremtési technikák I., Forrásterem-
tési technikák II.). Jelen írás – szorosan 
illeszkedve a korábbi cikkekhez – egy 

Átlépni saját árnyékunkon
Szakmai és kompetenciafejlesztés mint a legnagyobb erőforrás
Milyen potenciális lehetőséget rejt a gyógyszerészek számára a szakmai és kompetenciafejlesztés? Milyen formában jelenhet-
nek meg ezek a gyakorlatban, és vajon milyen kapcsolatban állhatnak a beteg-adherencia növelésével, a non-doktor képzés-
sel, vagy akár a vényköteles gyógyszerek kiadhatóságával?  Ebben a kapcsolatrendszerben hogyan alakulhatnak a gyógyszer-
tárak jövedelmezőségi mutatói, illetve mi lehet a „profittartalom”? Jelen írás mindezen összefüggéseket próbálja feltárni, és 
az egyes kérdésekre választ is adni.
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képesítést, és végzi a szaktevékenysé-
get, az nyilván nagyobb forgalomra is 
számíthat, hiszen a betegeknek egyes 
esetekben nem kellene orvoshoz men-
niük a rendszeresen szedett gyógy-
szereik miatt, hanem mindent elintéz-
hetnének a patikában. Ez számukra is 
komoly profitot jelent!

Mit jelentene ez a patikai gyakorlatban? 
Egyes krónikus betegségek (például 
magas vérnyomás, cukorbetegség, kró-
nikus ízületi megbetegedések, reguláris 
fogamzásgátlás, jól beállított asztma-
terápia stb.) kezelésében alkalmazott 
vényköteles és támogatott gyógysze-
rekre vonatkozóan gyógyszerkiadási jo-
gosultság biztosítását a megfelelő kom-
petenciával rendelkező gyógyszerészt/
gyógyszerészeket foglalkoztató gyógy-

szertárak számára. E szaktevé-
kenység keretében a vény-
köteles gyógyszer támo-
gatással (vagy a nélkül) 
történő kiadási jogosult-
sága kizárólag időszakos, 
dokumentált szakorvosi 
felülvizsgálat és kontroll 

mellett lenne végezhető, a 
szakorvosi kontrollal lefedett 

időszakra vonatkozóan. 

Tehát szaktevékenység végzésére fel-
jogosító hatósági engedély birtokában 
a gyógyszertár egyes terápiás területe-
ken, dokumentáltan, a szakorvosi kont-
rollal lefedett időszakra vonatkozóan 
a meghatározott vényköteles gyógy-
szereket támogatással vagy támogatás 
nélkül is kiadhatná. Ez nyilván előbb-
utóbb forgalomnövelő tényezővé vál-
na, úgy, hogy közben új szolgáltatási 
díjtétel sem kell, hogy megjelenjen a 
betegek felé. A versenyt maga az emelt 
szintű szakmai kompetencia biztosítja, 
amelynek záloga a tevékenység végzé-
sére vonatkozó engedély, amit számos 
képzés, továbbképzés, szakképzés előz 
meg és tart fenn.

Profittermelő szaktevékenységek 

Azt is fontos megemlíteni, hogy a 
gyógyszerészek nagyon komoly tech-
nológiai, anyagismereti tudás birto-

határozott terápiás csoportba tartozó 
vényköteles gyógyszerek vény nélküli 
kiadása/kiadhatósága új szakképzési 
háttérrel, többletszolgáltatás nyújtásá-
val). Hatékonyabbá válhatna az auto-
matizált gyógyszertári rendszerek mű-
ködtetése, az internetes kereskedelmi 
tevékenység, a kistelepülések gyógy-
szerellátása, a házhozszállítás és az 
ügyeleti tevékenység is. Nem beszélve 
olyan, küszöbön álló, forradalmi új-
donságokról, mint a betegre szabott, 
enzim-specifikus gyógyszeres terápia, 
a beteg-specifikus gyógyszerszintézis, 
vagy a hatóanyagok és gyógyszerek 
digitális nyomtatása. 

Ha nem is minden esetben, de egyes 
szaktevékenységeknél könnyen mér-
hetők lennének a szolgáltatások, és 
azokhoz könnyen díjtételeket 
lehetne rendelni. Döntés 
kérdése, hogy az egyes 
szaktevékenységek ága-
zati szinten, központi 
díjtételekkel kerülnek 
bevezetésre, vagy a piac 
önszabályozó mecha-
nizmusára legyenek azok 
bízva, beindítva a gyógyszer-
tárak szakmai színvonal–többletszol-
gáltatás–díjtétel hármas egységének 
versenyét. Azt azonban látni kell, hogy 
egy ilyen verseny messze túlmutat az 
eddigi ár-akció versenyeken, amelyek 
a jelenlegi közforgalmú gyógyszertári 
rendszert uralják. 

Kvázi „vényírási” jogosultság

A beteg-adherencia növelése nem való-
sítható meg befektetés nélkül. Mit tekin-
tünk ebben az esetben befektetésnek? 
Azt, hogy a gyógyszerésznek nagyon 
sokat kell dolgoznia azon, hogy a beteg 
tudatosabban használja a gyógyszerét. 
Beszélgetni kell vele, oda kell figyelni 
rá, és kompetens szakmai tanáccsal, vá-
lasszal kell ellátni a beteget. Ez előbb-
utóbb ahhoz vezet, hogy a páciens azt 
a gyógyszertárat választja, ahol odafi-
gyelnek rá, ahol szakmailag segítenek 
neki, ahol kompetens, segítő választ kap 
kérdéseire, problémáira. Erre kell, hogy 
épüljön minden. A jövő fundamentuma 

nem lehet más, mint az aktív gyógysze-
részi szerepvállalás a tára mellett (nem 
az irodában!), a gyógyszerészi tudás fel-
színre hozása, és a beteg javára, haszná-
ra való fordítása.

Ide kapcsolódik korunk érdekes je-
lensége és irányvonala, a non-doktor 
képzés is, amely tény, hogy időszerű 
és releváns a jelen nemzetközi és ha-
zai egészségügyi környezetben. Ez a 
munka hiánypótló és időszerű. De! 
Nem mehetünk el szó nélkül az érin-
tettek receptírási joga és kompeten-
ciája mellett. Főiskolai végzettséggel 
rendelkező non-doktor kap receptírá-
si jogot, mi, gyógyszerészek pedig a 
partvonalra kerülünk? A gyógysze-
rész csupán szűk mezsgyén mozoghat 
a receptköteles gyógyszerek kiadása 

és a gyógyszerek helyettesítése kap-
csán, holott a gyógyszerész a gyógy-
szer szakértője. Hogy is van ez? El-
jutottunk odáig, hogy egy non-doktor 
receptet írhat, a gyógyszerészek pedig 
a vényköteles gyógyszerek esetében 
még csak nem is mérlegelhetnek. Ez 
fölöttébb érdekes kettősséget rejt ma-
gában, ami sem rövid, sem hosszútá-
von nem fog jóra vezetni. Ideje lenne 
tehát ezt az ellentmondást már rögtön 
az elején feloldani. 

Megoldást jelenthetne a kiterjesztett 
kompetenciájú gyógyszerészi szolgá-
lat – mint új szaktevékenység –, azaz 
vényírási joggal, illetve a vényköteles 
gyógyszer vény nélküli kiadásának 
jogával felruházni azokat a gyógy-
szertárakat, amelyek e szaktevékeny-
ség végzése szempontjából minden 
szakmai és jogszabályi előírásnak, 
feltételnek (tárgyi, humán, szakkép-
zettség, dokumentálás stb.) mara-
déktalanul megfelelnek. Ez kemény 
munka, de aki belevág, megszerzi a 

„A szektor hosszú távon valószínűleg 
nem lesz fenntartható kizárólag az eladott 

gyógyszerek és termékek árréséből, valamint 
a költségvetési kiegészítő normatívákból.”
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jelen kor szakmai és társadalmi elvá-
rásaihoz, kihívásaihoz, a megoldandó 
szakmai feladatokhoz. A gyógysze-
részi hivatás a 21. században emelt 
szintű szolgáltatást nyújtó, a szakma 
szabályait betartó, a lakosság érdekeit 
szolgáló, tradíciókon nyugvó, ugyan-
akkor innovatív eszközöket szabályo-
zott keretek között használó, valós és 
aktív egészségügyi szolgáltatás legyen. 

Mindezt úgy valósítsa meg a szektor 
és a gyógyszerészek közössége, hogy 
a jövedelmezőség javulását ne csak az 
államtól várja, hanem önmaga is aktí-
van tegyen érte. A gyógyszertár vál-
lalhasson szabályozott keretek között 
pluszszolgáltatást, és szakmailag ver-
senyezzen a szakmai versenytársakkal. 
Azaz patikai szolgáltatás versenyezzen 
a patikai szolgáltatással, ne pedig a 
jelenlegi 10, 20, 50,  100 forintos ár-
kedvezmény döntsön két gyógyszertár 
között.

Luther

kában vannak, ami számos további 
lehetőséget, adott esetben egy önálló 
szaktevékenységet is jelenthet. Egyrészt 
mindazon tevékenységek összességét 
sorolhatjuk ide, amelyek során az egyes, 
gyógyszertárban is forgalmazható ter-
mékekből (étrend-kiegészítők, speciális 
élelmiszerek stb.) egy speciális, új (nem 
gyógyszer) keverék/elegy termék kelet-
kezik, amely egy adott beteg részére (in-
dividuálisan) készülhet. A keverékek, il-
letve elegyek összeállításához, elkészí-
téséhez szükséges speciális művelettani, 
anyagismereti tudás, illetve a szakszerű 
keverék/elegy előállításához szükséges 
egyéb feltételek kizárólag gyógyszer-
tári körülmények között lennének biz-
tosíthatók, szolgáltatási díj ellenében, 
hasonlóan a magisztrális gyógyszerek 
készítési díjtételeihez. 

Kitörési pontot jelenthetnek azok a 
(szak)tevékenységek is, amelyek során 
az adott gyógyszertárban kézi, illetve 
automatizált technológiával, megha-

tározott időszakra vonatkozóan beteg-
szintű gyógyszerosztás (gyógyszerada-
golás) valósulna meg. Azok a betegek, 
akik ilyen adagolási rendben kérik a 
gyógyszereiket, és hajlandók ezért fi-
zetni, miért ne igényelhetnék ezt ott, 
ahol erre a szaktevékenységre az adott 
gyógyszertárnak érvényes engedélye 
van? Erre nemcsak hazai és külföldi 
kórházi példák léteznek, hanem számos 
külföldi közforgalmú gyógyszertár is 
végez/végezhet ma már ilyen tevékeny-
séget, mert társadalmi igény van rá. 

Pluszszolgáltatások =  
pluszjövedelem

Az új, lehetséges modell célja tehát 
egyértelmű és világos: a teljes hazai 
lakossági gyógyszerellátás mind tevé-
kenységében, specifikációjában, mind 
személyi, tárgyi, építészeti, adminiszt-
rációs és egyéb elemei tekintetében 
korszerűen és innovatívan igazodjon a 

(x)
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nyítja a helyes úton. Ezt patikától füg-
getlenül minden gyógyszerész el tudja 
végezni, hiszen ehhez értünk. Az egye-
temen megtanultuk, hogy a gyógyszer 
termék és információ összessége. Ma 
viszont a 60 millió találkozásból hány 
alkalommal hangzik el az öt legalapve-
tőbb kérdés? (Kinek? Mire? Mióta és 
miután? Mi mellé? Mire allergiás?) Bi-
zony, elfelejtünk gyógyszerészek lenni. 

És amikor a szakasszisztens expediál? 
Ez sem olyan kifogás, amelyet ne a 
magunk megnyugtatására találnánk ki. 
A kollégák teljesen tisztában vannak a 
gyógyszertári hierarchiával. Ha én tar-
talommal expediálok, ezzel akarok a 
vásárló szemében „jó fej” lenni, akkor 
egyrészt egy bizalmi kapcsolat alakul-
hat ki, másrészt a közvetlen kollégák 
sem akarnak majd lemaradni, és meg 
fog változni az egész közösség légköre.

