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A gyógyszerészet egészségügyi ellátórendszerben betöl-
tött szerepének súlyát jelzi, hogy a kongresszus fővédnöki 
tisztét prof. dr. Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért 
felelős államtitkára vállalta, míg dr. Szentiványi Mátyás, 
az OGYÉI főigazgatója és Szabó Bálint, az ÁEEK főosz-
tályvezetője a rendezvény védnökei, és egyben előadói is 
voltak. Figyelmüket, aktív és hatékony segítségüket ez-
úton is köszönjük!

A magyar társadalom egészségi állapota, a népesség szü-
letéskor várható élettartama és az egészségben eltöltött 
életévek között lévő igen széles életszakasz (nőknél 19, 
férfiaknál 13 év /Eurostat Database/) megköveteli a meg-
előzési programok preferenciáját, és különösen az alapel-
látás területén a gyógyszerészet jelenleginél jóval aktívabb 
szerepvállalását is. Nemzetközi és európai viszonylatban 
jól működő modellek igazolják a gyógyszerészi hivatás ez 
irányba történő fejlesztésének – alacsony ráfordítás mellett 
tanúsított – hallatlanul kedvező eredményeit. 

A kongresszus résztvevői egyetértettek abban, hogy sorsfor-
dító időszakát éli a hazai gyógyszerészet. Az ellátáshoz való 
hozzáférés lehetősége, a gyógyszerbiztonság, valamint a 
fenntartható finanszírozás körében az utóbbi években kiala-
kult tendenciák középtávon sem biztosítják az egészségügyi 
ellátórendszer e fontos eleme megkívánt magas minőségé-
nek stabil fenntartását.

Az etikus elvek mentén működő gyógyszerészi kar a ke-
reskedelmi környezetben végzett egészségügyi szolgáltató 
tevékenység területén aggodalomkeltőnek látja az üzleti do-
minancia előtérbe kerülését. Meggyőződésük szerint ez nem 
csak a gyógyszerészi hivatás fejlesztésének lehet akadálya, 
de a legmagasabb – ötszörös háziorvosi méretű – társadalmi 
kontaktust felmutató egészségügyi szolgáltató, a gyógyszer-
tár egészségnyereséget pozitívan befolyásoló képességét is 
nagyban veszélyezteti.

A Kongresszuson az ellátórendszer fejlesztésének nagy ívű 
tervei mellett az egyes szolgáltatói szintek közötti kapcso-
latok fejlesztése, a feladatok és az erőforrások racionális el-
osztása is szerepelt ugyanúgy, mint a gyógyszertár-üzemel-
tetés szakmai, gazdasági, jogi és számviteli környezetének 
napi aktualitásai. Mindezeket a kérdéseket a négy nap alatt 
49 előadó témafelvezetése mellett 478 résztvevő (akik közül 
72 fő volt 30 év alatti) vitatta meg, miközben 38 igényes 
kiállítás adott informatív, színes képet a gyógyszerszektor 
mindennapjairól.

Ezzel összefüggésben:

•	 Sürgetőnek ítéljük az egészségügyi ellátórendszer struk-
turális és feladatokhoz rendelt átgondolását és az ennek 
működtetéséhez szükséges forrásallokációt. Az aktuális 
morbiditási trend és a dinamikus innováció következtében 
a gyógyszerkincs jelentősen megváltozott. Ezzel összhang-
ban új gyógyszertámogatás-politikára van szükség.

•	 Halaszthatatlanná vált a gyógyszerészet döntéshozói 
részről történő pozicionálása a hazai ellátórendszerben. 
Meggyőződésünk, hogy a gyógyszerellátás elsősorban 
nem a kereskedelemről szól, hanem szakmai tevékeny-
ség. A gyógyszertár lényege maga a hivatás. 

•	 Rendkívüli és indokolatlan méreteket ölt a patikán kívüli, 
az egészségi állapotot befolyásolni képes termékek for-
galmazása és reklámozása. Egyidejűleg törekedve a tár-
sadalom egészségtudatos magatartásának fejlesztésére, 
egészségpolitikai döntéshozó által deklarált, határozott 
fellépést tartunk szükségesnek a helyes arányok helyre-
állítására.

•	 Amennyiben a gyógyszertárak a jövőben is kizárólag 
kereskedelmi tevékenységük eredményéből kell, hogy 
finanszírozzák a gyógyszerellátást, veszélyben látjuk a 
kognitív szolgáltatások fejlesztését, az adherencia- és te-
rápiamenedzsment-programok széles körben való elter-
jesztését, az egészségnyereség fokozását, a kistérségek 
ellátásának fenntartását, sőt a generációváltást is.

•	 Meglátásunk szerint a degresszív árrés (5/2007. I. 24. 
EüM. r.), mint kizárólagos működési forrás lemerevített 
rendszere teljesen alkalmatlan az ágazat fenntartására. 

•	 A továbbiakban is szükségesnek tartjuk a gyógyszertá-
rak működését szabályozó, nem életszerű jogszabályok 
felülvizsgálatát, és a nem a gyógyszerbiztonságot segítő 
adminisztráció csökkentését, valamint az ügyeleti szolgá-
lat reformját.

•	 Halaszthatatlannak tartjuk az egységes cikktörzs, az or-
vosi vényíró rendszerek felülvizsgálatát, a gyógyszertári 
követelmények összehangolását a többi szolgáltató kö-
telezettségeivel. Ezek megnyugtató rendezéséig szüksé-
gesnek tartjuk az egyedi gyógyszer-azonosítás stabilizá-
ciós időszakának fenntartását. 

A kongresszus résztvevői kérik a Gyógyszerészek XXIX. 
Országos Kongresszusa Záródokumentumának a döntés-
hozó és szakmai vezető fórumokhoz való eljuttatását, és 
egyben felhatalmazzák a Magángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetsége vezetését a fenti kérdésekben történő 
egyeztetésre.

Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa
2019. október 17–20., Hotel Club Tihany

akkreditált továbbképző rendezvény

Záródokumentum
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diabetes mellitus problémakörét vette 
górcső alá. Utóbbihoz kapcsolódóan, 
dr. Juhász Éva a gyermekkori diabe-
tes mellitus típusait és ezek kezelési 
protokollját ismertette.

Dr. Pallagi Andrea, a Szegedi  
Tudományegyetem munkatársa egy, 
a beteg-adherencia kapcsán végzett 
felmérés eredményeit ismertette, 
amelyben II-es típusú diabéteszben 
szenvedő páciensek terápiás együtt-
működésének és a kezeléssel való 
elégedettségének mértékére voltak 

Csütörtök

Az első nap délutánján került sor a kre-
ditpont-szerző szakmai továbbképzés-
re, amelynek fókuszában a metabolikus 
szindróma gyógyszeres terápiájának 
menedzsmentje állt. Dr. Samu Antal, 
a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai 
Bizottságának alapító elnöke a felnőtt-
kori hypertonia, dr. Takács Gézáné dr. 
intézeti főgyógyszerész a felnőttkori  
dyslipidaemia, prof. dr. Halmos Gábor,  
a DE GYTK Biofarmácia Tanszékének 
vezetője pedig a felnőttkori 2-es típusú 

Visszhangra várva
Beszámoló a Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusáról
Idén október 17–20. között – a megszokott kellemes, napsütéses őszi időben, ám új helyszínen, a Balaton-parti Club  
Tihanyban – gyűltek össze a szakma képviselői, hogy összegezzék a gyógyszerészettel kapcsolatos kihívásokat, és kijelöljék a 
továbblépés fő irányait.
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lül a szerek otthoni biztonságos kezelé-
sének megtanítása. 

Pap-Tóth Ágnes, a HUMVO igazgató-
ja az egyedi gyógyszer-azonosítás ha-
zai rendszerének kialakításában eddig 
elért eredményeket, illetve a szereplők 

előtt álló legfontosabb kihívásokat is-
mertette. Utóbbiak kezelése kapcsán a 
szervezet vezetője aktív együttműkö-
dést ígért a végfelhasználókkal, illetve 
elárulta, már dolgoznak a riasztás-ke-
zelési kézikönyv tervezetén.  

kíváncsiak. Az előadó az adherenciát 
növelő és az esetleges kockázatokat 
csökkentő terápiás kommunikáció lé-
péseire is kitért.

Prof. dr. L. B. Brown, a Chapman 
Egyetem rektor-helyettese a betegek-
kel folytatott motivációs beszélgetés 

jelentőségére, adherenciát fokozó hatá-
sára hívta fel a figyelmet. Példamonda-
tokkal világított rá arra, hogy a bizalom 
elnyerése érdekében mit érdemes mon-
danunk (és mit nem) a velünk szemben 
álló páciensnek. 

A csütörtöki nap hivatalos programja a 
Magángyógyszerészek Országos Szö-
vetsége Országos Választmányi ülésé-
vel ért véget. 

Péntek

A rendezvény második napja az Év 
Gyógyszerésze pályázat és a Kedvenc 
Patikám verseny díjainak átadásával 
kezdődött (ld. keretes írásunkat). Az el-
ismerések kapcsán dr. Hodossy Lajos, 
a programokat anyagilag is támogató 
Roche Magyarország Kft. ügyvezető 

igazgatója elmondta, minden nemes 
ügy részeseinek van egy vezérlő csil-
laga, amit követnek. A gyógyszerészek 
számára ez maga a beteg, akiért a napi 
munkáját végzi. 

A Változó gyógyszerészet című blokk-
ban elsőként Lukácsné dr. Fodor 
Enikő, a MOSZ alelnöke vette számba 

a patika részéről a beteg-adherenciát 
fokozó tényezőket, tevékenységeket. A 
legfontosabbnak az időtényező mellett a 
tudatosan kommunikált (gyógyszerészi) 
szakértelmet nevezte meg, de ugyanilyen 
nélkülözhetetlennek tartja az egységes 
gyógyszer-cikktörzs kialakítását is.

Dr. Juhász Ákos, az Országos Onko-
lógiai Intézet megbízott főgyógyszeré-
sze a daganatos betegségek kezelésére 
fókuszálva beszélt a beteg-együttmű-
ködés kihívásairól. Mint megtudtuk, 
folyamatban van egy oktatóprogram 
kidolgozása az expediáló kollégák, 
illetve egy beteg-edukációs program 
megalkotása a páciensek számára. Az 
egyik leglényegesebb feladat ezen be-
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Ezzel párhuzamosan dr. Hagymási 
Miklós, a Patella Kft. ügyvezető igaz-
gatója tartott gondolatébresztő előadást 
a gyógyászati segédeszközök patikai 
forgalmazásáról, mint az árrés-tömeg 
növelésének lehetőségéről. 

Dobróka Józsefné dr. szakgyógysze-
rész, kutatás-fejlesztési tanácsadó és 
Zahorszki Adrienn, a Sunfleur Koz-
metikai Kft. K+F és termelési vezetője 
pedig a mikrobiom védelmének fontos-
ságáról a legújabb kutatási eredmények 
tükrében.

A „kiállítók délutánja” során a legna-
gyobb érdeklődés a Novodata, illetve az 
LX-Line konzultációját kísérte. Utób-
bit követően búcsúzott el a jelen lévő 
gyógyszerészektől dr. Légrádi Gábor, 
a Novodata elnök-vezérigazgatója, akit 
Szepesházi Zsolt, az IQVIA egykori 
igazgatója követ ezen a poszton. 

Szombat

A kongresszus szakmapolitikai napja 
is elismerésekkel, a Gyógyszerészetért 
Életműdíj, a MOSZ Emlékplakettje, 
valamint a MOSZ Ifjúsági Fóruma 
versenyelőadásainak első díja kiosztá-
sával kezdődött (ld. keretes írásunkat). 

Dr. Mikola Bálint megnyitó előadá-
sában a társadalom egészségi állapotá-
nak, valamint az egészségügyi ellátó-
rendszer helyzetének rövid bemutatása 
és a gyógyszerellátás jelentőségének 
hangsúlyozása mellett a hivatás fej-
lesztésének aktualitására hívta fel a fi-
gyelmet. „Nem biztos, hogy jó irányba 
halad a gyógyszerészet, ha az admi-

Héja Gergely, az ÁEEK szakértője az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér kapcsán a közeljövőben várható fej-
lesztésekről számolt be. Ezek között em-

lítette a képviseleti meghatalmazási rend-
szer, illetve a gyógyászati segédeszközök 
rendelésének elektronikus nyilvántartása 
bevezetését. Az úgynevezett SP site meg-
alkotásának köszönhetően pedig akkor is 
ki lehet majd váltani az e-vényeket, ha az 
EESZT éppen nem működik. 

Az utóbbi két előadást követően igen 
intenzív diszkusszió alakult ki a közön-
ség és az előadók között: a gyakorló 
gyógyszerészek számos praktikus, ed-
dig megválaszolatlan kérdést tettek fel, 
elsősorban Héja Gergelynek. 

Ezt követően dr. Biczó Ágota szak-
gyógyszerész ismertette patikája és a 
Semmelweis Egyetem Szemészeti Kli-
nikája által közösen végzett kérdőíves 
felmérés eredményeit, amely a betegek 
gyógyszertár-választási és gyógyszer-
szedési szokásait térképezte fel. A ku-
tatás legfőbb megállapításait terveink 
szerint lapunkban is közreadjuk. 
 

Kiss Katalin, az Inspira Research 
kutatásvezetője pedig az internetes 
gyógyszervásárlás hazai trendjeiről 
tartott rendkívül tanulságos prezentá-
ciót. Ebből többek között kiderült, bár 
a gyógyszerforgalom elenyésző há-
nyada származik az online beszerzé-
sekből, meglepő módon éppen az idő-
sebb (55 év feletti) korosztály él ezzel 
a lehetőséggel. A patikák (azon belül 
is főleg a gyógyszertárhálózatok) is 
készülnek az online gyógyszervásár-
lás térhódítására; csaknem száz patika 
működtet már például internetes web-
shop-ot. 

A viszonylag szellős délutáni program 
jó lehetőséget nyújtott a kiállítói stan-
dok felkeresésére, új készítmények-
kel való megismerkedésre és kedvező 
üzletek kötésére. Az érdeklődőknek 
a Connect Consult trénerei tartottak 
benchmark workshop-ot, amelynek 
során a résztvevők a gyógyszertár ve-
zetésével kapcsolatos „forró témákra” 
kerestek rugalmasan alkalmazható 
megoldásokat.

A fiatalok számára szervezett Jövőkép- 
találkozón csaknem félszáz, elsősorban 
debreceni és szegedi gyógyszerészhall-
gató aktív részvételével – kiscsoportos 
műhelymunka keretében – Lukácsné 
dr. Fodor Enikő, dr. Fischer Anna, 
dr. Csontos Ildikó, dr. György Péter 
és dr. Horváth Ákos Márk mérte fel 
leendő kollégáink pályaorientációját, 
motivációit, és vázolt számukra rész-
letes képet a diploma megszerzését 
követően potenciálisan rájuk váró le-
hetőségekről, azon belül is a patikatu-
lajdonossá válás realitásairól.   
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dékes csatlakozásáról, illetve arról is, 
hogy a rendszerből látható: a páciensek 
a felírt vények 21 százalékát egyszerű-
en nem váltják ki.

Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ el-
nöke szövetsége bemutatását követően a 
hazai gyógyszeripar nemzetgazdasági je-
lentőségére, valamint a Magyar Gyógy-
szer védjegyre hívta fel a figyelmet.  
Dr. Vecsernyés Miklós előadásában ki-
fejtette, hogy az ötéves alapképzés vé-
gére a hallgató nem válik a gyógyszer 
szakértőjévé, erre csupán a posztgradu-
ális (szak)képzés ad lehetőséget. A DE 

nisztratív teendők elvonják az energiát 
a szakmai feladatoktól” – jelentette ki a 
MOSZ elnöke, egyben sürgető intézke-
dések megtételét javasolva.
 
Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI 
főigazgatója intézete és a gyógysze-
résztársadalom együttműködésének 
lehetőségeit járta körül, egyúttal a pa-
tikaműködtetés kritikus területeit is 
megnevezve. A szerializáció kapcsán 
célként jelölte meg a stabilizációs idő-
szak 2020-ban történő lezárását, és 
ugyanezt az évet jelölte meg a FoNo 
VIII. bevezetése dátumaként is.
  
Prof. dr. Járai  Zoltán, a Magyar Hy-
pertonia Társaság elnöke előadásában 
arra kereste a választ, hogy milyen 
lehetőségek vannak a gyógyszerészi 
gondozásra a hipertóniás betegek el-
látásában. Mint mondta, a legújabb 
irányelvek szerint a magas vérnyomás 
diagnózisát nem kizárólag orvosi ren-
delőkben lehet megállapítani, a patikai 
szakemberek pedig a páciensek rend-
szeres vérnyomáskontrolljában juthat-
nak kiemelt szerephez. 

Dr. Mátrai Zoltán, a Magyar Onko-
lógusok Társaságának elnöke az em-
lőrák előfordulása és kezelése kapcsán 
mutatott rá, hogy a kétévenkénti szű-
rés jelentős mértékben csökkentené a 
mortalitást, a gyógyszerészek pedig 
a betegek mozgósításával tehetnének 
nagyon sokat a kockázatok csökken-
téséért. 

A délelőtt második blokkjában  
dr. El Koulali Zakariás országos 
tiszti főgyógyszerész számolt be az 
elmúlt időszak hatósági ellenőrzései-

nek tapasztalatairól. Külön részletezte 
a leggyakoribb helyrehozható és nem 
helyrehozható hiányosságokat, ezt kö-
vetően pedig a jövő évre tervezett elle-
nőrzések főbb szempontjait ismertette. 

Szabó Bálint, az ÁEEK főosztályve-
zetője előadásában összefoglalta, mi-
lyen fejlesztések történtek a digitális 
egészségügyben, jelenleg hogyan mű-
ködik az EESZT rendszere, és melyek 
a fejlesztések új irányai. Szó esett töb-
bek között az eBeutaló bevezetéséről, 
a magánszolgáltatók jövő évben ese-
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zésre, életmód-tanácsadásra és szűrésre 
fókuszáló – projekt gyakorlati működé-
sét és eredményeit ismertette. Előadásá-
ban arra is rávilágított, hogy melyek azok 
a tényezők a lakosság életmódbeli szoká-
saiban, amelyeken változtatni kellene. 

Nátly Veronika, az IQVIA ügyfélkap-
csolati vezetője a hazai gyógyszerpiac 
aktuális trendjeiről tartott egy adatok-
ban és eredményekben gazdag tájé-
koztatót. Elmondta, elsősorban mely 
gyógyszerek, illetve készítmények 
felelősek a forgalom növekedéséért, 
továbbá hogy milyen vásárlói igények-
kel, szokásokkal érdemes számolni a 
patikai készlet tervezésénél. 

és 10 Ezer Lépés Programot, amelyek-
kel a skizofrének, illetve a prosztatarák-
kal kezelt páciensek általános állapotát, 
életkilátásait kívánják javítani. 

Dr. Majoros Krisztina, a Magyar 
Praxis Szövetség elnöke elmondta, a 
szervezet (amelynek a MOSZ is tagja) 
az egészségügyi szolgáltatók minő-
ségbiztosított működését kívánja meg-
valósítani, ennek érdekében pedig az 
ISO-EMI minőségirányítási rendszer 
gyakorlatát szeretné elterjeszteni.   

Prof. dr. Barna István, Magyarország 
Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogram-
jának elnöke e nagyszabású – a megelő-

GYTK dékánja ismételten felhívta a 
figyelmet arra, hogy az 1975. január 1. 
után születetteknek szakképesítésre lesz 
szükségük ahhoz, hogy gyógyszertárat 
vezethessenek. A szekció lezárásaként 
Dr. Samu Antal, a MOSZ elnöki tanács-
adója beszélt röviden a gyógyszerészi 
szerepvállalás lehetőségeiről a hipertó-
nia kezelésében, konkrétan a Medistance 
rendszer segítségével. 

A „Gyógyszerellátás és kereskedelem” 
című délutáni programot megnyitó 
előadásában dr. Holchacker Péter, 

az AIPM igazgatója a lakosság egész-
ségértésének jelentőségéről és annak 
hiányosságairól tartott előadást. Olyan 
értelemben jó hírrel szolgált a hallgató-
ságnak, hogy az emberek – saját beval-
lásuk szerint – legnagyobb arányban a 
gyógyszerészüktől szereznek be egész-
ségügyi információkat. Ez igen jelen-
tős kihívás a szakma számára.
 
Dobi Etelka, a Janssen-Cilag Kft. be-
tegszervezetekkel foglalkozó vezetője 
azt mutatta be, egy gyógyszergyártó ho-
gyan tud hozzájárulni a betegek jobb ad-
herenciájához. Részletesen is ismertette 
a vállalata által elindított Egyensúlyban 
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Kovácsné Putnoki Katalin, az 
Euromedic-Pharma vezérigazgatója az 
adherencia kapcsán egy olyan tanul-
mányt mutatott be, amely azt vizsgálta, 

get befolyásoló negatív hatására, va-
lamint a közelmúltban elindított, be-
teg-adherenciát segítő 5M Programot 
is ismertette. 

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagy-
kereskedők Szövetségének elnöke szo-
kásához híven elsőként a patikai piac 
elmúlt évi eredményeiről adott számot, 
majd azokra az anomáliákra (forintár-
folyam, gyógyszerhiányok stb.) is ki-
tért, amelyek ezeket befolyásolják. 

Dr. Feller Antal, a Hungaropharma 
vezérigazgatója elsőként a gyógyszer-
forgalmazás jogszabályi hátterének 
változásáról, majd pedig a gyógyszer-
hiány okairól és az ezzel leginkább 
sújtott terápiás területekről beszélt. 
Ezt követően kitért az egyedi gyógy-
szer-azonosítás mérőszámaira és a 
mindennapi munkát, termelékenysé-

Gyógyszerészetért Életműdíj: 

dr. Vecsernyés Miklós, a DE GYTK 
dékánja 
prof. dr. Halmos Gábor, a DE GYTK 
Biofarmácia Tanszékének vezetője

A MOSZ Emlékplakettjét kapta:

dr. Csóka Ildikó
dr. Juhász Éva
Schissler József

A MOSZ Ifjúsági Fórumának  
díjazottjai:

1. helyezett: dr. Rokszin Ildikó
2. helyezett: dr. Pearl Ben
3. helyezett: dr. Szoták Szimonetta

A 2019. Év Gyógyszerésze:

1. helyezett: 
dr. Juhász Klaudia (Péterfy Sándor ut-
cai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Gyógyszertára, Budapest)

2. helyezett: 
Ekésné dr. Kretovics Júlia (Halmy 
Telepi Patika, Vecsés)
dr. Csaba Miklós (Küttel Gyógyszer-
tár, Kőszeg)

3. helyezett: 
dr. Gyermán Anna (Szent György 
Gyógyszertár, Debrecen)

különdíjas: 
Patakiné dr. Karancsi Anna (Elixír 
Gyógyszertár, Berettyóújfalu)
dr. Dér Péter (Kígyó Gyógyszertár, 
Mogyoród)

A 2019. év Kedvenc Patikája:

1. Szent Katalin Gyógyszertár,  
    Budapest
2. Sas Patika, Debrecen
3. Viktória-Med Gyógyszertár,  
    Budapest

Legjobbjaink
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regisztrált résztvevővel és 38 kiállító 
színvonalas közreműködése mellett 
eredményes munkát végzett.

Kultúra és szórakozás

A rendezvény négy napja a munka mel-
lett a kikapcsolódásra is jó lehetőséget 
nyújtott. A kongresszus résztvevői csü-
törtök este a tihanyi apátságban ren-
dezett orgonahangversenyen vehettek 
részt, pénteken a Patika Magazin Estjén 
élvezhették Vincze Lilla koncertjét, il-
letve vérpezsdítő retró diszkóban tán-
colhattak az elmúlt 40 év legnagyobb 
slágereire, szombat este pedig, a gálava-
csorát követően a Rulett együttes szol-
gáltatta számukra a talpalávalót, ahol a 
fölös energiákat még táncversenyen is 
le lehetett vezetni.

MOSZinfó 

vajon a páciensek a kapott instrukciók 
alapján megfelelően tárolják-e a hűten-
dő készítményeket. Kifejezetten nagy-
kereskedői aspektusból tért ki a gyógy-
szerhiányokra, majd röviden beszámolt 
cége friss patikai üzletágának tapaszta-
latairól és közeljövőbeli terveiről.   

Vasárnap

A rendezvény utolsó napján Schissler 
József könyvvizsgáló, adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor a pati-
ka-adásvétel számviteli és adózási kér-
déseiről tartott rendkívül hasznos előa-
dást. Dr. Kiss László gazdasági jogász 
a kapcsolt vállalkozásokról, valamint a 
KATA és a munkaviszony elválasztá-
sáról beszélt; Juhász Katalin auditor, 
okleveles könyvvizsgáló pedig a jog-
szabályi környezet aktuális változása-

iról számolt be a hallgatóságnak. Az 
előadásokat élénk konzultáció követte.
Az idei GYOK-ot – immár hagyo-
mányosan – a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége értékelő és a 
legsürgetőbb feladatokat meghatározó 
Közgyűlése zárta. A Kongresszus 468 

Az Ifjúság Napja – GYOK, 2019. október 18., péntek

Az idén nagykorúvá vált Ifjúsági Fó-
rum versenyprogramja a várakozások-
nak megfelelően ebben az évben is na-

gyon jól sikerült. A kuratórium eleve 
a beadott címek alapján választ, hogy 
kiket hív meg előadni. Hat nagyon 

színvonalas prezentációt hallhattunk, 
amelyek közül a zsűri dr. Rokszin Ildi-
kó előadását ítélte a legjobbnak. A kol-
léganő a magisztrális kenőcskészítés 
keverési fázisát oldotta meg gépesítés-
sel. Mindannyian idő- és munkaerőhi-
ánnyal küzdünk, ezért nagyon jól jöhet 
egy olyan berendezés, amely akár 100 
grammos tégelyenként elvégzi a ke-
nőcs keverését. A végtermék egészen 
más állagú lesz, mint amit az élő mun-
kaerő készít: nincs kicsapódás, sem 
színelváltozás.  Ildikó nagyon jól és 
érthetően beszélt a témáról, sőt, a gépet 
is elhozta, és bemutatta, hogy mindez 
hogyan működik a gyakorlatban. 

Nekem a második helyezett dr. Pearl 
Ben prezentációja is nagyon tetszett, 
aki az antipszichotikumok hatását 
vizsgálta az autisták gyógykezelése 
során. Mint az előadásából is kide-
rült, személyes érintettsége is van, 
mivel a testvére szenved ebben a 
betegségben. Ő nem patikai, hanem 
tudományos oldalról, a saját család-
jában „kísérleteket” végezve közelí-
tette meg a témát. 

XVIII. Előadói Fórum: Izgalmas  
témák, népes hallgatóság
A kongresszus pénteki napjának délelőttjén zajlottak a MOSZ Magyar és Nemzet-
közi Ifjúsági Fórumának programjai, amelynek eredményeiről, tapasztalatairól 
dr. Rixer Mária, az IF elnöke számolt be.
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A résztvevőket több csoportra osz-
tottuk, az alapján, hogy tulajdonos 
gyógyszertárvezetők vagy olyan be-
osztott gyógyszerészek, akik tulajdo-
nosok szeretnének lenni, gyógysze-
részhallgatók, akik patikában (akár 
vezetőként, akár a későbbiekben tu-

lajdonosként) vagy a gyógyszerészet 
más területén képzelik el a jövőjüket. 
Mindegyik csoport kapott egy veze-
tőt, akinek a segítségével az adott 
terület aktuális kérdéseit, fő problé-
máit és a lehetséges megoldásokat 
tekintették át. Gondolataikat kulcsz-

szavakban rögzítették, majd minde-
gyik csoport megosztotta gondolatait 
a többi résztvevővel, amelyet a té-
mához kapcsolódó közös beszélgetés 
követett. A továbbiakban a csoportok 
vezetőinek rövid összefoglalója kö-
vetkezik.

Jövőkép-találkozó
Fórum a generációváltásról
A Gyógyszerészek XXIX. Országos Kongresszusa pénteki napjának délutánján, az Ifjúsági Fórum versenyelőadásainak ered-
ményhirdetése után kezdődött a „Jövőkép-találkozó – Fórum a generációváltásról” elnevezésű programunk. Itt, kihasználva 
az IF résztvevőinek, a szegedi és a debreceni egyetem gyógyszerészhallgatóinak a téma iránt tanúsított érdeklődését, ki-
egészülve a kollégák részvételével, több szemszögből is megvizsgáltuk a gyógyszerészi karrierlehetőségeket. 

Dr. Fischer Anna – tulajdonos  
gyógyszertárvezetők

Csapatunkkal a bennünket érintő mindenna-
pos problémákat vitattuk meg. Elsőként a je-
len lévő gyógyszerészhallgatókat kérdeztük 
meg későbbi terveikről. Meglepően kevesen 
gondolkoznak közülük a gyógyszertáron 
belüli munkavégzésen. Ezen a vonalon elin-
dulva gondoltuk át az ágazatot érintő mun-
kaerőhiányt, azt, hogy mennyire nehéz most 
gyógyszerészt találni állandó munkára a pa-
tikába. És ha találunk is, a kollégának – tel-
jesen indokoltan – magas fizetésigénye lesz, 
amit nem könnyű összefésülni a jelenlegi 
dolgozóink fizetésével, és nehéz ennek az 
összegnek a kitermelésére forrást biztosíta-
ni. Plusz lehetőségeket nem nagyon láttunk  
a forgalom növelésére, sokkal inkább a költ-

A harmadik helyezett dr. Szoták Szi-
monetta lett, aki a nőgyógyászati ké-
szítmények közül kiválasztotta a nisz-
tatint, és abból készített hüvelypelletet 
– pontosan azért, mert a gombaölő ha-
tású nisztatinnak nincs olyan variánsa 
a gyógyszertárban, amely megfelelően 
homogén lenne, eloszlódna, diszpergá-
lódna és felszívódna. Ő is nagyon jó 
előadó volt. 

