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Bízom abban, hogy a karácsonyi 
harmóniát követően gondolatrende-
zéssel kezdődik a 2020. esztendő. 
Korábban el sem képzelhető válto-
zásoknak vagyunk tanúi. Úgy gon-
dolom, hogy az elmúlt év a gyakorló 
gyógyszerészek számára az újdon-
ságok időszaka volt. Ezek között 
jelentős súlyt képviselve, ránk tört a 
negyedik ipari forradalom széles in-
formációtechnológiai arzenálja. Egy 
kicsit ambivalens a kérdés megítélé-
se, hiszen egyetértünk abban, hogy 
az egészségügyi ellátás minőségét, 
biztonságát és eredményességét se-
gítő eszköz került az egészségügyi 
ellátórendszerbe. Mind az EESZT, 
mind a HUMVO területén valós ez 
a megállapítás. Az is igaz viszont, 
hogy mi, gyógyszerészek elsőként és 
élesben megszenved(t)ünk mindket-
tővel.

Három közgazdászból és egy társada-
lompolitikusból álló szűk családom 
(az ötödik, az egészségügyi én magam 
vagyok) vasárnapi ebédjein gyakori 

polémia a rohanó, nyitott, infóözönnel 
terhelt világ és a genetikai, társadal-
mi, technikai értelemben vett gyakor-
lat tempója közötti szinkronhiányból 
adódó feszültségek problematikája. 
Borzongató még csak belegondolni is, 
hogy ma egy sebész tud úgy műteni 
egy beteget, hogy ezer kilométerek-
re vannak egymástól, és saját (privát) 
műholdon keresztül folyik a robotasz-
szisztált beavatkozás. Ugye? Egyfelől 
szenzációs, másfelől rémületes.

Saját portánkra visszatérve vegyük 
úgy, hogy izgalmas volt az elmúlt esz-
tendő. Jóllehet, ma egy 75 év fölötti 
gyógyszerész a vidéki patikájában 
(nem ritka az eset) úgy kezeli az infor-
matikát, mintha a bölcsőjében kispár-
na helyett laptop lett volna a feje alatt. 
Mindnyájan megküzdöttük viszont a 
folyamatos változásokat, a jól/rosszul 
működő informatikát, a türelmetlen 
beteget, a másfélezer hiánycikket, a 
temérdek adminisztrációt. Jószerével 
minden akadályt vettünk, és talán túl 
vagyunk a nehezén.

Most, 2020-ban kell helyreállíta-
nunk az egyensúlyt. Jóllehet az in-
formációtechnológiai eszközöket 
örvendetes módon már egyre szé-
lesebb körben fogják alkalmazni az 
egészségügyi ellátórendszer többi 
szereplői, mégis mi vagyunk azok, 
akik a beteggel való szakmai kon-
zultációtól „lopjuk” el az időt, hogy 
az adminisztrációs követelményeket 
teljesíteni tudjuk. Szűkül a mozgás-
tér az adherencia és a terápia-me-
nedzsment terén lassan évtizedes 
célkitűzéseink gyógyszerkiadói te-
vékenységben való realitására.

Úgy gondolom, új officina-modell 
kialakítása áll a küszöbön. Receptfel-
vétel – gyógyszerkiadás – terápiás ta-
nácsadás – pénzkezelés – konzultáció. 
Érdemes újragondolni a magisztrális 
gyógyszerkészítés lehetőségeit is. Nem 
pazarlás az erőforrásokkal, ha minden 
patika megfelel az egyedi gyógyszer-
készítés feltételeinek, ha jószerével 
hetente csupán néhány magit készít? 
Esetleg lenne, aki örömmel vállalná, 
hogy – tekintettel jól felszerelt laborjá-
ra – elvégzi ezt a tevékenységet. Nyil-
ván a kérdés nem egyszerű, de talán 
nem megoldhatatlan.

Tervezzük, hogy ebben az évben 
ezeket a kérdéseket is átbeszéljük, 
elindulunk a megoldási javaslatok 
irányában. Minderre remek alkalmat 
adnak a sztenderd találkozók, a már-
ciusi Gyógyszertár-működtetés Kon-
ferencia Balatonalmádiban, az őszi 
GYOK Siófokon, és ezek mellett a 
kisebb csoportokban tervezett kon-
zultációk.