Az ezt hátráltató folyamatok hátterében 
legtöbbször az előítéleteink állnak, de 
sokunkat a fásultság, kiégés és a mersz 
hiánya is jellemez. Őszintén szólva, 
nem csodálkozom, hiszen ennyi jog-
szabály, ennyi frusztrált beteg, ennyi 
hiánycikk és még sorolhatnám, megke-
seríti a mindennapjainkat. Akad azon-
ban bőven sikerélmény, megerősítés is 
egy átlagos patikai napon. Gondoljunk 
arra a hálás tekintetű fiatal anyukára, 
akit megnyugtattunk, hogy a kisbabája 
láza nem halálos. Vagy arra a páciens-
re, akinek az általunk ajánlott kenőcs 
elmulasztotta az ekcémáját. Vagy arra, 
akinek a vérnyomáscsökkentés fontos-
ságáról beszélve 20 év múlvára is meg-
őriztük a látását. Mindenkinek vannak 
olyan történetei, amelyek azt mutatják, 
hogy a gyógyszerészet a segítő, ápoló 
szakmák közé tartozik. Ezt nem lehet 
digitalizálni. Az emberséget, a beteg-
központúságot.

Ehhez kapcsolódik, hogy miért rossz  
a jelenlegi gyakorlatunk. Miért van 
az, hogy előre beárazzuk a beteget? 

„A marketing olyan vállalati tevékeny-
ség, amely a vevők/felhasználók igé-
nyeinek kielégítése érdekében elemzi 
a piacot, meghatározza az eladni kí-
vánt termékeket és szolgáltatásokat, 
megismerteti azokat a fogyasztókkal, 
kialakítja az árakat, megszervezi az 
értékesítést, és befolyásolja a vásárló-
kat. Kiterjesztett értelemben a marke-
ting nem csupán termékek és szolgál-
tatások, hanem lényegében bármilyen 
gondolat, eszme, sőt akár személy 
megismertetését, elfogadtatását és nép-
szerűsítését is szolgálhatja.” (forrás: 
Wikipédia)

Mit is értünk akkor marketing alatt 
a közforgalmú gyógyszerészetben? 
Mindent. Azt, hogy miként néz ki kí-
vülről a patika, milyen az elrendezése, 
milyen az expediálók megjelenése, 
megszólalása. Ideértve a non-verbális 
kommunikációt is. Ehhez tartoznak a 
gyógyszertár által nyújtott szolgáltatá-
sok, amelyek közül több olyan evidens, 
hogy nem is tartjuk szolgáltatásnak: a 
gyógyszer előrendelése, összekészíté-
se, tanácsadás, az expediáláskor átadott 
információk, és így tovább.

A legfontosabb alaptétel, hogy a 
gyógyszerészeknek marketingtevé-

kenységüket a Kamara Etikai Kódexé-
nek figyelembevételével, röviden: eti-
kusan kell kialakítaniuk, végezniük. Ez 
nem pusztán a gyógyszertárra mint vál-
lalkozásra, hanem a mindennapi életre 
is vonatkozik. Fontosnak tartom, hogy 
erről beszéljünk, mert jelenleg óriási 
probléma az utánpótlás, és ha a köz-
forgalmú gyógyszerészek nem változ-
tatnak a PR-tevékenységükön, akkor 
egyre nagyobb lesz. Mire gondolok? 

A 60 millió patika-beteg találkozásból 
mennyi a valóban gyógyszerész-beteg 
találkozó? Milyen munkákat végzünk 
el mi, amíg a szakasszisztens expedi-
ál? Arról az eshetőségről már nem is 
beszélek, amikor – teljesen mindegy, 
milyen indokkal – nem gyógyszerész 
vagy szakasszisztens expediál. Emel-
lett gondolok arra, hogy a mindenna-
pi életben milyen tartalmakat osztunk 
meg a közösségi hálón, hogyan visel-
kedünk, magánemberként milyen ké-
pet alakítunk ki magunkról. 

Egyik oldalról ez fogja a fiatalok és 
a lakosság gyógyszerészről alkotott 
képét formálni, másrészről pedig az 
olyan tevékenységeink, amelyek nem 
kapcsolódnak szorosan a patikai mun-
kához: az egészségnevelő előadások, 
cikkek, blogok, vlogok. Ezek olyan 
plusz feladatok, amelyek azt mutatnák 
meg, hogy a munkánkra hivatásként 
tekintünk. Sokszor hangzik el érvként, 
hogy belefásultunk a munkába, és azért 
nem vállalunk plusz feladatot, miköz-
ben a plusz munka kitermelné a jövő 
generációját, és a változatossága miatt 
plusz energiát, sikerélményt adna. 

Hogyan lehet etikus a gyógysze-
rész mint ember?

A gyógyszerész mint szakember által 
nyújtott legfontosabb szolgáltatás a 
tájékoztatás, az, hogy az öngyógysze-
relés során a páciens kezét fogva irá-

Etikus betegellátás, etikus vállalkozás
Egy egyszerű gyógyszertárvezető gondolatai patikai marketingről, kollegialitásról

(x)
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szertár? Már hallom a válaszokat: 
vérnyomás- és vércukormérés, gyógy-
szerelés áttekintése… Ezek egy része 
az expediáló által nyújtott szolgáltatás, 
és nem feltétlenül csak a patikához 
köthető, viszont fontos kiemelni, hogy 
alapszintű gyógyszerészi gondozás 
a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés is. 
A „vénydíjat” havonta nem a recept- 
adatok berögzítéséért kapjuk, mint 
anno, hanem a gyógyszerbiztonsági 
ellenőrzés elvégzésért. De gondolom, 
ez minden patikában rendszerszinten 
megvalósul, így ismert probléma az is, 
hogy csak a NEAK szervereiről lekért 
vénytörténetet tudjuk megtekinteni, 
ahol a teljes áras, pszichiátriai és sze-
xuális betegségek kezelésére szolgáló 
gyógyszerek nem szerepelnek. Gondo-
lom, mindenki tudja, mert a rendszer-
gazdája megmutatta neki, hogy miként 
kell ezt a funkciót elérni. És gondolom, 
mindenki tudja, hogy a gyógyszerek 
alkalmazási előírása nem egy statikus 
dokumentum, ezek jelenleg egyetlen 
hiteles forrása az OGYÉI Gyógyszera-
datbázisa, ezért a kollégák ne az offici-
nai rendszer frissülését várják ölbe tett 
kézzel…

És ha már szolgáltatunk, figyeljünk 
oda, hogy miként nézünk ki. Manap-
ság a különféle láncoknál elterjedt a 
kategóriamenedzsment. Ez azt jelenti, 

Eldöntjük helyette, hogy mi lesz neki 
biztosan túl drága. Nem kell. Miért van 
az, hogy nem merjük részletesen tájé-
koztatni őt? Gyakori kifogások, hogy 
az orvos biztos elmondta, vagy hogy 
úgysincs ideje rá a páciensnek. Nem 
így van. Miért van az, hogy nem mer-
jük megkérdezni a betegtől, hogy mi-
ért fél a gyógyszereitől? Mert fel fogja 
sorolni a mellékhatásokat, és arra nem 
tudunk mit mondani? Nem így van, 
hiszen mi azzal is tisztában vagyunk, 
hogy mit nyer a helyes gyógyszerhasz-
nálattal.

Még néhány gondolat a fentebb emlí-
tett „jó fejségről”. Ahogy írtam, lehe-
tünk „jó fejek” azáltal, hogy korrek-
tül végezzük a munkánkat, de úgy is, 
hogy betegellátási érdekre hivatkozva 
szegjük meg a szakmai szabályokat a 
beteg kedvéért. Mert sajnos ez az, ami 
miatt az a bizonyos „másik patika” 
igenis létezik. Biztosan mindenki talál-
kozott már azzal a négynapos hétvége 
első napján betipegő pácienssel, akinek 
elfogyott az inzulinja, és most azonnal 
adjunk neki, különben mi leszünk a fe-
lelősek… Miért is leszünk felelősek? 
Egy dologért: ha megszegjük a jogsza-
bályt. Nagyon sok ilyen esettel talál-
kozom én is nap, mint nap, annak elle-
nére, hogy nálunk az officinában is ki 
van írva, hogy vényköteles gyógyszert 
vény nélkül nem adunk ki. A páciensek 
változatos módszerekkel élnek: ha nem 
vagyok ott, akkor a kollégákat presszi-
onálják, „de hát a Péter szokott adni” 
(nem szoktam), vagy „de most nincs itt 
a főnök”… 

Sajnos, bármennyire is próbáltam a 
kollégáknak jelezni, hogy ez így nem 
megy, elég sokáig előfordult, hogy 
a beosztottam úgy döntött, kiadja a 
gyógyszert. Aztán sikerült megérte-
niük, hogy ha nem vagyunk követke-
zetesek, akkor ez bizalomvesztést fog 
eredményezni a beteg részéről, hiszen 
ok nélküli erőfitogtatásnak fog tűnni 
számára a szabályok betartása. Ugye, 
mindenkinek ismerős a „másik pati-
ka” érzés? Itt „másik kolléga” érzé-
sem volt. Megértették. Ha ott vagyok, 
akkor a helyzet egyszerűbb, mert 
hozzám irányítják a beteget. Én min-

dig nyitottan átbeszélem az illetővel 
a helyzetet, a lehetőségeket. Nem túl-
zok, ha azt mondom, hogy az esetek 
90 százalékában egyáltalán nem in-
dokolt a vényköteles gyógyszer ilyen 
gyors beszerzése, míg a maradék 10 
százalékban az ilyen betegek hajlan-
dók az orvost is felkeresni.

Összegezve a hibásan értelmezett „jó 
fejséget”, ez egyedül csak a „másik 
patika” megteremtését szolgálja, a 
betegek nagy többsége a saját lustasá-
gának és nemtörődömségének a kom-
penzálására használja ki az embersé-
günket. Ha ugyanezt nem betegellátási 
érdekből, hanem anyagi haszonszer-
zés céljából tesszük, az szembe megy 
a gyógyszerészi etikával. Én személy 
szerint mindig azt szoktam monda-
ni, hogy attól, hogy nem azt teszem, 
amit a beteg „parancsol”, még lehetek 
empatikus, emberséges, hiszen nem 
elutasítom, hanem a jogi kereteket 
betartva dolgozom, és ezt kérem a be-
osztottjaimtól is.

Hogyan lehet etikus egy gyógy-
szertár mint vállalkozás? 

Tágítsuk a nézőpontot, és nézzük a 
helyzetet a patikák szemszögéből! Mi-
lyen szolgáltatást nyújthat egy gyógy-
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amelyeket a gyógyszertár kiválaszt, az 
alkalmazottak is magukénak tekintsék, 
hiszen csakis így lehet a csapatmunka 
eredménye a siker.

Nem elég tenni, beszélni  
is kell róla

Ha a fenti gondolatot végigvezetjük 
magunkban, rájövünk, hogy legtöbb-
ször nem is a hagyományos eszkö-
zök alkalmasak arra a célra, hogy a 
gyógyszertárunk szolgáltatásait meg-
jelentessük. Gondolok itt arra, hogy 
információszolgáltató lapot (bármilyen 
gyakorisággal) megjelentetni mekkora 
ráfordítás, mind pénzben, mind mun-
kaidőben. Sokkal produktívabb, ha 
a gyógyszerész jelen van az ellátott 
terület egészségügyi tárgyú, a lakos-
ságnak szervezett rendezvényein. Az 
aktívabbak eljárhatnak nyugdíjasklub-
ba előadást tartani, vagy iskolásoknak 
lehet beszélni a helyes gyógyszerhasz-
nálat módjáról. De akár a gyógyszer-

tár weboldalának, közösségi há-
lón lévő profiljának információs 
központtá fejlesztése is lehet 
ilyen hatással. A cél ugyanaz: 
biztosítani a szakember közvet-
lenebb elérhetőségét. Főleg úgy, 
hogy vásárlási kényszer nélkül 

lehessen tőle kérdezni. Ezzel elő 
lehet segíteni, hogy a páciens nyi-

tott legyen a terápiára, és ne a számla 
végösszegét akarja csökkenteni.