Természetesen itt voltak az amerikai 
diákok is, akik elmondták, hogyan 

működik az Egyesült Államok-
ban az egyetemi oktatás, a klini-
kai és a patikai/drogériai gyógy-
szerészet. 

Elégedett vagyok az idei prog-
rammal: hogy jó előadásokat 
hallhattunk, hogy sok résztvevő 
és számos hozzászólás volt, és 
hogy a délutáni Jövőkép talál-
kozóval együtt egy egész napos 
programmá bővült az Ifjúsági 
Fórum.
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Dr. Dér Péter – nem tulajdonos 
gyógyszertárvezetők
Amikor a vezető úgy irányít, hogy 
nem rendelkezik jelentős tulajdoni 
hányaddal, előbb vagy utóbb felme-
rül benne az igény, hogy szeretne 
valamekkora tulajdonrészt magáénak 
tudni. Tulajdonosként ugyanis sokkal 
inkább a sajátjának érzi a vállalkozást, 
és tartósabban ragaszkodik hozzá. 

Ehhez az szükséges, hogy megfelelő 
agilitással és bátorsággal rendelkez-
zen ebben az irányban. Természetesen 
elvárt, hogy ha már vezető, gazdasá-
gi szemlélettel is rendelkezzen, így 
ugyanis egyértelmű, hogy a tulaj-
donlás számára egyben befektetés is, 
vagyis annak a megtérülését belátható 
időn belül várja. Maga a tulajdon nem 
csak olyan szempontból fontos számá-
ra, hogy elmondhassa: az enyém!

Fontos, hogy rendelkezzen bizonyos 
mennyiségű kapcsolati tőkével: hogy 
tudja, melyik patikához miként lehet 
hozzájutni, és ha ez lehetővé válik, ak-
kor azt miből valósítsa meg. Ezeknek 
a feltételeknek a teljesüléséhez (saj-
nos) a megfelelő ember(ek) ismerete 

is szükséges. Emellett pedig a tulajdo-
nolt vállalkozás érdekeinek védelmé-
ben sem elhanyagolható ez az oldal.

Említésre került az anyagi háttér 
is. A Patika Hitelprogram és Patika 
Tőkeprogram ellenére egy vállalko-
zás, főleg, ha teljes tulajdonoscseréről 
vagy nagyobb átalakulásról van szó, 
az elején veszteséget is termel, amire 
fel kell készülni. Ahogy azt a rendez-
vényen is megfogalmaztam: „A csalá-
di ezüstöt is be kell dobni.”

A végére hagyva a legfontosabb dolgot, 
ha minden összeáll, ha van pénz, patika 
és akarat, elengedhetetlen, hogy az ille-
tő mögött egy támogató család álljon. 

Ez kiemelten igaz, ha az illető gyógy-
szerész nő, hiszen a nőknek családanya-
ként, feleségként, az általános társadal-
mi berendezkedés szerint otthon is helyt 
kell állniuk. (Hazánk gyógyszertárve-
zetőinek jelentős többsége nő és sikeres  
üzletasszony, fel sem merül bennünk, 
hogy egyszerre mennyi mindenre van 
gondjuk.) De férfiként sem elhanyagol-
ható a veszélye annak, ha az esetleges 
túlórák párkapcsolati szakítást ered-
ményeznek. Összességében, az első 
időszakban a patika kerülhet a fontos-
sági sorrendben az első helyre, és csak 
idővel fogja tudni az újdonsült tulaj-
donos ezt hátrébb sorolni. Legalábbis 
remélhető, de mindenképpen ez lenne  
a kívánatos.

ségoptimalizáláson és akár nagykeres-
kedői, akár gyártói kedvezményeken 
keresztül képzeltük el a pluszforrás 
megteremtését. 

Beszéltünk a szabadságok kivételének 
nehézségéről, és a helyettesítő gyógy-
szerészek problémaköréről is. Szóba 
került a kollégák közötti kapcsolat-

tartás hiánya és az utódlás kérdése 
is. Nemsokára elérkezünk egy olyan 
időszakhoz, amikor a jelenlegi gyógy-
szertárvezetők generációja nyugdíjba 
megy, és új vezetőkre lesz szükség. 
Volt, aki ezzel a lehetőséggel nagyon 
pozitív módon tudott élni, de olyan is 
akadt a teremben (nem a mi csopor-
tunkban), aki csalódottságát fejezte ki 

amiatt, hogy eddig nem tudott gyógy-
szertárhoz jutni. 

Összességében egyező gondolatokat 
és közös problémákat tudtunk meg-
fogalmazni. A többiek felvetései is 
nagyon érdekesek voltak számunkra, 
úgyhogy mindenki hasznos gondola-
tokkal távozott a találkozóról. 

Csapatomban, számomra meglepő 
módon többségben voltak azok, akik 
nem a közforgalomban terveznek 
dolgozni (17 hallgató). A beszélge-
tést azzal kezdtem, derítsük ki, hogy 
milyen változtatásokra lenne igényük 
a patikai munka kapcsán, hogy meg-
gondolják magukat, és mégiscsak a 
közforgalomban helyezkedjenek el. 

Érdekes volt, hogy a fiatalok a szak-
ma mely szegmensében szeretnének 
dolgozni: a legtöbben a gyógyszer-
gyártás, páran a klinika/oktatás, né-
hányan a kereskedelem, ketten pedig 
a kutatás területén. Ami számomra jó 
hír volt, hogy az egyetem elvégzése 
után szinte senki nem akar külföldre 
menni dolgozni. 

Az igények címszavakban, témakö-
rökbe szedve:
  
Társadalmi megítélés
A megbecsülés kapcsán a résztvevők 
főleg társadalmi megbecsülésre gon-
doltak. Sokan jelezték, hogy az isme-
rőseik diplomás boltosnak tartják a 
gyógyszerészeket.

Dr. György Péter – gyógyszerészhallgatók, akik (kezdetben) nem a közforgalomban képzelik el a jövőjüket
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Munkavégzés
Örülnének, ha eldönthetnék, hogy a 
patikán belül csak a gyógyszerkészí-
téssel vagy expediálással szeretnének 
foglalkozni. Izgalmas feladatnak tart-
ják az egyedi, betegre szabott gyógy-
szerkészítést. 
 
Gyógyszerész-beteg kapcsolat
A hallgatók pozitív lépésnek tarta-
nák, ha a gyógyszerészi munkában 
még hangsúlyosabb szerepet kapna a 
beteg-edukáció. Ennek kapcsán fél-
nek a patikarobotok elterjedésétől, 
ugyanis ha nem a beteg-edukáción 
van a hangsúly, akkor akár az ő mun-
kájukat is lehet robottal helyettesí-
teni. Pozitív aspektusként itt is fel-
merült a betegek gyógyszerelésének 
egyénre szabása.
 
Bér
A csoport tagjai fontosnak tartják a 
végzett munkával arányos bérezést 
(nagy forgalmú patikák betegdöm-
pingje kontra kis forgalmú patikák). 
Leginkább azt szeretnék elkerülni, 
hogy a nagy forgalmú gyógyszertárak 
„kizsákmányolják” őket.

Lényegesnek gondolják a bérlépcső 
alkalmazását: akárcsak a nagyobb cé-
geknél, egy bizonyos idő elteltével a 
gyógyszertárban is legyen lehetőség 

magasabb fizetési kategóriát elérni, 
és feljebb jutni a ranglétrán.

Az egyetemi képzés alatt is legyen 
lehetőség arra, hogy alkalmazottként 
dolgozzanak, és ezért hivatalosan is 
bérezzék őket, amiből aztán a fizetős 
tanulmányaikat tudják finanszírozni.
A vállalati kultúra ugyan nem tarto-
zik szorosan ide, ám kiderült, hogy 
a résztvevőknek igényük lenne csa-
patépítésre és különböző oktatási, to-
vábbképzési lehetőségekre.

És ezek után jött   a nagy fordulat: 
amikor feltettem a kérdést, hogy el-
képzelhetőnek tartják-e, hogy később 
visszatérnek a közforgalomba, nagy 
meglepetésemre a jelen lévők elsöprő 
többsége igennel felelt. Ennél csak az 
volt meglepőbb, amikor elmondták, 

hogy ha lehetőségük lenne patika-
tulajdonossá válni, akkor biztosan a 
közforgalmat választanák.
 
Tulajdonlás
A hallgatók világos és megbízható in-
formációkat szeretnének kapni a tulaj-
donvásárlás finanszírozásával kapcso-
latban. Fontosnak tartanának egy kidol-
gozott eljárásrendet a tulajdonszerzésre, 
ehhez kapcsolódóan viszont hiányolják 
a biztonságos tervezés és a tőke nélküli 
patikához jutás lehetőségét.
 
Összefoglalásképpen az a benyomá-
som, hogy ha a fiatalok világos képet 
kapnának egy olyan életpályamo-
dellről, amelynek a végén patikatu-
lajdonosokká válhatnának, akkor kö-
zülük többen kezdenének dolgozni a 
közforgalomban.

Korábban is tudtuk, hogy nehézsé-
gekbe ütközik a fiatal gyógyszerészek 
tulajdonszerzése, de a Gyógyszeré-
szek XXIX. Országos Kongresszusán 
talán némileg árnyaltabb képet kap-
tunk a pályakezdők problémáiról. 

Látva a mai céltudatos, határozott friss 
diplomásokat, nem is gondolnánk, 
hogy amikor felmerül egy saját patika 
üzemeltetése, maguk is a tapasztalat, 
a rutin hiányát tartják a legnagyobb 
visszatartó erőnek. Természetesen ez 
nem egy orvosolhatatlan probléma, 
hiszen csak meg kell találni a megfe-
lelő gyógyszertárvezetőt, aki az első 

években mentorként terelgetheti a jövő 
nemzedékének lépteit. És fiataljaink itt 
találják magukat szembe a második na-
gyon fontos problémával, a megfelelő 
patikatulajdonos megtalálásával. 

Nem hinném, hogy nagyon sok felté-
telnek kellene megfelelniük a tisztelt 
kollégáinknak ahhoz, hogy mentor sze-
repbe kerülhessenek, ám az ő részük-
ről is nagy elhatározás ez, hiszen nem 
pusztán egy alkalmazott betanításáról 
van szó, hanem a gyógyszertár tovább-
adásáról is. Ilyen esetben természetes, 
hogy a tulajdonos szeretné jó kezekben 
tudni azt, amit örökül hagy, így a kölcsö-

nös szimpátia, a közös célok, a hasonló 
szemlélet és gondolkodásmód mindkét 
fél számára ugyanolyan fontos. Talán ez 
az egymásra találás a legnehezebb lépés, 
hiszen elég valószerűtlen, hogy valaki 
azzal járja végig az általa kinézett patiká-
kat, hogy: „ha szimpatikus számomra a 
tulajdonos, akkor felvehet, adhat fizetést, 
kitaníthat és nekem adhatja a gyógyszer-
tárát!” Akár nyilvános fórumokon, de 
meg kell teremteni a lehetőségét annak, 
hogy a két oldal találkozhasson, kapcso-
latba léphessen egymással. 

A fentiekhez kapcsolódó probléma 
maga a patika átadása. És itt ne a jogi 

Dr. Horváth Ákos Márk – fiatal gyógyszerészek és gyógyszerészhallgatók, akik a későbbiekben szívesen 
lennének gyógyszertárvezetők és tulajdonosok
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Konklúzió

A fenti problémák és megoldások, 
úgy gondolom, nem voltak ismeretle-
nek előttünk, de a fiatalokkal történő 
beszélgetések sok esetben pontosítják 
a képet. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy elég csak begyűjteni a vélemé-
nyüket, hanem élő párbeszédet kell 
kialakítani, akár egy-egy konferencián, 
akár online, ahol nemcsak a fiatalokat 
„gyűjtjük össze”, hanem mi is megje-
lenünk, hogy legyen, aki meghallgatja 
őket, legyen kinek elmondani a problé-

máikat, és legyen, aki megoldást kínál 
azokra.

Köszönjük a résztvevők aktív közremű-
ködését!

Lukácsné dr. Fodor Enikő, 
a MOSZ alelnöke

Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy 
ez a kitekintés azon települések gyógy-
szerellátásával kíván foglalkozni, ahol 
jelenleg valamilyen formában működik 
gyógyszertár. Ezek között vannak kézi, 

fiók- és közforgalmú gyógyszertárak (itt 
a legtöbb esetben háromezer fő alatti te-
lepülésekről beszélhetünk, ahol egy köz-
forgalmú gyógyszertár működik). Azt 
is tudni kell, hogy túlnyomórészt ezek  

a gyógyszertárak elégítik ki azoknak 
a lakosoknak a gyógyszerszükségle-
tét is, ahol egyáltalán nincs semmiféle 
gyógyszertár. Tehát a vidék gyógyszer- 
ellátása szempontjából „fókuszpontok-

Romlás vagy virágzás?
Gondolatok a kistelepülések gyógyszerellátásáról
Napjainkban sokan és sok helyen foglalkoznak a vidék gyógyszerellátásának helyzetével, problémáival. Beszélnek róla, 
kimutatások készülnek, mégis úgy érezheti az ember, hogy a döntéshozók és a javaslattevők még mindig nem érzik a 
közelgő végső nagy összeomlás, a rendszer beszakadásának jeleit. A helyzet a tarthatatlanság szélére sodródott, a kiste-
lepülések ellátásában érintett kollégák egyedül hánykolódnak a viharos tengeren, és pillanatnyilag remény sincs arra, 
hogy csendesedjen a vihar, hogy végre kitisztuljon az idő. Levegőt még éppen kapnak, hiszen a működési célú támogatás 
ad egyfajta életben maradási esélyt számukra. A jelenlegi „status quo” azonban a fenntarthatatlanság szélére sodródott, 
azonnali érdemi intézkedés nélkül egyre többen fognak elsüllyedni. Mi lehet a kiút? Erre keressük a választ.

részére gondoljunk, hanem az érzelmi-
re! Nem túl szerencsés, ha, miután fel-
vettünk valakit, mint leendő utódunkat, 
egy-két év múlva meggondoljuk ma-
gunkat. Etikátlan egy fiatal, ambiciózus 
kolléga idejét rabolni akkor, ha nem 
vagyunk biztosak a dolgunkban. Noha 
jogilag egy tollvonással továbbadhat-
juk a gyógyszertárunkat, ez valójában 
nem egy pillanat műve, sokkal inkább 
az utóddal eltöltött dolgos évek jutalma. 
Minden esetben, amikor ilyen gondola-

tok korbácsolják nyugodt hétköznapjai-
kat, vegyék figyelembe a dolog érzelmi 
részét. Felkészültek-e arra, hogy a sok 
esetben a semmiből felépített, az évek 
során csinosítgatott, fejlesztgetett tulaj-
donukat elengedjék, hogy ezzel másnak 
is lehetőséget biztosítsanak az önmeg-
valósításra és a betegek szívvel-lélekkel 
történő ellátására?