Végezetül, ha napról napra jól végez-
zük a munkánkat, és ezt megfelelően 
kommunikáljuk is, a lakosság felisme-
ri a hasznosságunkat, erőteljesebb bi-
zalommal fordul felénk, és egyre több 
fiatal fogja jó érzéssel a szakmánkat 
választani. Ha a társadalom érzi egy 
szakma hasznosságát, akkor nem is 
kérdőjelezi meg annak anyagi díjazá-
sát. Meg kell dolgoznunk azért, hogy a 
szolgáltatásainkat elfogadják, finanszí-
rozzák. Méghozzá azzal, hogy azt kell 
kommunikálnunk kifelé, amit nap mint 
nap a betegeinkért teszünk.

Dr. Dér Péter,
Kígyó Gyógyszertár,

Mogyoród

hogy a polcokon valamilyen elv sze-
rint rendet rakunk. De hát eddig is ezt 
csináltuk! Mostanra annyi változott, 
hogy a gyógyszertárvezetőnek már 
nem kell azon gondolkodnia, hogy 
egy-egy termék milyen hatású, mire 
jó, mert a kategóriamenedzsmentben 
megkapjuk, hogy hová is kell tenni. 
Sőt, azt sem kell észben tartanunk, 
hogy kivel kötöttünk hirdetési szer-
ződést, ezt is a lánc intézi helyettünk. 
Kedves vezető kollégák, az, hogy mi 
hol jelenik meg az officinában, a mi 
felelősségünk, persze mindenkinek 
a saját patikájában. Gondolok itt a 
szóróanyagokra, a termékekre, a ka-
tegóriamenedzsmentre, a kollégák 
kinézetére egyaránt. Mindig ki szok-
tam emelni, hogy ebben a legnagyobb 
segítségünk a „látványmenedzser” (a 
takarítónő).

Beszéljünk egy kicsit az árazásról! Tu-
dom, hogy erről már sok cikk jelent 
meg, mint ahogy azt is, hogy az Rx-
es termékek árrése nagyon alacsony, 
az OTC-készítmények ára pedig 
csak egy szintig emelhető. De 
szeretném megkérdezni, hogy 
ha azt látjuk, hogy a szomszédos 
patika szinte mindenben drá-
gább, és valamilyen marketing-
tevékenysége miatt mégis vonzó 
a betegek számára, akkor miért 
az az első gondolatunk, hogy árban 
szeretnénk alá menni? Érdemes meg-
próbálni egy 2-3 százalékos áremelést 
véghezvinni egy-egy termékkörön, és 
megnézni, hogy kik és hányan rekla-
málnak. Ugyanazok fognak, akik előt-
te is reklamáltak. Ha pedig valóban 
nagy visszatetszést kelt az emelés? Ak-
kor lehetőségünk van újra mérsékelni 
az árakat. Úgy gondolom, a személyi 
jogosoknak kell, hogy legyen annyira 
élő kapcsolatuk a betegeikkel, hogy 
hamar kiderüljön, ha elérték a határt az 
áremeléssel.

Itt vezetném át a gondolatmenetet az 
etikus gyógyszertári gyakorlatra, hi-
szen ott az ár sokszor már csak egy 
sokad-rendű kérdés. Hiszen az etikus 
gyógyszertári marketing a teljes tevé-
kenységünket és annak megjelenési 
formáit is magában foglalja. Nem elég 

nekem magamnak tudni, hogy eb-
ben-abban jó vagyok; ha nem hozom 
nyilvánosságra (nem reklámozom), 
akkor más nem fog tudni róla! Ennek 
hirdetése, kommunikálása a gyógy-
szerész presztízsét is növelni fogja, 
PR-előnyökkel járhat, így a gyógysze-
rész a lakosság szemében szakember-
ré válik, megítélése a végzettségének 
megfelelő lesz. 

Mi az etikus gyógyszertári marketing? 
Nem az akcióink kommunikálása. Hi-
szen abban nincs szolgáltatás, hogy ez 
vagy az a termék valahány százalék-
kal olcsóbb lett. Az éppen akciózott 
termékre ugyanis vagy szüksége van a 
páciensnek, vagy nem. Ezzel nem le-
het tartós betegkör-bővülést, bizalom- 
építést elérni. Arra alkalmas, hogy az 
akciós időszak alatt az adott termék 
fogyása magasabb legyen. Ezzel el-
lentétben a szolgáltatásaink népsze-
rűsítése az, ami emelheti a szakmánk 
presztízsét, és a páciensek tartósabb 

ragaszkodását hozhatja eredmény-
ként. Rengeteg lehetőség van, ame-
lyek közül ilyenkor választani lehet, 
de egy biztos: ha ezt nem olyan csa-
tornán keresztül tesszük meg, ahol el 
is érjük az embereket, akkor ez nem 
lesz sikeres. 

A páciensek többsége jobban igényli 
a vele való foglalkozást, mint ameny-
nyire ár-érzékeny. Ezért a szolgáltatási 
oldal erősítése nagyobb hasznot hajt. 
Természetesen több munkával is jár, 
mint az „akciózás”, de az ilyen téren 
végzett munka közvetve az egész szak-
ma számára ad egy olyan lehetőséget, 
amelyet kihasználva a gyógyszer-ér-
tékesítő munkatársból a gyógyszerek 
szakértőjévé válhat a gyógyszerész, a 
szakasszisztens. Fontos része a gondo-
latnak, hogy a reklámozott alapelveket, 

„A páciensek többsége jobban 
igényli a vele való foglalkozást, mint 

amennyire ár-érzékeny.”
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2019. október 17. (csütörtök)

14.00–18.00 Gyógyszerészi Gondozás –  
  Farmakoterápia menedzsment
  Pre-kongresszusi program
  Akkreditált szakmai továbbképzés  
  (tesztírással 12 pont)

Dr. Samu Antal: Gyógyszerészi farmakoterápia- 
menedzsment felnőttkori hypertoniában
Dr. Takács Gézáné: Gyógyszerészi farmakoterápia- 
menedzsment felnőttkori dislipidaemiában
Dr. Csóka Ildikó: Farmakoterápia – kommunikáció –  
betegbiztonság
Prof. dr. Halmos Gábor: Gyógyszerészi farmakoterápia- 
menedzsment felnőttkori 2-es típusú diabetes mellitusban
Dr. Juhász Éva: Diabetes mellitus gyermekkorban
   
19.00–22.00  A Magángyógyszerészek Országos  
  Szövetsége Országos Választmányi ülése 

2019. október 18. (péntek)

Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa
Akkreditált szakmai továbbképzés (24 pont)

09.00–13.00 Megnyitó 
  Elismerések átadása
  Pályázatok eredményhirdetése

  Változó gyógyszerészet
  Gyógyszerbiztonsági környezet
  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
  Egyedi gyógyszer-azonosítás

Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ alelnöke
Dr. Bertalan Lóránt, az ÁEEK szakértője
Dr. Illés Zsuzsanna, a HUMVO igazgatóságának tagja
Dr. Biczó Ágota szakgyógyszerész
Kiss Katalin, az Inspira Research kutatásvezetője

Discussio

Ebédszünet

14.00–18.00 Kiállítók délutánja
  Termékbemutatók és szakmai előadások
  Benchmarking – menedzser workshop

2019. október 19. (szombat)

09.00–13.00  Szakmapolitikai Nap    
  Egészségpolitika – Gyógyszerpolitika 
  Terápiamenedzsment a patikában 
  Praxisközösségek az ellátórendszerben

Megnyitó: Dr. Mikola Bálint, a MOSZ elnöke

Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa
2019. október 17–20.

Hotel Club Tihany**** (8237 Tihany, Rév u. 3.)
akkreditált továbbképző rendezvény (24+12+8 pont)

A Kongresszus fővédnöke: 
Prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára
A Kongresszus védnökei: 
Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója és Szabó Bálint, az ÁEEK főosztályvezetője

Programtervezet
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Vezérelőadások:

Prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős 
államtitkára 
Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója 
Prof. dr. Járai  Zoltán, a Magyar Hypertonia Társaság 
elnöke
Dr. med. habil. Mátrai Zoltán Ph.D., a Magyar  
Onkológusok Társasága elnöke
Prof. dr. Barna István, a MÁESZ elnöke
Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, 
OGYÉI
Szabó Bálint, az ÁEEK főosztályvezetője
Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke
Dr. Vecsernyés Miklós, a DE GYTK dékánja
Dr. Samu Antal, a MOSZ elnöki tanácsadója

Ebédszünet

14.00–18.00 Gyógyszerellátás és kereskedelem  
  Adherencia a gyártótól a gyógyszertárig 
  Átalakuló gyógyszerpiac

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igazgatója
Dobi Etelka, a Janssen-Cilag Kft. (Johnson and Johnson) 
betegszervezetekkel foglalkozó vezetője
Dr. Bartal Alexandra szakgyógyszerész, Országos  
Onkológiai Intézet
Dr. Majoros Krisztina, a Magyar Praxis Szövetség elnöke

Discussio

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-Nagykereskedők  
Szövetsége elnöke 
Barta-Lévai Zsuzsanna szakértő, IQVIA
Dr. Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója
Kovácsné Putnoki Katalin, az Euromedic-Pharma  
vezérigazgatója

Discussio

20.00–  Gálavacsora a Kongresszus résztvevői számára

2019. október 20. (vasárnap)

09.00–11.00 A gyógyszerellátás jogi, gazdasági,  
  pénzügyi, munkaügyi és adókörnyezete
  Szakértői előadások és fórum

Schissler József könyvvizsgáló, adótanácsadó, okleveles 
pénzügyi revizor
Dr. Maklári Zsolt jogi szakértő
Juhász Katalin auditor, okleveles könyvvizsgáló

11.00 A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
 Közgyűlése

Szakmai és szervezeti programok

MOSZ Ifjúsági Fórum (október 18. péntek, 09.00–13.00)
Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 
(október 18–19.)
Szakértelem és hozzáértés, illetékesség és jogosultság – 
Gyógyszerészek és asszisztensek együttműködése  
a betegek ellátásában (szervezés alatt)
Kiállítói programok (a rendezvény teljes időtartama alatt)

MOSZ Ifjúsági Fórum
Akkreditált szakmai továbbképzés (8 pont)

Megnyitó: 
Dr. Rixer Mária, a MOSZ Ifjúsági Fórum elnöke 
Bevezető előadás:
Dr. Bácskay Ildikó egyetemi docens, DE GYTK

Versenyelőadások: 
Dr. Csízi Nikolett: A hemoxigenáz/CO-rendszer és az 
autofágia közötti kapcsolat vizsgálata szívizomban
Dr. Józsa Liza: Spirulina alga, a különleges biokozme-
tikai hatóanyag  
Dr. Kéninger Bettina: Innovatív fejlesztések a száraz 
por inhalátorok körében 
Dr. Mező Mirtill: Különböző tartósítószerek biokompa-
tibilitási vizsgálata 
Dr. Pearl Ben: Antipszichotikumok hatása autistákon 
Dr. Rokszin Ildikó: Magisztrális gyógyszerkészítés 
kenőcskeverő rendszerek használatával a közforga-
lomban
Dr. Szendi Nóra: Inzulinrezisztencia kezelésére szánt 
növényi hatóanyag-tartalmú készítmény preformulációs 
vizsgálata 
Dr. Szoták Szimonetta: Mukoadhezív nisztatin és neo-
micin tartalmú pelletek előállítása és vaginális tablettába 
történő formulálása 
Dr. Szücs Dániel: Sc-44 és Ga-68 jelzett nitroimidazol 
alapú radiofarmakonok előállítása és in vivo vizsgálata 
PET-képalkotással
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tetben, és melyek azok 
a formák, amelyek al-
kalmazása a gyógyszer-
forma kevésbé kedvelt 
jellege miatt magasabb 
adherencia-kockázatot 
rejt. Ez utóbbiak esetében 
komoly hozzáadott érték 
a megfelelő gyógyszer-
szedési fegyelem támo-
gatásában a szakember 
részletes tájékoztatása, 
tanácsadása a gyógyszer-
kiadás során.

A kutatásról

Az eredmények értelme-
zéséhez fontos ismerni az 
alkalmazott módszertant 
és a felmérés mintájának 
összetételét. A kutatás on-

line, önkitöltős kérdőíves módszerrel 
készült, és a válaszadók országosan, 
véletlenszerűen, a járóbeteg szakren-
deléseken várakozó emberek közül 
kerültek ki. (Az adatfelvétel megva-
lósításában együttműködő partnerünk 
a Mediwifi volt.) Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a minta nem reprezentatív, 
ugyanakkor a csaknem 3400 fős kitöl-
tés kellően nagy mintaméretet biztosít 
az adatok szemrevételezéséhez!

A kitöltők nem szerinti összetétele ve-
gyes. Életkor alapján a választ adók 
majdnem kétharmada legfeljebb 55 
éves, 32 százalékuk 56-65 éves, míg 
az ennél idősebbek aránya alacsony. 
Földrajzilag 26 százalékuk budapesti, 
24 százalék megyeszékhelyen, 50 szá-
zalék városban/falun él.

A minta résztvevőinek nincs tartósan 
fennálló, folyamatos gyógyszerszedést 
igénylő krónikus betegsége, így a ka-
pott eredmények elsősorban a recept 
nélkül kapható termékekhez kapcso-
lódnak.

Tapasztalatok

A kutatásban összesen 11 gyógyszer-
forma esetében vizsgáltuk meg, hogy 

Ismert tény a gyógyszerek alkalmazása 
kapcsán, hogy a gyógyszerszedési fe-
gyelmet, vagyis az adherenciát számos 
tényező befolyásolja, amelyek között 

a gyógyszer formája is meghatározó 
lehet. Persze önmagában csak a forma 
alapján még nem tudunk egyértelmű 
következtetéseket levonni arra vonat-
kozóan, hogy melyik támogathatja a 
leginkább a tablettaszedés ideális kö-
rülményeit, hiszen további befolyáso-
ló szempontot jelenthet az alkalmazás 
célját jelentő terápiás terület, mint 
ahogy az sem mindegy, hogy milyen 
gyakorisággal – alkalomszerűen vagy 
folyamatosan – szükséges-e szedni a 
javasolt készítményt.

Aktuális kutatásunkban egy rövid át-
tekintést szeretnénk adni arról, hogy 
melyek a – gyógyszert folyamatosan 
egyébként nem alkalmazó – lakosság 
által leginkább kedvelt gyógyszerfor-
mák. Patikusként praktikus informá-
ciót jelenthet, hogy mit részesítenek 
előnyben a vásárlók ebben a tekin-

Nem vesznek be mindent
A különböző gyógyszerformák lakossági megítélése
A betegek felének mindegy, hogy milyen formában kerül a gyógyszer a szer-
vezetükbe, a többiek elsősorban a tablettát részesítik előnyben. Az alábbi 
kutatás tapasztalatai a beteg-együttműködés javításában is segítséget je-
lenthetnek.
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előnyt élvez az alkalmazás során. Kü-
lönösen igaz ez azon formák kapcsán, 
amelyekkel kapcsolatban egyébként 
is több negatív tapasztalat merült fel 
(például lágyzselatin kapszula).

Az elérhető alkalmazási lehetőségek 
értékelésében jellemzően hasonló 
mintázatok figyelhetők meg a hagyo-
mányos tabletta javára, de érdemes 
megemlíteni, hogy valamennyi forma 
esetében van egy körülbelül 50 szá-
zalékos bázis, amelynek tagjai nyi-
tottan állnak a hagyományostól elté-
rő megoldások felé. Legtöbbjüknek 
mindegy, hogy milyen formában ke-
rül a gyógyszer a szervezetükbe, de 
egy jelentős részük kifejezetten más 
formákat részesít előnyben a megszo-
kottal szemben. 

Ebben a tekintetben nemek alapján 
nincs szignifikáns különbség, míg élet-
kor szerint egyértelműen megfigyelhe-
tő, hogy a fiatalabb, 55 év alattiak nyi-
tottak igazán a hagyományostól eltérő 
lehetőségekre – különösen igaz ez a 
szájban oldódó granulátum és a szirup 
esetében, amelyeket ez a korosztály 
szignifikánsan magasabb arányban ré-
szesít előnyben.

Kiss Katalin
kutatásvezető, 

  Inspira Research Kft.

melyekkel és milyen tapasztalatokkal 
rendelkeznek a potenciális alkalmazók. 
Általánosságban megállapítható, hogy 
a nők körében magasabb arányú az 
egyes formák kipróbáltsága, és hason-
ló megállapítás érvényes a fiatalabb, 
55 év alatti korosztályra is.

A legtöbb embernek a pezsgőtablet-
tával, a krémekkel és a szájon át al-
kalmazható tablettákkal van tapasz-
talata, minden második válaszadó 
említette, hogy már kipróbálta ezeket 
a formákat. A lista másik végén talál-
juk a lágyzselatin kapszulát, illetve 
a szájban oldódó tablettát, granulá-
tumot, amelyek esetében körülbelül 
40 százalékos kipróbáltsági arány 
mérhető.

Az alkalmazók körében a legtöbb 
pozitív tapasztalat a pezsgőtablettá-
val, a krémmel és a szájon át szedhe-
tő tablettával van, hiszen az említett 
gyógyszerformákat már kipróbálók 
háromnegyede elégedett ezekkel. A 
visszajelzések alapján több kelle-
metlenség inkább a szájban oldódó 
tablettával és granulátummal kap-
csolatban merült fel, ezek szedése 
kevésbé volt konform a felhaszná-
lóknak.

Nemek tekintetében a legtöbb gyógy-
szerforma esetében nem tapasztalható 
különbség, míg a szájon át szedhető 
tabletta, a lágyzselatin tabletta, a tapasz 

vagy az oldat esetében a férfiak kedve-
zőtlenebb véleménnyel nyilatkoztak. 

Életkor alapján az 55 év alattiak által 
kedvezőbb megítélés alá eső gyógy-
szerformák a hagyományos tabletta, a 
szájban oldódó tabletta vagy a granulá-
tum, a krém és a pezsgőtabletta voltak.

Hagyományos tabletta kontra 
egyéb forma?

A hagyományos tabletta preferálá-
sa más készítményformákkal szem-
ben töretlen, szinte minden esetben 

Adat %-ban

…lágyzselatin kapszula

…szájban oldódó granulátum

…vízben oldódó granulátum

…oldat

…pezsgőtabletta

…szájban oldódó tabletta

…szirup

„Ha egy vény nélkül kapható vagy vényköteles gyógyszer több formában is elérhető, a 
hagyományos, szájon át alkalmazható tablettához viszonyítva Ön melyiket részesíti előnyben?”

(bázis: válaszadók %-a, N=746)
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? 56

49

49

49

49

49

46

29

35

37

35

34

33

37

15

16

14

16

17

18

18

inkább a hagyományos tablettát 
Mindegy
inkább a másik formát

„Ha egy vény nélkül kapható vagy vényköteles gyógyszer több formában is elérhető, 
a hagyományos, szájon át alkalmazható tablettához viszonyítva Ön melyiket részesíti 
előnyben?”

(bázis: válaszadók %-a, N=746)

„Az alábbi, Ön által már (akár vényköteles, akár vény nélküli készítmények esetében) próbált 
gyógyszerformák kapcsán milyen tapasztalata van?”

(bázis: aki már alkalmazta)

Adat %-ban

bázis: aki már alkalmazta, N=

pezsgőtabletta 1743

krém/gél 1693

szájon át alkalmazható tabletta 1618

szirup 1585

vízben oldódó granulátum 1483

tapasz 1439

rágótabletta 1437

oldat 1436

lágyzselatin kapszula 1345

szájban oldódó tabletta 1324

szájban oldódó granulátum 1106

73

74

76

70

66

66

62

67

62

59

53

27

26

24

30

34

34

38

33

38

41

47

Próbáltam, és inkább jó tapasztalatom van 
Próbáltam, és inkább rossz tapasztalatom van

„Az alábbi, Ön által már (akár vényköteles, akár vény nélküli készítmények  
esetében) próbált gyógyszerformák kapcsán milyen tapasztalata van?”
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10 ezer forintos értékhatárt meghaladó 
rendelés után a vásárló akár ingyenes 
kiszállításban is részesülhet. Az itthon 
még nem elterjedt, viszont további 
kedvezményeket biztosító eszköz lehet 
a folyamatosan vásárolt termékcsopor-
tok esetében az éves „subscription” 
előfizetés, a vásárlói lojalitás erősíté-
sében kiemelkedően fontos prémium 
klubtagság vagy kedvezménykártya 
alkalmazása. 

Európai kitekintés

Az Európai Unió országai eltérő sza-
bályozást alkalmaznak az online ren-
delhető gyógyszerek, illetve készítmé-
nyek típusa szempontjából. Míg egyes 
országok, például Németország és az 
Egyesült Királyság már a vényköteles 
(Rx) és a recept nélkül kapható (OTC) 
termékek értékesítését is lehetővé te-
szik, addig a legtöbb ország csak az 
OTC-értékesítést engedélyezi. Len-
gyelországban, Litvániában és Cseh-
országban jelenleg kidolgozás alatt áll 
az Rx termékek értékesítésének lehe-
tősége, viszont a balkáni országokban 
OTC-készítményeket sem lehet inter-
neten keresztül rendelni. 

Az európai tapasztalat azt mutatja, 
hogy az offline és az online értékesí-
tés között több átmenet is lehetséges. 
Egyrészt, egy online felületen a pon-
tos cím és terméknév megadásával 
kiválaszthatjuk azt a patikát, ahol a 
termék a rendelkezésünkre áll, más-
részt lehetőség van a legközelebbi 
patikába történő előrendelés felvéte-
lére is. Ebben az esetben egy gyors 
és sikeres vásárlás valósulhat meg, 
azonban a kedvezőbb ár gyakran nem 
biztosított, és továbbra is szükséges a 
háziorvosi vizit. 

A vényköteles gyógyszerek esetében 
Angliában találjuk a legsokoldalúbb 
rendszert. Az Elektronikus Felírási 
Szolgáltatás (Electronic Prescription 
Service, EPS) alkalmazásával az on-
line gyógyszertárak kiemelt hangsúlyt 
fordítanak az ügyfél-regisztrációra, az 
indikáció-alapú megközelítésre és a 
részletes betegtájékoztatóra. Egy on-

Az elmúlt 15 évben egy drasztikus 
technológiai változás szemtanúi le-
hettünk. Az internet gyorsaságának 
fejlődése ma már lehetővé teszi, hogy 
szinte helytől és időtől függetlenül az 
emberiség felhalmozott tudása egy 
gombnyomásra van tőlünk. Mindezt 
kiegészítve, lehetőségünk van szinte 
bárkivel, bárhol valós időben kommu-
nikálni. Egy olyan világba érkeztünk, 
ahol már nem az információ mennyi-
ségének hiánya, hanem annak minősé-
ge lett a központi kérdés: hol található 
a folyamatosan megújuló és megbíz-
ható tartalom? 