A beszélgetés során, problémaként 
a pénzügyi lehetőségek ismeretének 

hiánya is felmerült. Sajnos az egye-
temek curriculumába nem férhet bele 
minden, de nagyon fontos lenne, 
hogy a friss diplomások – vagy akár 
már a végzős hallgatók – tisztában 
legyenek az állam által biztosított 
lehetőségekkel. Milyen források lé-
teznek? Hogyan lehet azokhoz hoz-
zájutni? Milyen feltételeknek kell 
megfelelni?

Ehhez a problémakörhöz kapcsoló-
dóan hangzott el megoldásként az 
a lehetőség, miszerint a gyógyszer-
tárát átadni kívánó tulajdonos és a 
potenciális utód valamilyen rész-
letfizetési megállapodást köthetne 
egymással. Ennek alapja lehet pél-
dául, hogy a piacinál szerényebb bér 
mellé a „tulajdonospalánta” – fize-
tés-kiegészítés gyanánt – évente bi-
zonyos százalékban újabb tulajdon-
részhez juthatna. Vagy, az előbbi 
példából kiindulva, a patikát rész-
letre is megvásárolhatná. 

JÖVŐKÉP
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nak” tekinthetők: ha bármelyik is kiesik 
közülük, az a legtöbb esetben nemcsak 
azt az egy községet érinti, hanem az 
ahhoz láncszerűen kapcsolódó többi te-
lepülést is. Magyarul, ha borul egy do-
minó, akkor a hozzá közelebb állók is 
borulnak.

Kihívások

A problémakörök mindenki előtt is-
mertek. A személyi feltételek területén 
krízishelyzet alakult ki, hiszen keve-
sebb, mint egy év alatt, 2019-ben – 
gyógyszerész hiány miatt – több mint 
60 fiókpatikát kellett bezárni (Gyógy-
szerészi Hírlap). Nincs utánpótlás, 
nem vonzó és nincs is érdekeltségi 
rendszer kidolgozva arra vonatkozóan, 
hogy a fiatalok előnyben részesítsék a 
vidéki patikus életet, ahol így a sza-
badságolást is lehetetlen megoldani. 

Üzemgazdaságosság szempontjából ki-
csi a jövedelmezőség, az egyedüli élet-
ben maradási esélyt a működési célú 
támogatás jelenti az érintett kollégák 
számára. A napjainkban „sikertörténet-
ként” kezelt, megemelt összegű műkö-
dési célú támogatás kapcsán nem mehe-
tünk el szó nélkül a finanszírozási előleg 
mellett sem. Míg 2004 és 2007 között 
éves szinten csaknem ezer gyógyszertár 
5-7 milliárd forint értékben kapott finan-
szírozási előleget, addig napjainkra ez a 
támogatási forma szinte teljesen elapadt. 
Ha ehhez viszonyítjuk a jelenlegi, meg-
emelt összegű működési célú támogatást 
(kb. 350 gyógyszertár évi egymilliárd 
forinttal), látható, hogy utóbbi összeg 
köszönőviszonyban sincs a 15 
évvel ezelőtti, a kistelepülé-
sek pénzügyi és finanszíro-
zási nehézségeit javító álla-
mi támogatással. A mostani 
szabályozási környezetben 
(személyi, működtetési) az e 
patikák iránti piaci kereslet cse-
kély, azaz szinte teljes mértékben az 
„eladhatatlan” patikai szektort testesítik 
meg (Gyógyszertár Magazin). 

Ésszerű megoldásként – azaz sürgős 
reformokként – olyan metódusokat 
kellene alkalmazni, amelyek egyrészt 

képesek biztosítani az érintett patikák-
nak a gyógyszerészek érdekkörében, 
tulajdonában való tartását, igazodik a 
jelenlegi (és várhatóan az elkövetkező 
5-10 éves) szűkös személyi adottsá-
gokhoz, és a lehető legmagasabb szin-
tű szakmaiságot, jövedelmezőséget 
képes megvalósítani. Mindezek állja-
nak szoros összefüggésben a jelenlegi 
Vidékfejlesztési Programmal és Mo-
dern Falu Programmal, amelyek cél-
ja, hogy a vidéki élet komfortosabbá 
váljon, ennek pedig egyik sarokköve 
kell, hogy legyen a gyógyszerellátás 
helyben történő biztosítása.

A gyógyszerészi jelenlét kérdése

Többször és több helyen is felmerült az 
a gyógyszerészi igény, hogy azokban a 

fiókpatikákban, ahol nem folyik ma-
gisztrális gyógyszerkészítés, és nincs 
kellő számú gyógyszerész, expediáló 
szakasszisztens személyes jelenléte is 
elegendő legyen, a gyógyszerész egy-
idejű elérhetőségének biztosításával. 
Ez a jelen kor technikai színvonala 

mellett validáltan megoldható, töké-
letesen biztosítható. A személyi felté-
telek terén további jelentős segítséget 
jelentenének a célzott, direkt támoga-
tások vagy ösztöndíjak, amelyek kife-
jezetten ezt az adott gyógyszertári kört 
jelölnék meg kedvezményezettként. 
Mit értünk ez alatt? Az érintett patikák 
egy gyógyszerésze havi bérének meg-
felelő összegű kiegészítő támogatás, 
vagy a gyógyszerészek részére meg-
hirdetett többéves futamidejű (például 
az első szakképesítés megszerzéséhez 
szükséges időtartamra szóló) ösztöndíj 
biztosítását. Sem fiatal, sem idősebb 
kolléga nem fog elmenni vidékre, ha 
nincs direkt vagy indirekt érdekeltség 
a rendszerben.

A jövedelmezőség jelenlegi pillérei 
adottak (árrés, generikus ösztön-

ző, szolgáltatási díj, működési 
célú támogatás), ezek meg-
tartása elemi fontosságú. 
De! Ide kapcsolódik a kézi 
gyógyszertárak ügye is, 
ami az egész ellátórendszer 

egyik kakukktojása (a másik 
a gyógyszertáron kívüli gyógy-

szerforgalmazás). Téves és veszélyes 
utat jelentenek azok a megoldások, 
amelyek a gyógyszer expediálását 
nem gyógyszerészhez vagy expe-
diáló szakasszisztenshez kötik. Ép-
pen ezért az egész kézi gyógyszer-
tár rendszer felszámolása, és annak 

„Nemcsak az értékesítés  
lehetetlenült el, hanem a fenntarthatóság  

is az összeomlás szélén áll.”
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és csak a lehetőségre várnak. Van rá 
példa, hogy Nyugat-Európában a tel-
jes kistelepülési ellátás nagy részét a 
nagytőkés befektetők „fölözték le”. 
Nyilván egyetlen gyógyszerésztől sem 
vehetjük el a lehetőséget, hogy ha az 
élet úgy hozza, annak adja el a patiká-
ját, aki a legjobb ajánlatot teszi. Most 
viszont abban a helyzetben vagyunk, 
amikor szinte lehetőség sincs, mert a 
feltételek olyanok, hogy nemcsak az 
értékesítés lehetetlenült el, hanem a 
fenntarthatóság is az összeomlás szé-
lén áll.

A tengeren tombol a vihar, a kisha-
jók hánykolódnak, van, aki elsüllyed, 
más még küzd, bár a hullámok már 
átcsapnak a feje felett. A gyógysze-
részek felől jövő, aktív és határozott 
kezdeményezés jelentheti csupán a ki-
utat, különben pár év alatt a kishajók 
flottája végleg megsemmisül. Pedig 
több alternatíva is jó megoldást jelen-
tene, amely egy békés és kiszámítható 
„szelet” biztosítanának ahhoz, hogy a 
kistelepülések gyógyszertárai bizton-
ságos körülmények között hajózzanak 
a gyógyszerellátás nagy tengerén. 

Luther

közforgalmú patikához való 
direkt visszacsatolása is elő-
relépést jelentene. 

A fiókgyógyszertárakhoz 
hasonlóan, ezeken a telepü-
léseken, ahol eddig is műkö-
dött már kézi gyógyszertár, 
expediáló szakasszisztens is 
biztosíthatná az expediálást. 
Itt nagy segítséget jelente-
ne az adott önkormányzatok 
által biztosított gyógyszerá-
tadó helyek kialakítása. Vég-
eredményben a direkt patikai 
közreműködés nemcsak zárt-
tá tenné a gyógyszerellátás 
láncolatát (szakmailag, pénz-
ügyileg, a felírási és kiadási 
igazolások kezelése tekinte-
tében), hanem a jövedelme-
zőség egyik stabil, új pillére 
is lehetne. Megjegyzem, ez a 
konstrukció (nyilván gyógy-
szertáranként maximalizált 
számban) ott is működhetne, ahol ed-
dig még kézi gyógyszertár sem volt. 
Ez tovább erősítené és javítaná a vidék 
helyzetét.

Közforgalmúból fiókgyógyszertár

Csaknem tíz éve annak, hogy – körül-
belül másfél-két éven át – jogszabály 
biztosította annak a lehetőségét, hogy (a 
személyi, tárgyi és építészeti feltételek 
megléte esetén) egy fiókpatikát át le-
hessen minősíteni közforgalmú gyógy-
szertárrá. Ez akkor több esetben nagy 
könnyebbséget jelentett, és javította a 
kistelepülések gyógyszerellátását, ami-
vel a kollégák éltek is. A helyzet azóta 
nagyon sokat változott. 2019-ben miért 
ne lehetne megoldás, ha most ennek az 
ellenkezőjére is lenne lehetőség, a jog-
szabály erejével biztosítva, egy átmene-
ti időszakra, természetesen szintén sza-
bályozott körülmények között. Mindez 
azért lenne szükséges, hogy a jövőben 
is biztosítva legyen az adott település 
gyógyszerellátása, amelyet jelenleg a 
teljes leépülés fenyeget.

Fontos, hogy a négyes szabály (egy 
gyógyszerész kizárólag négy köz-

forgalmú patikában lehet tulajdonos) 
továbbra is maradéktalanul érvénye-
süljön, illetve az átminősített fiók-
gyógyszertárakkal együtt se lehessen 
egy közforgalmú patikának háromnál 
több fiókgyógyszertára. Azokban az 
esetekben pedig, ahol ugyanaz a pa-
tikaműködtető, és a két közforgalmú 
gyógyszertár között a közúton mért 
távolság kevesebb, mint 30 kilométer, 
ott az átalakulás – közforgalmúból fi-
ókgyógyszertárrá – kérelemre megtör-
ténhessen. Ilyen esetben a legközelebbi 
gyógyszertár – mint fiókgyógyszertár 
működtetésére előjoggal rendelkező 
patika – nem lehet ügyfél, hiszen ez 
korlátozná a tulajdon rendelkezésé-
vel való jogosultságot, szabadságot. 
Nyilván ez a megoldás is a vidék el-
látásának megmaradását szolgálja, és 
talán reményt adhat a megfelelő vo-
lumenű gyógyszertári értékesítésekre 
úgy, hogy a patikák végeredményben 
gyógyszerészi tulajdonban maradnak.

Kishajók a viharban

Olyan hangokat is lehet hallani, hogy 
csak óvatosan, mert a láncok és a 
nagytőkések ugrásra készen állnak, 

Forrás: OEP

A finanszírozási előleg összegének alakulása, 2002–2012
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részi gondozásából, 
illetve a polifarmácia 
csökkentése során elért 
eredményekből adtam 
be. A kezdeti munkánk 
az volt, hogy az idősek 
gyógyszerelése kap-
csán felmérjük a koc-
kázatos hatóanyago-
kat. Ezután a legkocká-
zatosabb hatóanyagok 
közül kiválasztottam a 
protonpumpa-gátlókat; 
a hatóanyagot magas 
dózisban szedőket cé-
loztam meg, és a dózis 
csökkentésére, illetve 
ennek gyógyszerészi 
követésére dolgoztunk 
ki egy módszert, ter-
mészetesen az orvosi 
team-mel együttmű-
ködésben. Ezen kívül 

jelenleg a gyógyszeranamnézis felvé-
telének módszerét fejlesztjük tovább, 
lehetővé téve, hogy a gyógyszerész is 
elvégezhesse ezt a feladatot a beteggel 
kapcsolatban. Plusz a krónikus gyógy-
szereken kívül a betegek hatékony 
antibiotikum-használatát is próbáljuk 
segíteni. 

A protonpumpa-gátlók önmaguk-
ban vagy más gyógyszerekkel együtt 
szedve jelentenek kockázatot? 

Amiről a pályamunkám szólt, az a na-
gyon magas dózis, a napi 80 mg hasz-
nálata, és azt néztük át, hogy az érintett 
betegeknél egyáltalán miért alkalmaz-
nak ilyen magas dózist, és lehet-e ezt 
csökkenteni. Ha igen, akkor ezt a fo-
lyamatot követtük, egy és három hónap 
múlva újraértékelve az eredményeket. 
Persze, már az osztályos munka is le-
hetőséget adott arra, hogy ezt folya-

Először is, egy rövid bemutatkozást 
szeretnék kérni: hol végzett, hol kez-
dett dolgozni, hogyan került a mos-
tani munkahelyére? 
 
Három évvel ezelőtt végeztem a Sem-
melweis Egyetemen. A diploma meg-
szerzését követően ott álltam munká-
ba, az egyetem közvetlen lakossági 
gyógyszerellátást végző egységében, a 
Korányi patikában, majd két évvel ez-
előtt kerültem a Péterfy Kórházba, ahol 
a krónikus belgyógyászati osztályon, 
osztályos gyógyszerészként kezdtem 
el tevékenykedni. Ott kerültem kap-
csolatba az idősekkel, amiről a pálya-
munkám is szól. Emellett az egyetem 
Egészségtudományi Karán részt veszek 
az ápolók gyógyszertan-oktatásában, és 
hétvégenként, helyettesítő jelleggel a 
közforgalomban is megfordulok, Eger-
ben, ahonnan származom.

A kórházban, illetve az osztályon, 
ahol dolgozik, milyen szinten vannak 
jelen, milyen tevékenységet végeznek 
a gyógyszerészek?

Nálunk hagyományos szerepkörökben, 
vagyis a gyári gyógyszerkészítmények 
beszerzése és expediálása terén, vala-
mint a magisztrális gyógyszerkészítés-
ben tevékenykednek gyógyszerészek, 
illetve elindult az osztályos gyógy-
szerészet is. Ott több kolléganőmmel 
együtt végezzük ezt a feladatot az ak-
tív és a krónikus belgyógyászaton, az 
intenzív osztályon, az onkológián, va-
lamint annak hátterében, a citológiai 
laborban. A munkánk nagy részét az 
osztályos gyógyszerészet tölti ki, de 
ha szükséges, természetesen az intézeti 
gyógyszertárban is besegítünk. 