A megbízhatóság iránt támasztott igény 
a termékek és szolgáltatások internetes 
kereskedelmében is érvényesül. A fo-
lyamatos és pozitív vásárlói élmény 
hosszútávon a vásárlói lojalitás kiala-
kulását eredményezi, ennek hatására 
azt tapasztaljuk, hogy az interneten 
vásárolt termékek iránti kereslet nem 
csak globálisan, de Magyarországon is 
évről évre stabil növekedést mutat.

A termék-összehasonlító oldalak se-
gítségével lehetőség nyílt kiválaszta-
ni azokat a megbízható kereskedőket, 
akik a legkedvezőbb áron értékesíte-
nek. Megállapítható, hogy az interne-
tes kereskedelmi verseny legnagyobb 
nyertesei a fogyasztók, hiszen mindig 
a legolcsóbb ár áll a rendelkezésükre. 
Azonban a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az árképzés nem az egyetlen 
meghatározó tényező a kereskedő ki-
választása során. A vásárlónak mérle-
gelnie kell, hogy a megrendelt termék 
mekkora kiszállítási költségen és ki-
szállítási idővel áll majd a rendelkezé-
sére. Ha azonnal szükség van egy adott 
termékre, akkor feltételezhető, hogy 
egy átlagos, 2-3 napos kiszállítás vagy 
akár még a 24 órás házhozszállítás is 
soknak bizonyul. 

Összehasonlítva, ugyan az interneten 
kedvezőbb áron rendelhetünk, viszont 
a hagyományos bolti eladás során a 
terméket azonnal megkapjuk.  Ebből 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
például a sürgősségi termékek eseté-
ben az online értékesítés nem a legop-
timálisabb mód, míg a folyamatosan és 
hosszabb időtávon át használt szerek 
esetében nagyobb igény mutatkozik 
ezek iránt.

A vezető online kereskedők a vásárlói 
szokások pontos földrajzi feltérképe-
zésével és annak előjelzésével ma már 
képesek a disztribúciós folyamatok va-
lósidejű harmonizációjára. A kiszállítá-
si idők rövidülnek, és a készletek raktá-
rozása is hatékonyabb. Mivel az online 
kereskedő a kiszállítási tevékenységet 
független szolgáltatón keresztül végzi, 
ezért alapvetően a díjazás egységesen 
a vásárlói kosár összértékének a függ-
vénye. Magyarországon egy körülbelül 

Feljövőben
Az internetes gyógyszerforgalmazás lehetőségei 
Az Európai Unió országai eltérő szabályozást alkalmaznak az internetes gyógyszer-
rendelés kapcsán, ráadásul az offline és az online forma között többféle átmenet is 
lehetséges. Mi a helyzet nálunk, és mit tartogat a jövő a hazai közforgalmú patikák 
számára? 
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resőoldalak találati listáján előkelőbb 
helyezést biztosít, márpedig így to-
vább növelhető az új látogatók szá-
ma. A közösségi oldalakon is számos 
patika aktív jelenlétével találkozunk, 
ahol lehetőség van a mindig megújuló, 
friss tartalom célközönséghez történő 
eljuttatására, továbbá a helyi kis kö-
zösségek számára a gyors és kölcsönös 
párbeszéd erősítésére. 

Azt tapasztaljuk, hogy az online érté-
kesített termékek forgalma Magyar-
országon a régiós országokhoz képest 
ugyan kisebb, viszont azokéhoz hason-
lóan évről évre növekszik. Az árképzés 
szempontjából itthon is jellemző, hogy 
az interneten vásárolt készítmények-
hez a lakosság kedvezményesebben 
jut hozzá. A vásárlói szokások és a vá-
sárolt termékek típusa hazánkban is a 
többi európai országban tapasztalt po-
zitív tendenciákat mutatja.   

Szekeres Tibor
account manager,
IQVIA Hungary

line kérdőív megválaszolásával és há-
ziorvosi jóváhagyást követően akár 24 
órán belül is megérkezhet a szükséges 
készítmény. A visszaéléseket elkerü-
lendő, az egyszeri rendelhető mennyi-
ség gyakran limitált, viszont lehet havi 
rendszerességű, és a munkahelyi átvé-
tel is megengedett. 

Az online gyógyszertárak helyzete 
Magyarországon 

Hazánkban több mint 250 gyógyszer-
tár rendelkezik online értékesítési 
engedéllyel, amelyek – a NEAK adat-
bázisa alapján – összesen 85 egyedi 
internetes címet regisztráltak. Funk-
ciójukat tekintve a patikai weboldalak 
nem mindegyike folytat valós online 
kereskedelmi tevékenységet. Tartal-
mi szempontból gyakran egy statikus 
felületet találunk, amelyen alapvető 
információk, például a gyógyszertár 
neve, címe és nyitvatartási ideje ta-
lálható. A regisztrált oldalak mintegy 
felén található a termékek online érté-

kesítését biztosító webshop, amelynek 
létrehozása és folyamatos karbantar-
tása jelentős energiaráfordítást és ki-
adást igényel.

Általánosságban elmondható, hogy 
az offline forgalom szempontjából a 
gyógyszertár földrajzi elhelyezkedé-
se a legmeghatározóbb tényező. Ez-
zel ellentétben az online értékesítésre 
nincs hatással az elhelyezkedés, mert 
egy nagy lefedettségű, független ki-
szállítói hálózat alkalmazásával az 
online értékesítés könnyen országos 
lefedettséget is elérhet. Így egy vidéki 
kisforgalmú gyógyszertár is jelentős 
többletbevételt érhet el az online érté-
kesítésből.

A patikai weboldalakon gyakran talál-
kozhatunk egyes betegségeket, terápi-
ákat, vagy készítményeket részletesen 
bemutató tartalommal. Ez a minőségi 
információ meghatározó szerepet tölt 
be az internetes látogató szempont-
jából. Egyrészt hozzájárul az oldal 
szakmai megítéléséhez, másrészt a ke-
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Első ránézésre azt gondolnánk, hogy az 
eRetaxa mennyi gondot levesz majd a 
vállunkról. Milyen jó, hogy a gép re-
taxál helyettünk. Kiszűrjük az egye-
ző tételeket, és maradnak az eltérők. 
Csakhogy az összeset át kell nézni, 
egyenként! A legtöbbje átnézés után re-
taxálható, hiszen az eltérés vagy helyet-
tesítésből, vagy rossz TTT kódból, vagy 
hatóanyag-alapú felírásból adódik. De 
ez sajnos nem teljesen így működött. 

De ebben az esetben valóban  
retaxálunk? 

„Az alaki és szakmai követelményeknek 
megfelelő vényt kiadás előtt beárazzuk, 
taxáljuk. A retaxa maga a naponta befoga-
dott, kiadott vények kiadásának ismételt 
ellenőrzése. Eltérés esetén haladéktalanul 
értesíteni kell a beteget, a vényt stornóz-
ni kell, és helyesen vissza kell ütni. Alaki 
hiba, vagy hiányosság esetén a felíró or-
vossal kell felvenni a kapcsolatot.”

Retaxálunk? Szerintem nem. Most a 
térben felírt vényt hasonlítjuk össze 
az általunk lekért és beütött adatokkal. 
Hol van itt a retaxa lényege, az, hogy 
mit adtunk ki? Amíg lesznek nem 
megfelelő EAN kódok, hibás egyedi 

dobozazonosítók, amíg ablakok tö-
mege ugrál fel expediálás köz-
ben, olyan sűrűn, hogy azt már 
követni sem lehet, addig pont 
a lényeg veszik el, addig nem 
lehetünk biztosak abban, hogy 
mit is adunk ki. 

De kitartást, kedves kollégák! 

A gyógyszerészek mindig nyitottak 
voltak az újdonságok, a fejlődés és az 
innováció iránt. Mindemellett azon-
ban ne feledkezzünk meg arról, hogy 
egy-egy problémás napon, mindezek 
mögött elsősorban mi, gyógyszeré-
szek vagyunk, és hogy mindezt a be-
tegbiztonság, a jobb ellátás érdeké-
ben tesszük. No, és ne feledkezzünk 
meg a lényegről, a BETEG-ről sem, 
elvégre értük, miattuk dolgozunk mi, 
GYÓGYSZERÉSZEK.

Dr. Biczó Ágota 
gyógyszertárvezető

Az elmúlt huszonöt évben a gyógyszer-
tárak életében már volt néhány infor-
matikai kihívás. Hogy csak néhányat 
említsek, 1996-ban indult a vények 
elektronikus feldolgozása, tör-
tént meg a TAJ bevezetése, 
2006-ban jelent meg a 
közgyógy-keretösszeg 
és -kártya, 2010-ben be-
vezették az elektronikus 
tb-elszámolást, 2017 az 
elektronikus vény éve 
volt, 2019 februárja pedig 
az egyedi dobozazonosító 
megjelenésének dátuma. 

A gyógyszerészek mindig is fogéko-
nyak voltak a változások elfogadására. 
A mostani viszont nem a legkönnyebb 
időszak a patikák életében. A gyógy-
szertárak jelentős része a kritikus dolgo-
zói létszám körül üzemel. A gyógyszer-
tárvezetőknek a napi feladatok mellett 
nincs elég idejük megismerni az újat; 
még a legutóbbi „reformot” sem tették 
teljesen magukévá, máris jön egy újabb 
beütemezett átalakítás. Márpedig egy 
újabb terhelés, változás jobban felszínre 
hozza a feszültségeket.

Az elektronikus vény 2017. novembe-
ri indulását követően a patikák meg-
felelően kialakították a szükséges in-
formatikai-műszaki hátteret, időben, 
késedelem nélkül fegyelmezetten, 
gyorsan csatlakoztak az EESZT-hez. 
A gyógyszertári rendszer így időben 
készen is állt az e-receptek fogadá-
sára. A többi szereplőt sajnos nem 
ez jellemezte. A hálózatok, szerverek 
működése nem volt mindenhol kielé-
gítő, alkalmanként még ma is vannak 
problémák. A lakosság tájékoztatása 
némileg hiányos volt, a betegek egy 
része nem is értette, amikor a patikus 
az e-recepttel kapcsolatban közölt 
vele információkat. Ezek ellenére 
a gyógyszertárak tették a dolgukat, 
igyekeztek a rendszert fenntartani, a 
betegeket ellátni. Sokszor autodidak-
ta módon megismerni, megtanulni, és 
használni a számukra is új rendszert.

Idén július elején az elektronikus 
vényhez tartozó eRetaxa indult el 
élesben, nem kis riadalmat okozva a 
gyógyszerészek körében. Nem mon-
dom, hogy meglepett volna az ered-
mény. Hoztuk a szokásos formánkat. 
A patikák kisebb-nagyobb sikerrel 
igyekeztek megoldani a felmerülő 
problémákat. Most azonban jelentős 
felháborodást okozott a tehetetlen-
ség és a rendszerek leállása. Az OEP 
részéről türelmet, a rendszergazdák 
részéről pedig elszántságot tapasztal-
tunk, ami egy kissé megnyugtatta a 
kedélyeket…

Elektronikus retaxa
Újabb mérföldkőhöz érkezett az eRecept rendszere 
2017. november 1-jén élesben is elindult az elektronikus vényfelírás rendszere, 
amelynek működése kezdetben nem volt problémamentes. De mi nem az?

„Most a térben felírt vényt hasonlítjuk 
össze az általunk lekért és beütött 

adatokkal. Hol van itt a retaxa lényege, az, 
hogy mit adtunk ki?”



Kiemelt szakmai 
partnerek:

II. HUNGAROMED Egészségügyi és 
Orvostechnológiai Kiállítás és Konferencia

Magyarország egyetlen átfogó egészségipari fórumát második alkalommal rendezik 
meg október 7-9. között a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. 
A rendezvényen idén is díjmentes akkreditált továbbképzésekkel, piacvezető innova-
tív cégekkel, szakmapolitikai aktualitásokkal és izgalmas kerekasztal beszélgetésekkel 
várják az érdeklődőket. 