Ez az osztályos gyógyszerészet vi-
szonylag új szerepkör a hazai kór-

házakban? Tudjuk, hogy az Egye-
sült Államokban komoly múltja és 
gyakorlata van a gyógyító team-ek 
működésének, amelyeknek a gyógy-
szerész is teljes jogú tagja…

Magyarországon ez még nem annyira 
bevett dolog. Amikor odakerültem, a 
krónikus belgyógyászaton teljesen a 
nulláról építettük fel ezt a pozíciót. A 
betegre szabott gyógyszereléssel és a 
betegágy melletti tanácsadással kezd-
tem, persze a kolléganőim az aktív 
osztályon ezt már korábban is csinál-
ták, úgyhogy volt támpontom, hogy 
hogyan is kell ezt megvalósítani. 

Miről szól a pályamunkája, amely-
nek alapján bekerült az idei Év 
Gyógyszerésze kiírás jelöltjei közé?

Pályamunkámat az időskori gyógysze-
relési problémákból, azok gyógysze-

Gyógyszerészi gondozás kórházi környezetben
Beszélgetés a 2019. Év Gyógyszerészével
Az idei évben dr. Juhász Klaudia, a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ munkatársa lett 
az Év Gyógyszerésze. A kolléganő az időskori polifarmácia és a szükségtelenül magas gyógyszerdózisok csökkentése területén 
ért el komoly eredményeket.
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Egészségnap Kismaroson
A gyógyszerészek szerepe a megelőzésben és a korai felismerésben
Kismaroson immár harmadik alkalommal szerveztek egészségnapot. A kezdeményező a Málnalevél Patika volt, az ismeret-
terjesztő programok a MÁESZ szűrőkamionjának vizsgálatait egészítették ki, ráadásul a kezdeményezéshez a Dunakanyar 
Praxisközösséget is sikerült partnerként megnyerni. A tapasztalatokról az egészségnap lelke, motorja, Kocsisné dr. Balogh 
Anikó számol be.

matosan monitorozzuk, és beavatkoz-
zunk, ha a dózis csökkentése nem a 
kívánt hatással járt volna. 

Mik az eredmények? Lehetett-e eze-
ket a magas dózisokat csökkenteni?

Azt tapasztaltuk, hogy az indikáci-
ók sok esetben nem voltak világosak. 
Volt, akinél teljesen el lehetett hagyni 
a gyógyszert, a többieknél csökkenteni 
lehetett a dózist, de semmiképpen nem 
volt szükség olyan magas dózisra. Ez-
zel a beavatkozással természetesen a 
rizikó kockázatát is mérsékeltük. 

Mi lehet ennek a vizsgálatnak az 
általános tanulsága a gyógyszerészi 
gyakorlatban vagy az idősek gondo-
zásában?

A folyamatos gondozásnak köszönhe-
tően a páciensek sokkal inkább úgy 
érzik, hogy törődünk velük. Eredmé-
nyesebben tudjuk őket edukálni, és 
mivel ebben a közvetlen légkörben 
sokkal több mindent elárulnak maguk-
ról, számos problémára fény derülhet 
a gyógyszerelésükkel kapcsolatban. 

Természetesen a beteg-adherenciát 
is jobban mérhetjük, és ezzel a fajta 
után-követéssel az orvosoknak is plusz 
segítséget tudunk adni a gyógyszeres 
terápiával kapcsolatban.      

Gondolom, ennek a hozzáállásnak 
a közforgalmú gyógyszerészetben is 
hasonló pozitívumai lehetnek…

Igen, mindenekelőtt a bizalom és en-
nek köszönhetően a hatékonyabb 
gyógyszerelés, de a háziorvosokkal is 
intenzívebb lenne így az együttműkö-
dés. Nem beszélve arról, hogy a köz-
forgalom és a klinikai gyógyszerészet 
kapcsolatát is erősítené, ha a patikák 
valamilyen módon hozzáférhetnének 
a beteg dokumentációjához, hiszen így 
tudnának arról, hogy mi történt a páci-
enssel a kórházban. 

Mi lehet a következő lépés, akár en-
nek a programnak a továbbfejlesz-
tése terén, akár az ön szakmai tevé-
kenységében?

Mivel időközben átkerültem az inten-
zív osztályra, már jelenleg is egy másik 

projektben gondolkodom: a kórházi-kli-
nikai szakvizsgámat követően az antibi-
otikumokkal szeretnék foglalkozni, mé-
lyebben beleásni magam ebbe a témá-
ba, majd pedig az infektológiai ráépített 
szakképzést megszerezni.

Antibiotikum-túlhasználat? Antibi-
otikum-rezisztencia?

Több terület is érdekel: az idősek 
kapcsán a krónikus sebkezelés hely-
telenségét, és az abban való antibioti-
kum-túlhasználatot látom problémás 
területnek, és persze az antibioti-
kum-rezisztenciát is. Az egyéb gyógy-
szerek és az antibiotikumok közötti 
interakciókat szoktam és szeretném is 
még vizsgálni.

Az előbb említett szakvizsga mikor 
lehet aktuális?

Most kedden.

Akkor mindenekelőtt ehhez kívánok 
sok sikert!

Tóth Tamás

Számos fórumon elhangzik, hogy a 
napi gyakorlatban mennyire magas 
a gyógyszerész-beteg találkozások 
száma, mégis az az érzésem, hogy az 
ebben rejlő lehetőségeket még mindig 
nem eléggé használjuk ki.
 
Sajnos az emberek vagy nem akarnak 
időt szánni arra, hogy orvoshoz for-
duljanak, vagy egyszerűen félnek. A 
legveszélyeztetettebb ebből a szem-
pontból a harmincas-negyvenes éveit 
élő korosztály. Sok esetben a patiká-

ban, a tára mögül várják a segítséget, 
ezért úgy gondolom, hogy bármely, 
megelőzést célul kitűző népegészség-
ügyi programból a gyógyszertárakat 
kihagyni óriási hiba. Mégis előfordul. 
Így marad az önálló kezdeményezés.

Az egészségnap gondolata legelőször 
akkor fogalmazódott meg bennem, 
amikor néhány éve a Wörwag Pharma 
képviselőjével beszélgettünk a szűrő-
kamion jelentőségéről. Az alapvető 
célunk az volt, hogy a Magyarország 

Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprog-
ramjának keretében működő szűrő-
kamiont elhívjuk Kismarosra. Ezt az 
eseményt egyéb programokkal, előa-
dásokkal és kiállításokkal szerettük 
volna színesíteni, ami végül nagyon 
jól sikerült. Ahogy közeledett az idei 
egészségnap, egyre több és több szer-
vezet csatlakozott, és támogatta a kez-
deményezést.

A kamionban reggel 9-től délután 4 
óráig folyamatosan zajlott a szűrés, 

AKTUÁLIS
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Pharmának és a kismarosi Művelődési 
Háznak, akik nélkül az egészségnap 
nem valósulhatott volna meg. 

Egy egészségnap megszervezése bi-
zony jelentős időt és energiát igényel, 
de mindenképpen megéri az árát. Im-
már harmadszorra vágtunk bele, és a 
tapasztalat azt mutatja, hogy évről évre 
mind több embert sikerül megszólítani. 

Emellett egyre több szervezet csat-
lakozik a kezdeményezéshez, 

így egyre színesebb és hasz-
nosabb programokkal tudunk 
szolgálni az érdeklődőknek. 
Szerencsére az időjárás is ne-
künk kedvezett a csodaszép, 

napos, meleg idővel. 

Érzésem szerint egy nagyon jó han-
gulatú napot sikerült szerveznünk, 
ami reményeim szerint sokak számára 
hasznos volt. Továbbra is hiszem azt, 
hogy a legjobb megelőzni, és hogy eb-
ben nekünk, gyógyszerészeknek külö-
nösen fontos szerepünk van.

Kocsisné dr. Balogh Anikó,
a kismarosi Málnalevél
Gyógyszertár vezetője

eközben a várakozók és az érdeklődők 
előadásokon és bemutatókon vehettek 
részt. Jómagam, gyógyszerészként a 
tavaly megjelent, Kérdezze Gyógy-
szerészét! című könyvemmel kapcso-
latban egy kisgyermekes szülőknek 
a lázcsillapításról szóló gyakorlatias 
előadást tartottam. 

További előadásokon beszéltünk a 
mikrokeringés fontosságáról, a 
koleszterinszint-csökken-
tőkről, valamint a derék-
fájásról. Idén a TEVAgy a 
Hős program nagykövete 
is a vendégünk volt, aki 
gumilabdán tanította meg 
minden résztvevő számára 
az újraélesztés öt lépését. Az egész-
ségügyi témájú kiállítások mellett az 
érdeklődők a mikrokeringés-javító Be-
mer terápiát is díjmentesen kipróbál-
hatták. Saját könyvem mellett Virágh 
Hajnalka Görényből gyerek című al-
kotásával is lehetőség volt közelebbről 
megismerkedni, amely a hiperaktív 
gyermekekkel kapcsolatos probléma-
kört dolgozza fel. Az egészségnapon 
hajvizsgálatra is lehetőség nyílt, ami-
vel szintén sokan éltek. 

Jó érzéssel tölt el, hogy évről évre 
egyre több szervezetet sikerül meg-
hívnunk, hogy részt vegyenek az 
egészségnapunkon. Idén a Női Egész-
ségért Alapítvány látogatott el hoz-
zánk, hogy felhívja a nők és a fiatal 
lányok figyelmét az endometriózisra. 
Emellett jelen volt Hajkus Gabriella 
is – mint túlélő – a Mellrák Info kül-
dötteként, akinek külön köszönet a 

lelkes, önzetlen, önkéntes jelenlétéért. 
Az egészségnap szervezésébe végül 
nagy örömömre a Dunakanyar Pra-
xisközösség is betársult, dr. Székely 
Zsuzsanna jóvoltából, aki egész nap 
nyitott rendelővel várta azokat, akik-
nél a kamionon valamilyen értékben 
eltérést találtak.

Külön köszönet dr. Dér Péter gyógy-
szerésznek, Wittine Ágnes gyógytor-
násznak, Figuli Andreának, a Wörwag 

„A legjobb megelőzni, és hogy 
ebben nekünk, gyógyszerészeknek 
különösen fontos szerepünk van.”
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jának haladéktalanul jelentenie kell 
az OGYÉI, a gyógyszer-nagykeres-
kedők és közfinanszírozásban része-
sülő gyógyszer esetén a NEAK felé. 
Amennyiben a bejelentést más teszi 
meg, a hiány bejelentésének adminiszt-
rációját akkor is a forgalomba hozatali 
engedély jogosultjának kell elvégeznie, 
miután a hatóság felszólítja nyilatko-
zattételre. Az átmeneti termékhiány ki-
jelentését szintén neki kell megtennie, 
a „Nyomtatvány átmeneti termékhiány 
kijelentéséhez” kijelentőlap beadásá-
val. Az OGYÉI ezeknek az informáci-
óknak megfelelően folyamatosan mó-
dosítja, aktualizálja a hiánycikklistát. 

A hatóság a hiánytermékekkel kapcso-
latban inkább felügyeleti szerv: koordi-
nál, bizonyos esetekben pedig megol-
dó szerepe van. Kapcsolatot tart fenn, 
egyeztet a gyártókkal, a forgalomba 
hozatali engedélyek jogosultjaival, a 
nagykereskedőkkel és az egészségbiz-
tosítási szervvel. Készletfelmérése-
ket végez, ami inkább a kórházakban 
gyakoribb. Szakmai támogatást nyújt, 
felgyorsíthatja az ügyintézéseket, az 
engedélyek kiadását.

A hatóságnak a hiánycikké vált gyógy-
szerkészítmények nem mindegyikével 
van teendője. A közzététel után kez-
dődik egy kockázatelemzés, ha kell, 
piackutatás, a készletek felmérése. A 
gyógyszerek nagyobb részénél a hiány 
hazai készítményekkel (azonos ható-
anyag más kiszerelésben, más gyógy-
szerformában, más hatóanyagmennyi-
ségben, vagy más hatóanyag azonos 
indikációban) orvosolható. 

Kevesebb azoknak a gyógyszerké-
szítményeknek a száma, ahol a hiány-
cikk esetében a nagykereskedő cégek 
kontingensengedélyt kérnek Magyar-
országon törzskönyvezett, vagy a ke-
zelőorvos, illetve az egészségügyi in-
tézmény egyedi import engedélyt kér 
hazánkban törzskönyvvel nem rendel-
kező készítményre. Az OGYÉI a for-
galomba hozatali engedély jogosult-
jának kérésére alaki hiba engedélyt is 
kiadhat. A kérelmeket rövid időn be-
lül elbírálják, és határozat formájában 
döntenek róluk.  

A patika forgalmazási köréhez tartozó 
termékeket megnézve azt láthatjuk, 
hogy a csomagolóanyagok és egyéb 
készítmények hiányáról betegellátá-
si probléma szempontjából valójában 
nem beszélhetünk. A gyógyászati se-
gédeszközök esetében szintén nem ala-
kul ki hiány okozta ellátási gond. 

A törzskönyvezett gyógyszerkészítmé-
nyek és a magisztrális gyógyszerkészí-
téshez használatos anyagok esetében 
viszont más a helyzet. E két csoport 
kapcsán követem végig a hiány kiala-
kulásának lehetőségeit, már csak azon 
oknál fogva is, hogy hivatalosan beje-
lenteni csak a törzskönyvezett gyógy-
szerkészítmények hiányát kell.

Egy kis hiánytörténet

A gyógyszerhiány mint jelenség tör-
ténete korszakokra bontható. Ma-
gyarországon, a rendszerváltás előtti 
időszakban nem igazán volt jellemző 
a gyógyszerhiány, de csak azért, mert 
a szocialista tervgazdálkodás nem is-

merte ezt a fogalmat, tekintve, hogy 
a hiány természetes – de soha el nem 
ismert – velejárója volt a tervgazdálko-
dásnak. A nyugati blokk országaiban 
ennek ellenére már a 60-as években 
megjelent, csak mi nem tudtunk róla. 
A szocialista rendszerben a magyar 
gyárak főleg a hazai piacra gyártottak. 
Amennyiben itthonról mégsem lehe-
tett egy készítménnyel megoldani egy 
egészségügyi problémát, lehetőség volt 
egyedi import gyógyszerek (például 
Fenistil gél, Canesten oldat) beszerzé-
sére. Budapesten például négy kiemelt 
patika foglalkozott ennek a lebonyo-
lításával: az 507-es (Dorottya u. 13.), 
a 703-as (Rákóczi út 86.), a 801-es 
(Rákóczi út 39.) és az 1203-as (Alko-
tás u. 1.). A rendszerváltás után pedig, 
ha volt is gyógyszerhiány, nem nagyon 
lehetett észrevenni, mivel a törzsköny-
vezett gyógyszerkészítmények száma a 
nyugati piac megnyílásával robbanás-
szerűen megnőtt. 