Gyógyszerész szakembereket érintő 
konferencia programok

Október 7. hétfő
Digitális Egészségügy 2019. - díjmentes, akkreditált továbbképzés

Október 8. kedd
Medicina Fórum Kerekasztal - Téma: Három generációval az egészségért (Az alap-, a szakel-
látás-, az Egészségfejlesztési Intézetek együttműködése –integrált rendszerek)
Bevezető gondolatok: Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter (EMMI)

Okóber 9. szerda

Díjmentes regisztráció és részletes konferencia program:
www.hungaromed.hu

Díjmentes szakmai regisztráció
www.hungaromed.hu

2019. október 7-9.

41. Medicina Fórum – Az Egészségügy 
Konferenciája - Témák:

• Családbarát ország – egészséges nemzet – 
egészséges munkahelyek 
• Kiberbiztonság -    biztonságos adatkezelés 
az egészségügyben 
• Biztonságos gyógyszerellátás – a 
gyógyszer és orvostechnológia finanszí-
rozásának kihívásai

Magyar Gyógyszerészi Kamara  
Konferenciája  - Témák:

• Az adherenciaprogram és a betegek
• Informatika és adherencia
• A jövő patikája az adherenciafejlesztés szol-
gálatában
• A konferencia ingyenes, külön regiszt-
rációhoz kötött! Regisztráció:  
http://hungaromed.hu/mgyk

Jó kezekben van.
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Nyilvánvalóan nem rajtunk múlik, 
hogy vannak olyan országok, ahol a 
fizetések többszörösen meghaladják a 
hazai béreket, mint ahogyan az sem, 
hogy vannak igen vonzó szektorok, 
ahol a hazai viszonyokhoz képest 
is jóval magasabbak a bérek, és en-
nek szakembert elszívó hatása foly-
tán a gyógyszerészhiány (is) egyre 
érezhetőbb. De az (megfelelő anyagi 
háttér esetén) már rajtunk múlik, hogy 
alkalmazunk-e például a gyógyszertá-
ri folyamatokat gyorsító robottechno-
lógiát. 

Nyilvánvalóan korlátozott befolyásunk 
van a kifizethető bérekre, arra viszont 
van befolyásunk, hogy a munkatársa-
inkat milyen képzésekre küldjük el. E 
tekintetben jó gyakorlat, ha a vezető 
példát mutat az önfejlesztésre, majd 
ő maga segít – mentorként – a beosz-
tottainak. Érdemes megjegyezni, hogy 
kellő utánkövetés nélkül még a gondo-
san kiválasztott képzések is gyakran 
kidobott pénzt és időt jelentenek, mi-
vel a megszerzett tudás aktív gyakorlás 
nélkül könnyen feledésbe merül. 

Az viszont már rajtunk múlik, hogy a 
gyógyszerészi szakma presztizse ho-
gyan alakul. Ehhez elengedhetetlen a 
szakmai összefogás. Mint ahogy az is 

rajtunk múlik, hogy a saját pa-
tikánkban milyen viszonyt 
alakítunk ki a munkatársa-
inkkal és a betegekkel. A 
jól vezetett gyógyszertár 
a legjobb marketingesz-
köz is egyben: a jó hírnév 

szájról szájra terjed, ami a 
márkaépítés és a hosszútávú fejlődés 
alapja. Mint ahogy az is rajtunk múlik, 
hogy megtaláljuk-e azokat a módszere-
ket, amelyek még az adott körülmények 

Az ősz elején járunk, feltehetően jön 
még pár meleg nap. Vajon meglepő-
dünk, ha bekövetkezik majd az ősz 
és a tél, majd ismét a tavasz? Vajon 
meglepődünk, ha látjuk önmagunkat 
vagy szeretteinket a változás lépcsőin 
haladni, vagy ha hasonló változásokat 
figyelünk meg egyes termékek, szol-
gáltatások, akár iparágak életciklusai 
kapcsán? Nyilvánvalóan nem. A ciklu-
sosság és a változás általában jellemző 
a természetre, a gazdaságra, a kultúrá-
ra. A kérdés csak az: a változás melyik 
oldalán állunk?

Mert a változás-
nak is legalább két 
oldala van, a pasz-
szív és az aktív. 
Azaz: megtörténnek 
velünk a dolgok, vagy 
magunk kezdeményezzük a változást? 
De még abban az esetben is, ha a vál-
tozást nem mi idézzük elő, módunkban 
áll felkészülni rá.

Rajtunk múlik? 

Nyilvánvalóan nem tőlünk függ, hogy 
a vevők kedvelik-e az internetes vásár-
lást, és hogy léteznek-e biztonságos fi-
zetési módszerek – a világ mégis egyre 
inkább ebbe az irányba tolódik el. Az 
viszont már rajtunk múlik, hogy eldönt-
jük: szeretnénk-e ebben az értékesítési 
formában részt venni vagy sem? El-
szenvedői vagy haszonélvezői akarunk 
lenni ennek a változásnak? Azt állítjuk, 
hogy ez gyakran „csupán” döntés kér-

dése. Igaz, a döntés nem egyszerű: cél-
szerű, ha egy ilyen lépést megelőz egy 
üzleti terv megírása, amihez akár külsős 
tanácsadót is igénybe vehetünk.

危机
A változás mint lehetőség 
A válság (wēiji) kínai írását többféleképpen fordítják, ám a legtanulságosabb fordítás szerint az első szótag, a (wēi) jelentése 
„veszély”, míg a másodiké (ji) „lehetőség”. A válság egy szélsőséges esete annak a folyamatnak, amit változás néven ismerünk. 
És valóban: a változás mindkét elemet magában hordozza, benne van a veszély és a lehetőség is. Ezt magunk is tapasztalhat-
juk vezetőként, akár gyógyszertárban, akár az egészségügy vagy a versenyszféra más területein dolgozunk. 

„A vezető a szükségszerű változás 
nyomásában nem csupán veszélyt, hanem 

egyben lehetőséget is lát.”
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Legyen vonzó!

A változással csapatként lehet szembe-
nézni, ahol a szendvics két része, a ve-
zető és a beosztottak között értékes és 
finom töltelék (tudás, lelkesedés, fejlő-
dés, innováció, közös felelősségvállalás) 
található. A csapatként működés során a 
vezető (mert erős jövőképe van) tud és 
akar is vezetni, a beosztottak pedig, akik 
bíznak a vezetőjükben, ennek a folya-
matnak az aktív részesei, s ezért kreatív 
energiáik legjavát adják a vállalkozás 
számára. Ilyen feltételek esetén a veze-
tő a szükségszerű változás nyomásában 
nem csupán veszélyt, hanem egyben 
lehetőséget is lát, és azt ki is használja. 

Cikkünket, a címhez illően, egy 
Lao-ce-idézettel zárjuk: „Ne a válto-
zástól, az állandóságtól félj!”

Dr. Bencz Zoltán és Tóth Ilona, 
Connect Consult

A cikkünk elkészítésében nyújtott segítségükért 
köszönetünket fejezzük ki dr. Fischer Anna,  
Lukácsné dr. Fodor Enikő és dr. Wáczek Frigyes 
gyógyszerészeknek, valamint Szentesi Zoltán 
kollégánknak az interjúk elkészítésében nyújtott 
segítségéért.

között is vonzónak bizonyulnak a 
frissen végzett szakemberek számára. 
Ilyen lehet a nagyszerű és értelmes 
szakmai feladatok és célok felállítása 
(hasonlóan a sport kihívásaihoz),  nem 
csupán a fiatal, de az ambícióval ren-
delkező többi generáció számára is. A 
csapatépítés vagy a hasonlóan inspirá-
ló, a hétköznapokból kiemelő esemé-
nyek ennek a pozitív szemléletnek az 
alakítását szolgálják. Léteznek 
tehát jó gyakorlatok, amelyek 
segítenek az elkerülhetet-
len változással való ak-
tív szembenézésben. 

A változás másik ol-
dala, amikor azt ma-
gunk kezdeményez-
zük. Erre vezetőként 
több lehetőségünk is adó-
dik. Kényelmes lenne a lapunk 
idei, márciusi számában tárgyalt 
innovációs módszereket felhozni pél-
daként. Ezek a metódusok működnek, 
az elért eredmény azon múlik, hogy 
alkalmazzuk-e őket. Azonban említ-
sük meg inkább a vezetés egy kevéssé 
hangsúlyozott oldalát, amit a „Nil no-
cere!” elvéhez köthetünk. 

Nil nocere!

A vezető szerepe kapcsán felvethető 
a „Nil nocere!” elve, azaz vezetőként 
(legalább) ne ártsunk! Ilyen csapda a 
levegőszendvics csapdája, amely két 
irányból is veszélyes: a vezető és a 
beosztott oldaláról egyaránt. Bár a ke-
nyér önmagában finom, de ha csupán 

a töltelék ígéretét tesszük bele, 
akkor nagy lesz a csalódás.  

Vezetői oldalról 
nézve, amikor 
azt a szlogent 
hangoztatjuk, 

hogy mi 
az inno-
v á c i ó r a 
é p í t ü n k , 
majd ki-
d e r ü l , 

hogy egyet-
len komoly in-

novációs lépést sem 
teszünk önszántunkból, ha a munka-
társaktól érkező kezdeményezéseket a 
„majd meggondolom” szavakkal tesz-
szük a süllyesztőbe, akkor nem meg-
lepő, ha beosztotti oldalról is hasonló 
viselkedést tapasztalunk. 
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Kihirdették a 2019-es felvételi ponthatárokat

Idén összesen 112 ezren jelentkeztek a magyar felsőoktatás valamelyik képzésé-
re. A legnépszerűbbek a gazdálkodás és menedzsment szakok voltak, a legtöbben 
pedig az ELTE-n kezdhetik meg a tanulmányaikat – derül ki az eredményeket 
összegző cikkekből. Az orvosi szakokon mindenhol nőttek a ponthatárok, az ál-
lamilag támogatott gyógyszerészképzések esetében pedig egyedül a Pécsi Tudo-
mányegyetemen nem változott, mindenhol máshol nőtt a ponthatár.

A Semmelweis Egyetemen idén 398 pont kellett az államilag támogatott gyógy-
szerészképzésre való felvételhez. Ez a támogatott képzések közül a legmagasabb 
ponthatár, azonban a  Debreceni Egyetemen  és a  Szegedi Tudományegyete-
men is emelkedett a limit: előbbin 397, utóbbin 389 pontra volt szükség a beju-
táshoz. A Pécsi Tudományegyetemen változatlanul 385 pontot kellett elérniük 
a felvételizőknek a támogatott képzésre való bekerüléshez. Érdekesség, hogy a 
legmagasabb ponthatárt a gyógyszerészképzések közül a Semmelweis Egyetem 
költségtérítéses szakán állapították meg, az ide való felvételhez 410 pontra volt 
szükség. (A felvételi ponthatárok teljes adatbázisa a felvi.hu-n böngészhető.)

Ami a további egészségügyi képzéseket illeti, a Semmelweis Egyetem hat ka-
rára idén összesen 2119 hallgatót vettek fel, akik közül 84-en önköltséges for-
mában tanulnak majd. Az orvosi és a fogorvosi képzésre továbbra is mintegy 
háromszoros a túljelentkezés – azon jelentkezők esetében, akik első helyen je-
lölték meg a fővárosi oktatási intézményt. Az államilag finanszírozott általános 
orvosi szakra 442 pontra volt szükség a bejutáshoz, de a képzésre felvettek át-
lagpontszáma meghaladja a 460-at. A korábbi évekhez hasonlóan a gyógytor-
nász és a dietetikus képzés esetében a legmagasabb a ponthatár, az államilag tá-
mogatott alapképzés esetében előbbinél 439, utóbbinál 417 pontot kellett elérni 
a felvételhez. A Fogorvostudományi Karra (FOK) való bejutáshoz a tavalyival 
megegyezően magas, 434 pontra volt szükség. Ide most 96-an nyertek felvételt. 
A Gyógyszerésztudományi Karon tovább emelkedett a ponthatár, idén a tava-
lyihoz képest hattal több, 398 pontra volt szükség a bejutáshoz. A tavalyi 150 
helyett ebben az évben 163-an kezdhetik el a tanulmányaikat, ketten költségté-
rítéses képzésben (itt 410 lett a ponthatár).