A 2005. évi XCV. törvény 16. § (2) már 
említést tesz a gyógyszerhiány be- és 
kijelentési kötelezettségről, a forga-
lomba hozatali engedély jogosultjának 
akkor még háromhónapos határidőt 
szabva. Nagy változást a 2016/2017-es 
évek után láthatunk, amelynek okaként 
a szakemberek egyöntetűen a maga-
sabb szintű minőségi standardokat, 
a korszerűbb, finomabb ellenőrzési 
módszereket és a megnövekedett piaci 
igényeket, a gyógyszerpiac kitágulását 
említik. 

Amit a hatóság tehet

Előző cikkemben (Törés a láncban, 
Gyógyszertár, 2019. október, 4–7. ol-
dal) utaltam rá, hogy a hiányt a for-
galomba hozatali engedély jogosult-

Okok és megoldási lehetőségek
Gyógyszerhiány, és ami mögötte van – 2. rész
Sokan sokféleképpen definiálták, értelmezték és elemezték már a gyógyszerhi-
ányt. Lehet-e, és ha igen, hogyan lehet felkészülni rá? Ez alkalommal a hatóság és 
a gyógyszergyárak szemszögéből tekintjük át a problémát.
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nőségbiztosítási feltételeknek (GMP) 
megfelelően működő tevékenység. A 
minőségi szabályok és szabványok az 
idők során nemhogy csökkentek vol-
na, inkább egyre szigorúbbak és egyre 
szűkebb határértékek között mozog-
nak. Ennek megfelelően egy 50 évvel 
ezelőtt gyártott gyógyszerkészítmény 
már nem biztos, hogy megfelel a mai 
minőségi követelményeknek.

Ahhoz, hogy egy gyógyszer forgalom-
ba kerülhessen, hosszú utat kell meg-
tennie. A megfelelő klinikai vizsgála-
tok után a készítményt törzskönyvezési 
folyamatnak kell alávetni, amikor is 
kap egy törzskönyvet. Amennyiben a 
készítményt egy cég forgalomba kí-
vánja hozni, akkor az ennek megfelelő 
folyamat végén kap egy forgalomba 
hozatali engedélyt. Utóbbiban az ösz-

szes gyártóhelyet feltüntetik, de a 
legfontosabb a felszabadítást 

végző üzem. Nem minden 
gyógyszer esetében egyezik 
meg a gyártó és a forgalom-
ba hozó, és nem is minden 
törzskönyvezett készítmény 
kerül forgalomba.

A gyógyszerek törzskönyvét 
folyamatosan karban kell tartani, és 
évenként megújítani. Ritkán ugyan, 
de előfordul olyan eset, amikor egy 
gyógyszer törzskönyvét betegellátási 
érdekből a hatóság tartja fenn.

Hatóanyag- vagy segédanyaghiány

A gyógyszerhiány egyik oka gyártói 
részről a hatóanyag vagy valamelyik 
segédanyag hiánya lehet. A gyárak 
ugyan állítanak elő a saját maguk 
részére alapanyagot, de a törzsköny-
vezéshez szükség van arra, hogy al-
ternatív lehetőségként egy vagy több 
külső gyártóhelyről is biztosított le-
gyen az alapanyag beszerzése. Ezeket 
szintén a törzskönyvi dokumentáció 
tartalmazza. A gyártók tehát valami-
lyen mértékig bebiztosítják magukat, 
de akadhatnak nemcsak minőségi, 
hanem gyártási és ellátási, valamint 
megnövekedett piaci igény miatti 
alapanyaghiányok is. 

Kontingensengedélyről akkor beszé-
lünk, ha egy hazánkban törzskönyve-
zett, hiányra bejelentett gyógyszer- 
készítmény esetében a gyógyszernagy-
kereskedelmi engedéllyel rendelke-
ző cég azonos hatóanyagú vagy más 
hatóanyag-tartalmú készítményre, de 
azonos indikációban importengedélyt 
kér, nagy volumenben, meghatározott 
időtartamra és meghatározott darab-
számra. A kontingensengedélyt kapott 
gyógyszerkészítményeket a patikák 
megkötés nélkül rendelhetik a nagyke-
reskedőktől. 

A kontingensengedélyt kapott készít-
mények listája az OGYÉI honlapján, az 
„Egyéb nyilvántartások, listák” között 
található meg. Ez a lista tartalmazza 
az importkészítmény nevét, fontosabb 
adatait, azt, hogy milyen készítmény 
helyett szerzik be, a kontingenst 
kapott nagykereskedő nevét, 
az engedély adatait, a behoz-
ható mennyiséget stb.

A kontingensengedélyt a 
nagykereskedő határozat-
ban kapja meg, amelynek 
tartalma a termékhiány pót-
lására behozott készítmény 
legfontosabb adataira (például a tör-
zskönyvi számra), az engedélyezett 
mennyiségre, valamint a származási 
országra terjed ki. A kontingensenge-
délyt kapott gyógyszerkészítmények a 
lejárati időn belül értékesíthetők.

Az OGYÉI-nek betegellátási érdekből 
lehetősége van a termékhiány hosz-
szú távú megszüntetésére, mégpedig 
a kontingens gyógyszer kapcsán hi-
vatalból indított forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárásra. Ilyenkor a 
kontingens készítmény törzskönyvet 
és forgalomba hozatali engedélyt kap. 

Egyedi import engedély esetén (nem 
klasszikus megoldás a hiánycikk pótlá-
sára) a kérelmet orvos vagy egészség-
ügyi intézmény kéri egy vagy nagyobb 
számú beteg részére, egyedi méltánylást 
érdemlő betegellátási érdekből. A nagy-
kereskedő ennek az engedélynek a bir-
tokában adhatja ki a készítményt. Ezek 
a gyógyszerek nincsenek törzsköny-

vezve Magyarországon, forgalmazásuk 
korlátozott, csak engedély esetén for-
galmazhatók, és csak az engedély ide-
je alatt adhatók ki az engedélyt kapott 
részére, az engedélyben meghatározott 
mennyiségben. Az engedély lejárata 
után nem értékesíthetők.

Tudni kell azonban, hogy az orvosok 
sokszor tanácstalanabbak ebben a té-
mában, mint a gyógyszerészek. Egyedi 
importra minden gyógyszertár jogo-
sult, és ennek kapcsán a NEAK-kal is 
szerződhet.

Előbbiek mellett az OGYÉI is kiad-
hat párhuzamos import engedélyt bi-
zonyos gyógyszerkészítményekre, ha 
az ellátás másként nem oldható meg. 
Ilyenkor egy másik ország piacára 
gyártott, átcsomagolás után magyar 

nyelvű csomagolással és betegtájékoz-
tatóval ellátott gyógyszerkészítményt 
kapunk. Ezzel együtt az OGYÉI – a 
magyar gyógyszerkészlet megóvása 
érdekében – meg is tilthatja egy várha-
tó hiánycikk párhuzamos exportját.
Sajátos a fokozottan ellenőrzött szerek 
helyzete, ugyanis esetükben a kontin-
gens gyógyszer behozatala hosszabb 
időbe telhet. Ennek az a magyarázata, 
hogy ilyenkor az éves kábítószerbecs-
lést is le kell adni. Ennek hiányában 
ezek a szerek nem importálhatók. 
Betegellátási érdekből az ilyen típusú 
készítményeket soron kívül törzsköny-
vezhetik, forgalomba hozatali enge-
délyt kaphatnak és a NEAK is belistáz-
za ezeket.

Gyógyszergyártók: ahonnan  
minden elindul

A gyógyszergyártás az OGYÉI enge-
délyéhez kötött, nagyon szigorú mi-

„A kontingensengedélyt kapott 
gyógyszerkészítményeket a patikák 

megkötés nélkül rendelhetik a 
nagykereskedőktől.” 
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mennyiségben van beütemezve, nem 
lehet gyorsan átállni egy másikra. Ter-
vezést, logisztikai összekapcsolásokat, 
hatóanyagbeszerzést, gépkarbantar-
tást és még sok más folyamatot kelle-
ne ilyenkor újratervezni. Ilyen jellegű 
problémát okozhat egy nem megfelelő-
en megtervezett akció, egy kórházi ten-
der, vagy akár egy másik ország piacán 
bekövetkező váratlan esemény is.

A gyógyszercégek a gyártott készít-
ményeket, hatóanyagokat és egyéb, 
gyártáshoz szükséges anyagokat 
illetően bizonyos mennyiségű, op-
timális raktárkészlettel rendelkez-
nek. A kampánytermékekből akár 
éves mennyiséget is raktározhatnak, 
a nagyobb forgalmú készítmények 
gyártása pedig folyamatos. A hiány 
okaként ezért is fordul elő csak kis 
százalékban a raktározás és a szállí-
tás, mert mindig van biztonsági tar-
talék. Gondot legtöbbször balesetek 
vagy nem várt események okozhat-
nak. A rendszerváltással jött új fi-
nanciális szemlélet azonban a raktá-
rozásban is jelentkezik. A készletek 
fontossága nem csak pozitív, de ne-
gatív oldalról is számottevő.

A gyárak folyamatosan monitorozzák 
a piacot, a készítményeik forgalmát. 
Tudják és látják előre, hogy a hiánycik-
ké válás szempontjából mely termékük 
lehet érintett. Kivételt a váratlan hely-
zetek okozhatnak. A készletek nagysá-
gát illetően (nagykereskedői, patikai, 
kórházi készletek) lehet számításokat 
végezni. Olyan helyzet is előfordulhat, 
hogy egy termék rövid időre eltűnik a 
piacról, de a gyártónál ott van felszaba-
dítatlan, zárolt készlet formájában, ami 
három-négy nap alatt felszabadításra 
kerülhet.

A nemzetközi viszonyok között, így az 
európai piacon is jelentkező szakem-
berhiány ma már hazánkban is tapasz-
talható. A gyárak átlagosan 5-10 száza-
lékos munkaerőhiánnyal küzdenek. A 
gépsorok mellett ezt a problémát gép-
fejlesztésekkel, robotizációval lehet 
orvosolni. Ez viszont olyan, speciális 
tudással rendelkező szakemberek szük-
ségességét is magával hozza, akiknek 

részét ez okozza. Ez rövid időre lassít-
hatja, de akár le is állíthatja a gyártási 
folyamatokat. Két-három hét kiesés 
már okozhat egy termék esetében hi-
ánycikket. 

Az üzemekben a gyártás beütemezett 
terv szerint zajlik. Egyetlen kiesés sem 
pótolható és ütemezhető át azonnal. 
Előfordulhat, hogy egy kampánygyár-
tás során, egy évben egyszer gyártott 
készítménnyel probléma adódik. En-
nek a pótlását nem biztos, hogy azonnal 
be tudják ütemezni, mivel sorrendesít-
ve van a gyártás. Nem minden gyártó 
tud alternatív gyártásról gondoskodni, 
például egy másik gyártóhelyen. Egy 
gyárban vannak kis, közepes és nagy 
kapacitású gépsorok. A kiskapacitású 
gépek egy perc alatt százas nagyság-
rendű, a nagykapacitásúak ezres nagy-
ságrendű darabszámban állítanak elő 
gyógyszert. Ebből kifolyólag az sem 
mindegy, hogy milyen típusú gyártósor 
hibásodik meg, vagy esik ki a terme-
lésből. A specializálódás szintén be-
folyásolhatja ezt, hiszen ma egy gyár-
tóhelyen legtöbbször csupán egyfajta 
gyógyszerformát gyártanak.

A gyártási kapacitásokkal függenek 
össze a megnövekedett igény miatti 
hiányok is. A gyártási kapacitások ter-
vezése évekre előre történik. A gyártá-
si gyakoriság forgási sebesség-függő. 
Egy váratlan piaci igény olyan több-
letgyártást igényelhet, amit nem lehet 
egyik pillanatról a másikra beiktatni. 
Amikor egy gépsoron egy bizonyos 
készítmény, bizonyos piacra, bizonyos 

Az alapanyaggyártás mára jellemző-
en az ázsiai régióra koncentrálódik. 
A minőségi szabványok folyamatos 
szigorodása szűkíti a gyártók számát. 
A folyamatosan szigorodó minőségi 
standardok a gyártási folyamat minden 
szintjén érezhetők, és hatással vannak a 
gyártási folyamatokra.

Világviszonylatban 6 százalékos a 
gyógyszerfelhasználás növekedése. El-
látási gondot okozhat a generikus gyár-
tók megnövekedett száma, akik egy-egy 
alapanyag esetén emelik a keresletet.

2008 előtt nem okozott gondot a be-
szerzés: volt kínálat, és volt megfele-
lő kapacitásuk az alapanyaggyártók-
nak. A 2010 után megindult fejlődés 
a világ más régióinak megnövekedett 
keresletét is magával hozta, világ-
szinten megszűnt a túlkínálat, ami 
korábban jellemezte ezt a piacot. A 
globálisan kialakult gyártói kapaci-
tások lassan kezdenek kimerülni az 
alapanyagpiacon.

Gyártási problémák

Gyógyszerhiány gyártási nehézségek 
miatt is kialakulhat. A gyártás szinte 
végig automatizált, zárt rendszerben, 
a GMP előírásainak megfelelően, 
minősített gépsorokon történik. Itt az 
informatika, a műszerek és a gépek 
meghibásodása, karbantartása okoz-
hat fennakadást. Az utóbbi időkben 
előfordult, hogy ilyen okok miatt ala-
kult ki hiánycikk, sőt az okok nagy 
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a kiesése nagyobb gondot okozhat egy 
rakodó szakmunkásénál. 

Csomagolás, szerializáció

A gyártás során a következő problémagóc 
a csomagolás kérdése. Az egyedi doboz-
azonosító és a dézsma-biztos zár beveze-
tése óta slágerkérdés, hogy okoz-e hiányt 
a csomagolás megváltozása. A gyáraknak 
időre volt szükségük az új csomagolási 
elem beállításához, teszteléséhez. A szeri-
alizáció bevezetése kapcsán 10-30 száza-
lékos kapacitásvesztésről tesznek említést. 
A kis portfólióval rendelkező cégeknél ez 
értelemszerűen kisebb, a nagyobb termék-
palettával foglalkozó gyáraknak nagyobb 
gondot okozott.

A probléma jelen esetben nemcsak a 
külső csomagolásra terjedt ki, hanem 
bizonyos esetekben a belső csomago-
lást és a betegtájékoztatót is érintette, 
a fogadó ország hatóságától függően 
pedig mindez engedélyeztetést is igé-
nyelt. Leszámítva egy ilyen különleges 
kihívást, a csomagolás, mint probléma 
önmagában ritkán okoz hiánycikket. A 
csomagolóanyagok folyamatosan mo-
dernizálódnak, és a nyomdatechnika 
is fejlődik. Ezek beszállítói piacán in-
kább túlkínálat tapasztalható.