A Szegedi Tudományegyetem összesen 6159 új hallgatót vett fel. Még zajlik a 
külföldi hallgatók felvételi eljárása, így a Tisza-parti városban várhatóan több 
mint 7500 gólya kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Jelentősen nőtt az or-
vos- és egészségtudomány, az informatika, a gazdaság-, a jogi, a bölcsész- és a 
természettudományi képzési területre felvettek, valamint a távoktatásban részt ve-
vők száma. A most felvettek közül állami ösztöndíjas képzésen 5141, önköltséges 
finanszírozási formában 1018 új hallgató tanulhat. Az általános orvos szakra való 
bekerüléshez 428 pont, a fogorvosi képzésre 427 pont, az ápolás és betegellátás–
gyógytornász szakra való bejutáshoz 403 pontra volt szükség.

Forrás: MOSZinfó

Gyógyszerészképzések ponthatárai 2018-ban és 2019-ben

Képzőhely Semmelweis 
Egyetem

Debreceni 
Egyetem

Pécsi Tudomány-
egyetem

Szegedi Tudo-
mányegyetem

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Államilag támogatott 392 398 385 397 385 385 385 389

Költségtérítéses 390 410 344 nem 
indul 352 312 296 302

Új vezetők az OGYÉI élén

Dr. Szentiványi Mátyás két új főigazga-
tó-helyettest nevezett ki az Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Főigazgatóság és 
az Ellenőrzési Főigazgatóság élére. Ezzel 
az OGYÉI-ben minden felsővezetői he-
lyet betöltöttek. Az igazgatóság jelenlegi 
összetétele a következő:

Dr. Szentiványi Mátyás főigazgató
Dr. Tarnai Julianna általános helyettes, 
Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani 
Főigazgatóság
Dr. Raffay Bálint főigazgató-helyettes, 
Jogi és Személyügyi Főigazgatóság
Dr. Szűcs Attila főigazgató- 
helyettes, Ellenőrzési Főigazgatóság 
Dr. Feigl Edit főigazgató-helyettes,  
Élelmezés- és Táplálkozástudományi  
Főigazgatóság
Horváth Péter főigazgató-helyettes,  
Gazdasági Főigazgatóság

Dr. Szűcs Attila irányítása alá tartoznak 
a gyógyszerellátás szereplőinek ható-
sági felügyeletét ellátó területek, így az 
országos tiszti főgyógyszerészi és tiszti 
gyógyszerészi szolgálat is. A szakember 
1994-ben szerzett gyógyszerészi okleve-
let Szegeden. Gyógyszerellátás és gyógy-
szerügyi szervezési, kórházi gyógysze-
részeti és onkológiai gyógyszerészeti 
szakképesítéssel, gyógyszerész-közgaz-
dász másoddiplomával és jogi szakokle-
véllel rendelkezik. 1994-től közforgalmú 
gyógyszertárban, majd intézeti gyógy-
szertárban dolgozott, 1997-től intézeti fő-
gyógyszerész. Legutóbbi munkahelyén, 
az Országos Onkológiai Intézetben 2007-
től mostanáig volt főgyógyszerész.

Forrás: OGYÉI

http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/html/szer/szer_297.html
http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/html/szer/szer_338.html
http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/html/szer/szer_301.html
http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/html/szer/szer_301.html
http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/html/szer/szer_1435.html
http://www.felvi.hu/bin/content/vonal19a/
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Kivezetik a homeopátiás szerek támogatását Franciaországban

Két éven belül teljesen megvonják az állami támogatást a homeopátiás szerektől 
Franciaországban – nyilatkozta Agnes Buzyn egészségügyi miniszter. Ezekre a 
készítményekre jelenleg 30 százalékos állami támogatás vonatkozik az ország-
ban, amit jövőre 15 százalékra, 2021. január elsejétől pedig nullára csökkentenek. 
A homeopátiás szerek 1984-től voltak államilag támogatott gyógykészítmények 
Franciaországban, ekkor 65 százalékos támogatással vették fel őket a listára, ezt 
csökkentették 2003-ban előbb 35, majd 2011-ben 30 százalékra.

Buzyn – elmondása szerint – a francia egészségügyi főhatóság véleménye alap-
ján döntött, a szervezet ugyanis egy június végén közzétett jelentésében meg-
állapította, hogy nem talál elégséges bizonyítékot a homeopátia hasznára. Az 
egészségügyi miniszter hozzátette, 1984-ben, amikor a készítmények támogatá-
sáról döntöttek, nem folytattak ilyen vizsgálatot; akkor az iparág fellendítése volt 
a fő szempont, most azonban a hatóság arra jutott, hogy a készítmények főleg a 
placebo-jelenségnek köszönhetően érnek el hatást.

A homeopátiás készítményeket gyártó francia Boiron érthetetlennek nevezte a 
döntést, és találkozót kért Emmanuel Macron francia elnöktől.

Forrás: Hvg.hu

Nőtt a gyógyszerészek elvándorlási hajlandósága
A gyógyszerészek 2018-ban 28 százalékkal magasabb arányban kértek külföldi 
munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt, mint az azt megelőző esz-
tendőben. Mindez az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fej-
lesztési Főigazgatóságának statisztikáiból tudható. A hivatalos adatok szerint 
2018-ban 58-an igényeltek hatósági bizonyítványt a külföldi munkavállaláshoz, 
közülük 41 magyar állampolgár. A korábbi két évben ez a szám csak 32-32 volt, 
tehát tavaly 28 százalékkal több gyógyszerész távozott külföldre. A kérelmezők 
többsége 25-39 éves nő volt, és főleg Németországban, Svájcban és Svédország-
ban szeretett volna dolgozni.

Az orvosok elvándorlása ezzel párhuzamosan némileg csökkent. A 2018-ra vonat-
kozó statisztikák alapján 743-an fordultak a főigazgatósághoz hatósági bizonyítvá-
nyért, közülük 452 magyar állampolgárságú személy. A korábbi évvel összevetve 
13 százalékkal kevesebb magyar orvos kérte az igazolást. Főleg a fiatalok, a 25-29 
évesek igyekeztek külföldre (135 fő), de az utánuk jövő korcsoportból, a 30-34 
évesek közül is sokan kértek hatósági bizonyítványt (92 fő). A külföldre költöző 
orvosok elsősorban Németországban és Angliában kerestek munkát, a népszerűsé-
gi listán a fenti országokat Ausztria, Svájc, Románia és Svédország követte.

Szintén csökkent a hatósági bizonyítványt kérő fogorvosok száma: tavaly 236 
fogorvos kért hivatalos igazolást a papírjairól, zömük 25 és 39 év közötti (79 
fő), többségében férfi volt. Összehasonlítva a korábbi évvel, tavaly 7 százalékkal 
kevesebb magyar fogorvos akart külföldre menni, 2016-hoz képest pedig 30 szá-
zalékkal csökkent a számuk.

Fontos megjegyezni, hogy a hatósági bizonyítványt kérők száma nem egyértel-
műen jelent külföldi munkavállalást, hiszen nincs információ arról, hogy a kérel-
mezők valóban elhagyták-e az országot.

Forrás: Weborvos.hu

A magyarok elsöprő többsége  
védőoltáspárti
A magyar lakosság kulcsfontosságú-
nak tartja a védőoltások alkalmazását, 
különösen a kisgyerekek esetében, és 
elviekben sem kifogásolja a betegsé-
gek megelőzésének ezt a módját – de-
rült ki a Századvég Gazdaságkutató 
Zrt. közvélemény-kutatásából, ame-
lyet 2019 júniusában végeztek ezer 
felnőtt lakos számítógépes megkérde-
zésével. 

A felmérés eredményei szerint a vá-
laszadók 74 százaléka nélkülözhetet-
lennek tartja a védőoltásokat az egész-
ségmegőrzés szempontjából, további 
15 százalékuk pedig inkább egyetért, 
mintsem nem ért egyet használatuk-
kal. Ettől eltérő véleményt a megkér-
dezettek elenyésző része, mindössze 9 
százaléka képviselt.

A lakosság még fontosabbnak ítéli a 
védőoltásokat a gyermekek esetében: 
a megkérdezettek 93 százaléka tartja 
indokoltnak, hogy a gyermekek vé-
dőoltására minél hamarabb sor kerül-
jön, és pusztán 5 százalékuk vélekedik 
másképpen.

A közleményben kiemelték: a lakos-
ság meghatározó többségének, 88 
százalékának elvi szinten sincs ellen- 
érzése a védőoltásokkal szemben, az 
ellenzők tábora ebben a közegben is 
csak 10 százalék. Ezzel összhangban 
a válaszadók 91 százaléka egyetért 
azzal, hogy a kormányzat 2019 őszé-
től kötelezővé teszi a gyermekek bá-
rányhimlő elleni védőoltását, és pusz-
tán 7 százalékuk nem támogatja az 
intézkedést.

Forrás: MTI
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A Semmelweis Egyetem Gyógysze-
résztudományi Kara (GYTK) dok-
torrá avató ünnepségén 12-en summa 
cum laude, 79-en cum laude és 40-en 
rite minősítésű gyógyszerészdoktori 
diplomát vehettek át. Az intézmény 
Szenátusának nyilvános ünnepi ülésére 
a Madách Színházban került sor, ahol 
elsőként az ilyenkor szokásos kitünte-
téseket adták át. 

„A Semmelweis Egyetem Gyógy-
szerésztudományi Karának Oktató 
Gyógyszerésze” cím adományozásáról 
szóló oklevelet dr. Gál Lívia, dr. Ke-
lemen Rita és Szaniszlóné dr. Zajácz 
Edit vehette át. Az elismerés azoknak 
az oktató gyógyszerészeknek adható, 
akik hosszabb ideje vesznek részt a 
gyógyszerészhallgatók nyári és záró-
vizsgás gyakorlati képzésében, záró-
vizsgára való felkészítésében, és az 
oktatást magas színvonalon végzik. 

„A Gyógyszerésztudományi Kar Tár-
sult Oktatója” kitüntetést dr. Oláh Attila 
és dr. Telekes András kapta. A cím azon 
nem gyógyszerészi végzettségű szak-
emberek munkájának az elismerésére 
szolgál, akik legalább öt éve vesznek 
részt a gyógyszerészhallgatók oktatá-
sában, és publikációkkal vagy tudo-
mányos fokozattal igazolt, kiemelkedő 
szakmai tevékenységet folytatnak.

A Zalai Károly Emlékérmet, amely 
olyan végzős gyógyszerészhallgatónak 
jár, aki egyetemi tanulmányait példaér-
tékűen, kimagasló eredménnyel végez-
te, a gyógyszerész- vagy az orvostudo-
mányok területén önálló kutató munkát 
végzett, valamint eredményeit tudomá-
nyos folyóiratban publikálta, a zsűri az 
idei évben Fábián Márknak ítélte oda.

Ünnepi beszédében dr. Zelkó Romána 
dékán emlékeztetett arra, hogy a Semmel-

weis XXI. Fejlesztési Projekt lehetőséget 
adott a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógy-
szerkutatási Központ létrehozására, amely 
megteremti a Gyógyszerésztudományi 
Kar oktatási és területi integrációját, és a 
kar bázisán létrejön az ország egyetlen ne-
vesített egyetemi-állami gyógyszerkuta-
tást végző és a gyógyszerpolitikai célokat 
figyelembe vevő oktató egysége.

„Önök nem foglalkozást, hanem hiva-
tást választottak, amely a másik ember 
szolgálatára irányul” – szólt a friss dip-
lomásokhoz dr. Zelkó Romána, hozzá-
téve, hogy a gyógyszerészi hivatás au-
tonóm, nyitott tevékenység, amelynek 
kereteit a beteg sokszor előre meg nem 
határozható és változó szükségletei ha-
tározzák meg. A dékán végül a folya-
matos önképzés fontosságára hívta fel 
az ifjú gyógyszerészek figyelmét.

Forrás: Semmelweis.hu

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
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Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai: 
A Centrál
A Centrál Kávéház neve a 19-20. században összeforrott a budapesti 
szellemi élettel. De nemcsak a vendégköre volt jelentős, hanem 
maga az épület is, amelyben megnyithatta a kapuit. 

Seemann Károly egyike volt az első Andrássy úti kávésoknak. Az 
Operaház mellett működő nagy kávéháza később a Windsor cégé 
lett, majd bankot csináltak belőle. Seemann, amikor a Váci körúti 
Károlyi paloták 1890-ben elkészültek, ezek egyikében megint a 
saját neve alatt nyitott kávéházat. A Centrál megalapítása szintén 
Seemann nevéhez fűződik 1885-ben. A kávéházat a veje (akinek 
nevét a vízszintes 1. sor tartalmazza) részére rendezte be, aki 1887-
ben nyitotta meg az intézményt.

A kávéházról terjedelmes cikk jelent meg a függőleges 15. sorban 
leírt című újság 1887. augusztus 20-i számában. A cikk megemlíti 
Scholz Róbert festő-mázoló és aranyozó mester munkáját, amely 
a termek mennyezeteit és falait díszítette. A mester a világos na-
rancsszínt kombinálta a kékkel, fehérrel és aranyozott cirádákkal. 
A villanyfény, amivel a kávéházat kivilágították, életre keltette a 
színeket. A büfét maga Quittner Zsigmond tervezte, falát két óri-
ás tükör fogta közre, amelyek az F. Waldsteiner cégtől származtak. 
„A világítótestek, s az egész berendezés, úgymint a márványaszta-
lok, fotelek, biliárdasztalok, az egész játékszoba s a kávé-konyha, 
sőt az edények és csészék is oly szépek, hogy szebbet elképzelni 
sem lehetne”. Megtudhatjuk továbbá a cikkből, hogy a Centrálban a 
legtöbb bel- és külföldi újság a vendégek rendelkezésére állt, hogy 
a felkínált italok kiválóak, nem is túl drágák, és hogy a pincérek 
figyelmesek, udvariasak voltak.

A Centrál Kávéház a századvég és a századelő jelentős szellemi 
központjának számított, a New York Kávéház mellett a magyar 
irodalmi élet legjelentősebb helyszíne. Az első jelentős esemény az 
volt, amikor Kiss József a Váci utcai Koronából átköltöztette ide 
Kerek Asztalát és a frissen alapított A Hét című folyóirat szerkesztő-
ségét. A cikkek nagy részét itt írták, és a frissen elkészült írásokat át-
küldték a közeli Atheneum nyomdába. Az új hangot képviselő Nyu-
gat szintén itt született, hetente kétszer is volt itt törzsasztala, és az 
1908-as indulástól kezdve nyolc éven át mindennaposak voltak az 
összejövetelek. Ugyancsak itt kérte meg Babits Mihály Tanner Ilona 
(Török Sophie) kezét, és itt észlelte Karinthy Frigyes betegségének 
első tüneteit. Műtétje után a Centrálban kezdte el írni az Utazás a 
koponyám körül első vázlatait. 1936-ban pedig itt alapították meg az 
ismert írónőről elnevezett (nevét a függőleges 20. sor tartalmazza) 
Társaságot, amely onnantól kezdve összefogta a magyar írónőket, és 
összejöveteleiknek minden szerdán lehetőséget biztosított.

Vízszintes 

1. Megfejtés 12. Terepjáró márka 13. Áramszolgáltató cég 14. 
Előjel, intő jel 16. Nemesgáz 19. Nem látó, névelővel 21. Azonos 
betűk 23. Fényérzékenység egyik mértékegysége 24. Sport felső 
26. Kényszerű kötelék, egyben a vonójószág befogására szolgáló 
szerszám 27. Német egyetemi város 29. Ügyet bevégez 31. YF 32. 
Város Veszprém megyében 33. Gyarmatosító, betelepülő 34. Én, 
szubjektum 36. Magyar alapítású férfi szerzetesrend 37. Árok szé-
lei! 38. IA 39. Kerület, rövidítve! 41. Szépen akar 42. Menyasszony 
43. Nagydarab, nagytestű (szleng) 44. Sebesség, lendület 45. UX 
46. Sérülés 48. Somogyi község 49. Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara 51. Ellök magától 53. A szerelem istene 54. Torz alakú ember 
55. Régi írásmód jelzője 56. Algoritmus röviden! 57. Tat, a hajó 
hátsó része más szóval 59. Kettőzve egyfajta dob 61. ÓI 62. Üdítő 
eleje! 63. Adónem 65. Lóeledel 67. Üres földterület 

Függőleges

2. Rádium vegyjele 3. Menyasszony 4. Észak Párizsban! 5. …., a 
profi; Jean Reno film 6. Kettőzve édességfajta és egy zenekar neve 
7. Anglia rövidítése a sportban 8. Állóvíz 9. Az a dolog, régiesen 
10. Becézett Levente 11. Méretes, névelővel! 15. Megfejtés 17. 
Borókapálinka 18. A gyógyítás folyamata 20. Megfejtés 22. Bala-
toni település 24. Nagydarab (szleng) 25. Nyári eső 28. MRO 29. 
Eltakar, befed 30. „In medias …”; az események közepébe vágva 
35. Hasad, szétnyílik 37. Keringő (például folyadék) 39. Méhek 
lakhelye 40. Fogoly 42. Íz, zamat 44. ISÁ 47. A zsoké is ez 50. 
Betegség, bántalom 51. Amerigo …; magyar származású, világhírű 
szobrászművész volt 52. Íme 58. Egykori keletnémet teherautó-
márka volt 60. Az egyik oldal 63. Fa része 64. Az argon vegyjele 
65. ZE 66. Nem ki! 

A helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2019. szeptember 27.

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)
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VILÁGZENE
Cuncordu e Tenore de Orosei

Korzika és Szardínia szigeteinek zenei kultúrá-
jában szinte háborítatlan formában maradt meg a 
többszólamú éneklés több évszázados hagyomá-
nya. Alapvetően mindig is a férfiak művelték, és 
nem igényelt hangszeres kíséretet, rendkívüli hatá-
sára pedig garanciát jelentett az a négy-öt férfi, aki 
három hangfekvésben és négy szólamban énekelt. 
 
Szardínia többszólamú énekegyüttesei közül az 
1978 óta működő Cuncordu e Tenore de Orosei 
a legrangosabbak közé tartozik. Nevük arra utal, 
hogy repertoárjuk egyaránt tartalmazza a sziget – 
illetve azon belül az Orosei-öböl – szakrális (cun-
cordu) és világi (tenore) dalait. Nagy sikerüket 
nemcsak Európa-szerte népszerű koncertjeiknek, 
hanem 1994 óta megjelenő lemezeiknek is kö-
szönhetik.

Helyszín: Művészetek Palotája, előcsarnok
Időpont: szeptember 22., 18.00

A belépés díjtalan.

Helyszín: Belvárosi Színház
Időpont: szeptember 25., október 17., 19.00

Jegyár: 3500–7300 Ft

SZÍNHÁZ
Dan Gordon: Becéző szavak
Vannak strapás anyák. Sziporkázóak, szórakoztatóak, de 
a legrosszabbkor szólnak, tapintatlanok és mindig hibátla-
nul szúrják be a legbrutálisabb megjegyzést. Ha nem a mi 
bőrünkre menne, boldogan élveznénk imádnivaló humo-
rukat. Na, Aurora ilyen. Pedig mindig a legjobbat akarja, 
az egész életét parkolópályára állítja, hogy végre gatyába 
rázza a lányáét – aki mellesleg férjes asszony és gyerekei 
vannak. 
 

Larry McMurtry emlékezetes regénye és a belőle ké-
szült film után színpadon is bemutatkozik a komi-
kus helyzetekben bővelkedő történet. Ami mindenek-
felett arról szól, hogy sohasem késő az őszinteség...   
 
Szereplők: Hernádi Judit, Gyabronka József, Péter Kata, 
Horváth Illés, Cseh Judit
Rendező: Kocsis Gergely
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JAZZ
A Rákfogó együttes koncertje

Helyszín: Opus Jazz Club     Időpont: szeptember 28., 20.00     Jegyár: 2000 Ft

Közreműködik: Szakcsi Lakatos Béla – Fen-
der Rhodes, Fekete-Kovács Kornél – trombita,  
Fenyvesi Márton – gitár, Orbán György – nagy-
bőgő, Kőszegi Imre – dob.

A Rákfogó zenekar több mint 40 éves. Annak 
ellenére is igaz ez az állítás, hogy a Szakcsi-Ba-
bos-Ráduly-Orszáczky-Kőszegi felállás csak 
rövid ideig, 1972 és 1974 között működött, il-
letve hogy az alapcsapatból ma már csak a zon-
goristát és a dobost találjuk a színpadon. 

A jelenlegi formáció ráadásul zeneileg is sok-
ban különbözik az egykori Rákfogótól. Orbán György Or-
száczkyval ellentétben basszusgitár helyett bőgőn játszik, 
Ráduly Mihály szaxofonját a kiváló zenész-zeneszerző Fe-
kete-Kovács Kornél trombitája váltja, Kőszegi Imre pedig 
külön erre a projektre készíttetett cintányérokkal és kiegé-
szítőkkel teszi még színesebbé és eredetibbé játékát. 

Ez a formáció nem emlékzenekar, s bár a repertoárban 
szerepelnek eredeti dalok, ezek is – csakúgy, mint a Da-
vis, Coltrane, Zawinul örökzöldek – újragondolt formá-
ban szólalnak meg, az egykori Rákfogó kísérletező ked-
vű, formabontó, szabadságvággyal átitatott szellemiségét 
idézve.

Műsoron:
Schumann: Genovéva – nyitány, op. 81

Schumann: a-moll zongoraverseny, op. 54
Sibelius: I. szimfónia, op. 39

Vezényel: Hontvári Gábor
Közreműködik: Xinyuan Wang (zongora)

Schumann egyetlen – máig ritkán megszólaló – operá-
jának nyitánya, Sibelius slágerszámba menő II. szim-
fóniájának mellőzött „idősebb testvére”, egy szép re-
ményekre jogosító, fiatal kínai-német zongoraművész 
és egy pályakezdő magyar karmester: sok és sokféle 
felfedeznivalót kínál ez az este.

Xinyuan Wang 1995-ben született, alap- és középfokú ta-
nulmányait hazájában, Kínában végezte, 16 évesen azon-
ban a poznańi Paderewski Zeneakadémia növendéke lett. 
2012-ben sikerrel szerepelt a Leedsi Nemzetközi Zon-
goraversenyen, 2014 óta pedig a weimari Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen Szokolay Balázs tanítványa. 

Hontvári Gábor a bu-
dapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egye-
tem karmester és kar-
vezetés szakán képezte 
magát Ligeti András, 
Medveczky Ádám és 
Jobbágy Valér növen-
dékeként, 2015 és 2018 
között pedig Nico-
lás Pasquet és Gunter 
Kahlert osztályában 
tanult a weimari Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen. Részt vett 
Freider Bernius, Eöt-
vös Péter és Vashegyi 
György mesterkurzu-
sán, számos magyar- és 
németországi fellépést 
abszolvált sikerrel.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 29., 19.30     Jegyár: 2300–4900 Ft

KOMOLYZENE
A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye
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