Adminisztrációs pluszfeladatok

A gyártók gyógyszert készítenek, tör-
zskönyveznek és forgalomba hozzák 
saját készítményeiket. De az is gyak-
ran megtörténik, hogy nem maguk 
forgalmazzák a gyártott készítményt, 
hanem eladják a törzskönyvet. Előfor-
dulhat ennek az ellenkezője is, hogy  
törzskönyvet vásárolnak, és más ké-
szítményét gyártják. A gyógyszerek 
forgalomba hozatali jogosultja sem 
mindig ugyanaz. Ilyen változások is 
okozhatnak fennakadásokat, amelyek 
inkább adminisztratív jellegűek. 

Piaci megfontolások

Üzletstratégiai okokból is jelenthetnek 
be hiánycikket, de e mögött mindig 

egy alapos, akár több indokból hozott 
előzetes döntés húzódik meg. A törzs-
könyvek revíziója folyamatos, egy tör-
zskönyvi törlés előtt álló készítmény-
nél is hathónapos a türelmi idő, amit 
megelőzhet egy hiánycikk-állapot. 

A gyártók sokszor igyekeznek egy kis 
forgalmú készítményt a piacon tartani, 
ám a forgalmazó pénzügyi okokból nem 
kívánja azt tovább forgalmazni. A gyár-
tónak és a forgalmazónak nem mindig 
azonos az érdeke: előbbi érdeke a gyár-
tás, a piac ellátása, a kereslet kielégíté-
se, utóbbié viszont elsősorban a profit, 
ezért nála jobban érezhető a piaci hatás.

Vésztartalékok

A gyártóknak és a forgalomba hozatali 
engedélyek jogosultjainak lehetőségük 
van arra, hogy a hiányt „alaki hibás” 
készítmény piacra dobásával kezel-
jék. Ebben az esetben a hatóságnál 
ezt engedélyeztetni lehet („Eltérés a 
forgalomba hozatali engedélytől /alaki 
hiba/ kérelem” elnevezésű űrlap beadá-
sával), és az egyébként külföldi piacra 
gyártott, más nyelvű készítményt ide-
iglenesen a magyar piacon is forgalom-
ba hozhatják. Megoldásként az eredeti-
leg egy másik ország piacára gyártott, 
de magyar címkével ellátott terméket 
kaphatunk (például Augmentin Duo 
tabletta, Doxagal XL). 

Bejelentési kötelezettség

Hiány-bejelentési kötelezettsége a for-
galomba hozatali engedély jogosult-
jának van. A jogi megfogalmazás sze-
rint a hiányterméket haladéktalanul be 
kell jelenteni a hatóság felé. A döntés 
gyártói részről nem egyszerű, hiszen a 
piac folyamatos mozgásban van. A ma 
bejelentett hiánytermék piacára nehéz 
prognózist felállítani. Kiszámíthatatlan 
a konkurencia piaci aktivitása, és ha egy 
készítmény rövid idő alatt piacot veszít, 
hosszú idő kell ahhoz, hogy újra elérje a 
régi részesedését. Persze ez is termék-, 
idő- és marketingfüggő. A döntés ösz-
szetett, rendszerint egy team áll mö-
götte, amelybe a minőségbiztosító, az  

orvosigazgató és az ellátásért felelős 
vezető is beletartozik. A termékhiány 
bejelentése nem egy egyszeri feladat. A 
pontos tájékoztatás miatt a módosítás és 
a kijelentés is hasonlóan fontos lépés.

Dr. Biczó Ágota
szakgyógyszerész, 

gyógyszertárvezető

A folytatásban a nagykereskedők és a gyógyszer-
tárak oldaláról járjuk körbe a témát.



GYÓGYSZERTÁR24

PHARMA PRAXIS

keverőszár forgási sebessége is külön 
beállítható, ami a homogenitás növe-
kedéséhez vezet. A tégelyek „kettő 
az egyben” funkciót látnak el, mivel 
a keverés folyamata a keverőszár se-
gítségével a tégelyben történik, és a 
beteg a kész terméket is ebben kapja 
meg. A különböző kenőcstípusokra 
külön-külön beállítható mikroprocesz-
szoros vezérlésnek köszönhetően az 
eredmény mindig azonos minőségben 
reprodukálható.

Hagyományos készítmények  
előállítása és vizsgálata

1. Szuszpenziók előállítása és vizsgálata

Suspensio terpini 

Terpinum ............................................1,5 g
Saccharimudum natricum ..................0,3 g
Mucilago hydroxyaethylcellulosi .....30,0 g
Diluendum menthae FoNo VII.  ........5,0 g
Solutio conservans .............................1,0 g
Aqua destillata .......................... ad 100,0 g

Bevezetés

A patikai munkának jelentős részét 
képezi a magisztrális gyógyszerkészí-
tés. Igen időigényes és komoly gyógy-
szertechnológiai ismereteket igénylő 
feladat ez, amely egy jól működő pa-
tikában hangsúlyos feladatnak tekint-
hető. Gyógyszertárunkba is számos 
alkalommal érkeznek olyan recepttel 
a betegek, amelyeken az orvosok ma-
gisztrális készítményeket rendelnek. 
Ezeknek a recepteknek több mint a 60 
százaléka kenőcs, illetve krém, de 20-
25 százalékban készítünk szuszpenzió-
kat és emulziókat is.

Az orvosok a mai napig előszeretettel 
írnak fel gyári készítményeket hígítva, 
különféle kenőcsalapban. Ezekkel kap-
csolatban gyakran tapasztaljuk, hogy 
a készítés során szemmel láthatóan 
inkompatibilitás alakul ki a kompo-
nensek között, amelynek a korrigálása 
a mindennapokban igen sok időt vesz 
igénybe.

Gyógyszertárunk laborja rendelkezik 
Unguator 2100® (a továbbiakban „un-

guator”) típusú kenőcskeverő rendszer-
rel, amelyet nemcsak egyedi krémek/
kenőcsök készítésénél alkalmazunk, 
hanem a laboráláshoz is nagy segítsé-
get nyújt.

Célkitűzés

Munkám során törekszem arra, hogy 
a betegeinknek mindig ugyanolyan 
jó minőségű készítményeket biztosít-
sak, a lehető legrövidebb elkészítési 
idő mellett. Ezért fontos számomra 
feltérképezni és minél jobban kihasz-
nálni az unguator adta lehetőségeket. 
A betegeket így esztétikus, könnyen 
használható, higiénikus készítmények-
kel tudjuk kezelni, ami terápiás szem-
pontból is sokkal kedvezőbb.

Célul tűztem ki, hogy párhuzamba 
állítom a gyógyszerkönyvi és FoNo-s 
kézzel készített, illetve az unguator 
segítségével előállított készítménye-
ket, és elvégzek rajtuk olyan vizsgáló 
módszereket, amelyekkel az organo-
leptikusan tapasztalható különbségek 
technológiai szempontból is szám-
szerűsíthetők, minősíthetők. Célom 
megvalósítása érdekében különböző 
gyógyszerformájú készítményeket ve-
tettem vizsgálat alá, amelyek a szusz-
penziós és az emulziós rendszerek 
közé tartoznak.

Unguator® 2100 

Az unguator olyan berendezés, amely 
automatikus emelőkarral rendelkezik, 
amelynek pontosan beállított érzé-
kelője minden egyes felfelé, illetve 
lefelé mozgáskor újonnan határozza 
meg az unguator tégely aljának, il-
letve fedőjének pontos pozícióját. A 
lefelé/felfelé mozgatási sebesség és a 

Magisztrális gyógyszerkészítés kenőcskeverő 
rendszerek használatával a közforgalomban
A MOSZ Ifjúsági Fórumának I. helyezett versenyelőadása



GYÓGYSZERTÁR  25

PHARMA PRAXIS

XVIII. évfolyam 11-12. szám  l  2019. november-december

Készítés: FoNo szerint.
Készítés unguatorral: az alkotóeleme-
ket egymás után kimérjük az ungua-
tor tégelybe, kiválasztjuk a megfelelő 
keverőszárat, és elindítjuk a progra-
mot, amely először porítást, majd azt 
követően keverést hajt végre.
 
Összehasonlítás: Az elkészítés sok-
kal gyorsabb volt unguatorral, mint 
kézzel. A jobb megfigyelhetőség ér-
dekében áttetsző folyadéküvegben 
végzett organoleptikus vizsgálat so-
rán az elkészült készítmények közül 
a géppel készített sokkal tetszető-
sebb volt, a szemcsék szemmel lát-
hatóan sokkal jobban eloszlottak a 
közegben. 24 óra elteltével a kézzel 
készített készítmény már félig leüle-
pedett, a gépi nem változott. A gépi 
készítmény négy nap elteltével kez-
dett ülepedni. Mindkét készítmény 
reszuszpendálhatósága és adagol-
hatósága megfelelő volt, viszont a 
kézzel készített terméket egy kicsit 
erőteljesebben kellett rázni. 

A két mintát reológiai mérésnek is 
alávetettem. A folyás és a viszkozi-
tásgörbék lefutása hasonló, és tixot-
rópiát mutatnak. A hiszterézishurok 
nagyságában viszont különbség ér-
zékelhető a kétféleképpen előállí-
tott minta között. Az unguatorral 
készített minta csaknem kétszeres 
területű hiszterézissel rendelkezik  

(kézi: 153,8 
Pa/s, ungua-
tor: 310,5 Pa/s). 
A különbség a 
géppel előállí-
tott készítmény 
jobb stabilitási 
tulajdonságaiban 
( ü l e p e d é s é b e n , 
reszuszpendálha-
tóságában) jelenik 
meg a legmarkán-
sabban.

2. Emulziók előál-
lítása és vizsgálata

Emulsio paraffini 
cum phenolphtale-
ni sine vanillinum

Acidum citricum ............................... 2,0 g
Phenolphtaleinum ............................. 2,0 g
Saccharimudum natricum ................. 1,0 g
Mucilago hydroxyaethylcellulosi .... 60,0 g
Solucio conservans ............................ 1,0 g
Polysorbatum 20 ............................... 1,6 g
Aqua destillata ................................ 32,0 g
Paraffinum liquidum ..................... 100,0 g

Készítés: FoNo szerint.
Készítés unguatorral: az alkotóele-
meket sorban kimérjük az ungua-
tor tégelybe, majd felhelyezzük a 
megfelelő keverőszárat, és az unguato-
ron beállítjuk a megfelelő programot. 
Először porítást végez, majd utána in-
dul a keverési folyamat.

Összehasonlítás: A termék géppel 
való elkészítése jóval kevesebb időt 
vett igénybe, mint a kézi keverés. 
A végeredmény itt sokkal szem-
betűnőbb volt, mivel a géppel ké-
szített emulzió sokkal sűrűbb kon-
zisztenciával rendelkezett. 24 óra 
elteltével nem látszott változás a 
készítményekben. A kézzel készített 
készítményben egy hét elteltével lát-
szott a szétválás a fázisok között, a 
géppel készített termékben viszont 
csak három hét után. Mindkét termék 
rediszpergálhatósága és az adagoló-
kanálba való kiöntése megfelelő volt.  
A hiszterézishurok a kézzel előállított 
mintánál 412 Pa/s, míg a gépi előállí-

tás esetén 877,9 Pa/s volt. Itt is az un-
guatorral való előállítás eredményez 
stabilabb terméket.

3. Kenőcsök előállítása és vizsgálata

Unguentum neonatorum 

Cera alba ........................................... 5,0 g
Cera lanae ........................................ 10,0 g
Oleum helianthi ............................... 20,0 g
Unguentum simplex ........................ 35,0 g
Solutio acidi borici 2% FoNo VII. .. 10,0 g
Zincum oxydatum ........................... 20,0 g

Készítés: FoNo szerint. Előtte a ZnO-
ot VII.-es szitán átszitáljuk.
Készítés unguatorral: A fehér viaszt 
és a gyapjúviaszt kimérjük az ungua-
tor tégelybe, infralámpa alatt felol-
vasztjuk, majd hozzámérjük az egy-
szerű kenőcsöt, a napraforgóolajat és 
a cink-oxidot. Feltesszük a megfelelő 
keverőszárat, és elindítjuk a progra-
mot. Ha lejárt a program, hozzáadjuk 
a borvizet, és újra keverjük.

Összehasonlítás: Mivel itt egy 
emulziós-szuszpenziós kenőcsösz-
szetételről beszélünk, sok időt vesz 
igénybe a termék elkészítése. Az un-
guator segítségével, negyedére csök-
ken az elkészítési idő, és a végered-
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ményben is markánsan észlelhető 
a különbség: a termék sokkal egy-
neműbb, a cink-oxid szemcséi sem 
látszódnak, és ebben az esetben szi-
tálni sem kellett előtte. A fenti meg-
állapításokat a reológiai vizsgálatok 

is megerősítik. Az unguátorral készült 
kenőcs regenerálódási hajlama kisebb 
(nagyobb a hiszterézis területének 
nagysága), ami a tubusból való ki-
nyomhatóságot és az alkalmazhatósá-
got javítja.

A-vitaminos popsikenőcs (gyógyszer-
tári manuális)

Glycerolum 85 per centum ................. 10 g
Cholesterolum .................................... 10 g
Vitamin A EGIS olaj ......................... 3,3 g
Solutio acidi borici 2 ........................ 100 g
Vaselinum album .............................. 100 g

Készítése: Patendulába kimérem a fe-
hér vazelint, a glicerint és a koleszte-
rint. Vízfürdőn megolvasztom, majd 
kihűlésig keverem. Amikor teljesen 
kihűlt, részletekben hozzáadom a 
borvizet és a legvégén az A-vitamin 
olajat.
Készítés unguatorral: Először a fehér 
vazelint mérem ki, majd sorban az ösz-
szes többi alapanyagot, és a megfelelő 
keverőszár felhelyezése után elindítom 
a programot.

Összehasonlítás: Nagyon nagy a 
két művelet közötti időkülönb-
ség és a belefektetett energia. 
A végeredményben is látványos 
különbség észlelhető, mivel a gép-
pel kikevert kenőcs állaga sokkal 
finomabb, fényesebb, a bőrön sok-
kal jobban eloszlatható. A reológiai 
vizsgálatok szintén alátámasztják ezt 
a megállapítást. A hiszterézishurok-
ban tapasztalható különbség szintén 
mérhető.

Inkompatibilis receptúrák  
vizsgálata

Receptúra I.

Acidum salicylicum ....................10 g
Ung. Diprosalic  ..........................20 g
Cremor refrigerans ............... ad 100 g

Receptúra II.

Acidum salicylicum  ....................  5 g
Sulfur praecipitatum  .....................5 g
Ung. Elocom  ..............................20 g
Ung. hydrophil. non.  ........... ad 100 g

Mindkét összetételnél a szalicil-
sav-Polysorbate 60 inkompatibilitá-
sával kell számolnunk. Organolepti-

*

*
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Üdvözli önt  
a 70 éves HungaropHarma!

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

...gyógyítást szállítunk

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

kusan csak a kézzel készült minták 
esetén volt érzékelhető az inkom-
patibilitás. Az unguatorral készült 
termékek nem mutattak szemmel 
látható változást. A reológiai vizs-
gálat során azt tapasztaltuk, hogy az 
unguatoros előállítás sokkal letisz-
tultabb folyás- és viszkozitás-görbét 
eredményezett, de az inkompatibi-
litás okozta szerkezetletörés azért 
itt is érzékelhető. Informatív volt a 
mikroszkópos vizsgálat is. 

Összehasonlításképpen az eredeti 
gyári Diprosalic kenőcsöt is meg-
vizsgáltuk. A szalicilsav-tűkristá-
lyok mindkét módszerrel előállított 
mintában megnőttek (kiindulási: 
29,42 µm, szórás: 15,12; kézi: átlag: 
67,9 µm, szórás: 21,64; unguator: 
82,57 µm, szórás: 27,41). Ez úgy 
lehetséges, ha a szalicilsav részben 
beoldódik a készítményalapba, majd 
onnan az előállítás során kikristá-

lyosodik. Vizsgálatunk arra mutat 
rá, hogy unguátoros előállítás esetén 
is figyelnünk kell az inkompatibili-
tás kialakulására, még ha szemmel 
látható változást nem is feltétlenül 
érzékelhetünk.

Következtetés

Online kérdőív segítségével igyekez-
tem feltérképezni, hogy gyógyszerész 
kollégáim mennyire ismerik a kenőcs-
keverő rendszereket, rendelkeznek-e 
ilyen típusú gépekkel, és ha igen, meny-
nyire használják azokat. Kérdőívemet 
139-en töltötték ki. A megkérdezettek 
45 százaléka naponta két óránál többet 
foglalkozik magisztrális gyógyszer-
készítéssel, és 61 százalékuk ismeri 
a kenőcskeverő rendszereket. 26 szá-
zalékuk rendelkezik is ilyen készülé-
kekkel. Az utóbbiak közül mindenki 
pozitívan jellemezte ezt az eszközt, és 

más gyógyszertáraknak is javasolná a 
használatát.

A keverőgépek lehetővé teszik a 
reprodukálhatóságot, személyre sza-
bottan, pár perc alatt elkészíthetők ve-
lük a magisztrális készítmények. A té-
gelyek által higiénikusan és könnyen 
adagolhatók a készítmények. Ezek a 
gépek meggyorsítják a magisztrális 
gyógyszerkészítés folyamatát, érté-
kes időt spórolva a patikáknak és az 
ott dolgozóknak, akik így sokkal több 
időt tudnak fordítani a betegek gondo-
zására. 

Dr. Rokszin Ildikó
Centrum Patika, Gyula

 
Konzulens: 

Jójártné dr. Laczkovich Orsolya

* A 2019. szeptember 1-jétől érvényes 
nettó listaárak
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KOMOLYZENE
A Budapesti Fesztiválzenekar 
hangversenye

Műsoron:
Finzi: Levélhullás, op. 20

Brahms: a-moll kettősverseny, op. 102
Berlioz: Fantasztikus szimfónia, op. 14

Vezényel: Sir Mark Elder
Közreműködik: Vilde Frang (hegedű),  

Truls Mørk (cselló)

A Magyarországon alig játszott brit szerző, a kó-
rusműveiről ismert Gerald Finzi Levélhullás című 
darabja először szólal meg itthon. Az elégiában 
az egész életműre jellemző szomorúság, a komor 
líra és a pasztorális nyugalom is megjelenik.
 
Brahms-nak a kettősverseny megírásával régi ba-
rátját, a hegedűvirtuóz Joachim Józsefet kívánta 
megbékíteni, akivel egy magánéleti konfliktus 
miatt elhidegültek egymástól. A darab, amelyben 
a csellószólam Brahmsot, a hegedűszólam Joa-
chimot szimbolizálja, elérte a kívánt hatást. 
 
Berlioz öttételes Fantasztikus szimfóniája a  
romantika első sikeres válasza Beethoven szimfó-
niáira. A művet Berlioz saját szerelmi kudarca ih-
lette; az imádott nőt szimbolizáló vezérmotívum 
minden tételben felbukkan.

Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: december 12. és 13., 19.45,  

valamint december 15., 15.30
Jegyár: 3000–15300 Ft

Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Megtekinthető: 2020. február 16-ig

Jegyár: 3800 Ft (teljes árú), 1900 Ft (kedvezményes)

KIÁLLÍTÁS
Rubens, Van Dyck és a flamand  
festészet fénykora

Az október végén megnyílt tárlat az európai művészet 
meghatározó barokk mestere, Peter Paul Rubens és 
kora flamand festészetét mutatja be. A kiállításon lát-

ható 120 mű – köztük Rubens mintegy 30, és Van Dyck 
több mint egy tucat remekműve – 40 nagy közgyűjte-
ményből, többek között a Louvre-ból, az Ermitázsból, 
a Pradóból, a washingtoni és a londoni National Galle-
ryből érkezett. 

A zsánerképek a korabeli 
mindennapokba nyújta-
nak betekintést. A válto-
zatos műfaji gazdagságot 
több pompás mitológiai 
és bibliai témájú kép, 
valamint csendélet kép-
viseli. A kiállítás igazi 
kuriózuma a Rubens által 
tervezett  Decius Mus- 
kárpitsorozat  egy darab-
ja és a hozzá kartonként 
szolgáló festmény együt-
tes bemutatása.   A tárlat 

portrészekciójában a Van Dyck festette képmások egész 
sora kápráztatja el a nézőt. Ezek között tekinthető meg a 
múzeum kiemelt értékű, új szerzeménye,  Stuart Mária 
Henrietta hercegnő portréja is.

Fotó:  
Marco Borggreve

https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/van-dyck-stuart-maria-henrietta-eskuvoi-portreja/
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/van-dyck-stuart-maria-henrietta-eskuvoi-portreja/
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JAZZ
Kőszegi Imre 75

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: december 4., 20.00     Jegyár: 2900–4500 Ft

Közreműködik: Kőszegi Imre (dob), Szakcsi Lakatos Béla 
és Rozsnyói Péter (zongora), Pecze Balázs (trombita), 
Tony Lakatos (szaxofon), Szentpáli Roland (tuba), Bécsy 
Bence (gitár), Orbán György (bőgő), Budapesti Vonósok 
Kamaraegyüttes

Nehezen hihető, hogy a mindenkori magyar jazzélet 
egyik legjelentősebb dobosa, Kőszegi Imre immár hat-

vanéves pályafutást tudhat maga mögött. A muzsikus 
mindig kerülte a sablonos megoldásokat, új megszóla-
lási formákkal kísérletezett, kutatta a határátlépés lehe-
tőségeit. 

Az egyik nagy előd, Max Roach előtt is tiszteleg, ami-
kor a Budapesti Vonósok Kamaraegyüttesét hívja közre-
működőként jól ismert sztenderdek és újdonságként ható 
darabok megszólaltatására. Ugyancsak egyedi lesz az a 
felállás – hiszen nélkülözi a bőgőt –, amelyben zongorán 
a régi nagy muzsikustárs, Szakcsi Lakatos Béla, tubán és 
korabeli fúvós hangszereken pedig a hozzá hasonló nagy 
határfeszegető, Szentpáli Roland csatlakozik majd az est 
főszereplőjéhez. 

Végül megszólal Kőszegi legendás, a maga korában szin-
tén párját ritkító együttese, a Rhythm & Brass, amelyben 
ez alkalommal a fúvósszekciót a tuba mellett a már cseppet 
sem a feltörekvő generációhoz tartozó Pecze Balázs trom-
bitás és a nemzetközi színtéren is vezető szerepet betöltő 
Tony Lakatos szaxofonos alkotja. 

A világirodalom egyik leghíresebb románca, az Anna Karenina 
táncszínházi adaptációját Velekei László Seregi- és Harangozó- 
díjas koreográfus állítja színpadra. A Tolsztoj klasszikus művén ala-
puló koreográfia középpontjában Anna, a tragikus sorsú asszony áll, 
az ő szenvedélyes szerelmét, vívódásait és előlegezett bukását ülteti 
át a győri együttes a tánc nyelvére.

Velekei a női psziché nagy ismerője, alkotói oeuvre-jéból rend-
re kiemelkednek az önsorsrontó, elbukott női lelkek motivációit 
vizsgáló koreográfiák. Ebbe a sorba illeszkedik a sikeres, minden-
ki által megbecsült asszony története is: Annának mindene meg-
van, amikor egy végzetes napon találkozik a fényes karrier előtt 
álló, jóképű fiatal katonatiszttel, Vronszkij gróffal. A teljes élet, a 
nagybetűs szerelem után vágyódó férjes asszonyt örvényszerűen 
ragadja magával ifjú szeretője iránti szenvedélye, egészen a tragi-
kus végkifejletig.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: december 21., 19.00     Jegyár: 2300–4900 Ft

BALETT
Győri Balett: Anna Karenina
budapesti bemutató

Fotó: Bátori Gábor

Fotó: Jekli Zoltán



GYÓGYSZERTÁR30

REJTVÉNY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35 36

37 38

39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63

Kultúrcseppek
Budapest legendás kávéházai
Az EMKE
A kezdetek felidézéséhez el kell sétálnunk a Kiskörút és a Király 
utca sarkára. A vízszintes 1. sor megfejtésében szereplő épületek 
helyén, a hajdan volt piac tőszomszédságában az 1700-as évek ele-
jétől a Király utca névadója, az „Ángliai királyhoz” címzett fogadó 
állt. A költő Orczy Lőrinc fia, József a XVIII. század utolsó harma-
dában megvette az épületet, és egyesítette a szomszéd telken álló 
családi kastéllyal, így lett az egészből Orczy-ház, amit 1829-ben ké-
temeletesre bővítettek. Lebontásáig, 1936-ig ez volt a negyed szíve. 
A számtalan lakás mellett három vendéglő is működött benne. Az 
egyiknek a tulajdonosát úgy hívták: Wassermann Jónás.

Az 1890-es évek elején irdatlan bérház épült a Kerepesi (a mai 
Rákóczi) út és a körút sarkára. A földszintjén kiváló kávéházi tér. 
Wassermann Jónás gondolt egy nagyot: 1893-ban a kisvendéglő-
je jövedelméből gyűjtött vagyonból megvette a bérleti jogot. Az 
EMKE kávéház 1894-ben nyitott meg a frissen felépült magas bér-
háznak a földszintjén. Nevét az 1885-ben alakult Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesületről kapta. Wassermann lelkes tagja volt az 
egyesületnek, komoly pénzt fizetett a névhasználat jogáért – nem 
egyedüliként, hiszen EMKE nevű kávéház működött Marosvásárhe-
lyen és Nagyváradon is. A kávéházban igen gazdag könyv-, újság- 
és lexikongyűjtemény állt a vendégek rendelkezésére, azonban ami 
igazán megkülönböztette a többi hasonló helytől, az a cigányzene 
volt. Wassermann Jónás ugyanis elsőrangú prímásokat és zenekaro-
kat szerződtetett, és ezt a hagyományt fia, Wassermann Mór is kö-
vette, aki apja 1901-ben bekövetkezett halála után vette át a kávéház 
vezetését. Az EMKE-ből olyan fontos tájékozódási pont lett, hogy a 
„versenyben” még a Szent Rókus-kápolnát, a kórházat, sőt a Nem-
zeti Színházat is maga alá gyűrte. Ahogy a halhatatlan dal szövege 
mondja: (a függőleges 14. sor megfejtése). 

A fiatalabb Wassermann az első világháború után komoly beruhá-
zásokba fogott: cukrászdát hozott létre, bárt rendezett be, amely a 
20-as években újdonságnak számított magas pultjával és bárszéke-
ivel. A kávéházhoz kötődő hírességek között mindenképpen meg 
kell említeni a vízszintes 11. sor megfejtésében szereplő költőt, aki 
1920-ban kenyeres fiúként dolgozott itt. 

1945-ben a kávéház teljesen kiégett, ugyanazon év őszén azonban 
már újra megnyitotta kapuit. 1956-ban az épületet ismét rommá 
lőtték, az EMKE akkor nagyobb kárt szenvedett, mint a II. világ-
háború alatt. A hely öt éven át tartó felújítás után, 1961-ben nyitott 
meg újra, ám akkor már egyáltalán nem hasonlított a régi kávéházra. 
Az épületben a rendszerváltás után egy ideig sörbár üzemelt, jelen-
leg pedig bankfiókok találhatók a legendás EMKE kávéház helyén.

Vízszintes 

1. Megfejtés 11. Megfejtés 12. Őröl 13. A lúd hímje 15. Harap a 
kutya 17. Zadar egyneműi! 18. Kötőszó 19. Kiejtett betű 21. Aprít, 
zúz 23. BTE 24. Becézett női név 25. Kabát belső része 26. A héber 
abc első betűje 27. Ezen a napon 29. Vadász búvóhely 31. Menyasz-
szony 32. Fal is van ilyen 34. Idegen kölyök 36. Számítástechnikai 
szakterület rövidítése 37. Keménygumi, a kaucsuk vulkanizálásá-
val készített, megmunkálható gumi 38. Jean-Paul ….., filozófus 
és francia forradalmár 39. Toldalék 40. Őröl 41. A szabadba 42. 
AR 45. Fogaival őröl 46. A Korean Airlines rövidítése 47. Orosz 
teherautó márka 49. Ismert dortmundi sörmárka 51. Coca-….  
52. A matematikában egyenlőségjellel összekapcsolt két kifeje-
zés 54. Nem göröngyös! 55. E napon 56. Autósport egyik formája 
58. Elsősorban Ausztriában és Németországban működő, a DM-
hez hasonló áruházlánc 60. Kicsinyítő képző 61. Méhek „lakása”  
63. Konyhai edény

Függőleges

2. Átnyújt 3. Amszterdam főtere 4. Nő a folyó vízszintje 5. Az 
orosz uralkodó volt 6. Hektoliter 7. Fa része 8. Tör, aprít 9. Becé-
zett női név 10. Veszteség 14. Megfejtés 16. A magyarság egyik 
legrégibb, elfeledett, de ma reneszánszát élő gabonája 18. Légiesen 
könnyű, égi 20. Kor 21. Hideg évszak 22. Hézag 23. Kettőzve je-
lentése: locsogás, fecsegés 28. Szomorúság 30. Szobanövény 32. 
Lakoma 33. Orosz harci repülőgép 34. Drágakövek tömegének és 
az arany tisztaságának mérésére szolgáló mértékegység 35. Ének 
38. Tép 41. Ha például szöget ver be 43. Lettország fővárosa 44. 
Kabát is van ilyen 46. Bizottság, választmány – francia eredetű szó 
48. Kettős betű 49. Az örökítő anyag az angol nómenklatúrában 
50. –nál/-nél a németben 51. Az egyik magyarországi kereskedelmi 
bank 53. Eger betűi keverve 57. Az orosz Gorkij autógyár márkája 
59. Rangjelző 60. A szabadba 61. A Ford egyik típusa 62. Sporte-
gyesület
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