A gyógyszerésztársadalom az elmúlt 
30 évben bizonyított. Bizonyította hoz-
záértését, szakértelmét, és példát mu-
tatott az értelmiségi felelősségvállalás 
terén is. Megteremtette a gyógyszerel-
látás európai színvonalú infrastruktú-
ráját. Bízom abban, hogy 2020 ismét 
a tartalmi építkezés éve lesz. Ehhez 
kívánok minden kollégámnak elhiva-
tottságot, erőt, kitartást, ami meghozza 
számunkra a szakmai sikert és a társa-
dalmi elismerést.

Boldog új évet kívánok!

Mikola Bálint

Újévi köszöntő



3GYÓGYSZERTÁR  XVIII. évfolyam 4. szám  l  2019. április

TARTALOM

XIX. évfolyam 1. szám  l  2020. január

NAPRAKÉSZ

Legtöbbször van megoldás 4
Gyógyszerhiány, és ami mögötte van – 3. rész

BEMUTATJUK

Modern szemlélet és bensőséges hangulat 8
Interjú dr. Lukács Bernadett-tel,  
a 2019. év Kedvenc Patikájának vezetőjével

AKTUÁLIS

A motivációs beszélgetés 10
Kommunikációs technikák a beteg-együttműködés növeléséhez

A segítség magasabb szintje 13
A gyógyszerészeket is fel kell készíteni egyes betegségek  
diagnosztikájára

Antipszichotikumok hatása autistákon 14 
A MOSZ Ifjúsági Fórumának II. helyezett versenyelőadása

Bízza a betegre! (?) 17
Avagy mi befolyásolja egy OTC-gyógyszer választását?

Szerializáció: ami eddig történt 19

MENEDZSMENT

Kitől tanul a mester? 22 

PARAGRAFUS

Hogyan adjunk el vagy vásároljunk gyógyszertárat? 24
A patikaeladás és -vétel számviteli és adózási kérdései

NYITOTT SZEMMEL

Egészségügyi, gyógyszerpiaci hírek 26

REJTVÉNY

Búcsú a kávéházaktól 29

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Kiállítás, színház, komolyzene, sanzon 30 

Gyógyszertár
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 

Kiadványa

Alapítva: 2002. január

Felelős kiadó és főszerkesztő:  Dr. Mikola Bálint

Felelős szerkesztő: Tóth Tamás

Szerkesztőbizottság:

Balázs László

Dr. Lovas Imre

Dr. Mikola Bálint

Dr. Nagy Balázs

Dr. Samu Antal

Dr. Simon Kis Gábor

Dr. Szrogh Vivien

Nyomdai előkészítés: Mészáros Péter

Nyomdai kivitelezés:

Innova 2000 - Innovariant Nyomda

Hirdetésfelvétel:

MOSZ Iroda

A MOSZ címe:
1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em 6.

telefon/fax: 361 236 09 74
info@magangyogyszereszek.hu

ISSN 1588-8231

Minden jog fenntartva. A lapban megjelent valamennyi 
írásos és képi anyag közlési joga a Szerkesztőséget illeti. A 
megjelent anyagoknak – vagy azok egy részének – bármilyen 
formában történő másolásához, felhasználásához, ismételt 
megjelenéséhez a Szerkesztőség írásbeli hozzájárulása 

szükséges.

 A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a 
Szerkesztőség felelősséget nem vállal.



GYÓGYSZERTÁR4

NAPRAKÉSZ

Magisztrális gyógyszerkészítéshez 
felhasználható gyógyszeranyagok

A patikai magisztrális gyógyszerkészí-
téshez felhasználható kémiai gyógy-
szeranyagok, segédanyagok, zsira-
dékok, viaszfélék, növényi drogok, 
illóolajok és gyógyszerkészítmények 
listája az OGYÉI honlapján találha-
tó meg (http://www.ogyei.gov.hu/
dynamic/5_2018_MAG_sz_kozl%20
pdf/5_2018_MAG_sz_kozlemeny_ja-
vitott_2_Capsici%20tinctura%20nor-
mataPhHgVIII.pdf). 

Ezt a listát nevezzük Pozitív listának, 
amely az érvényes és hatályos VIII. 
Magyar Gyógyszerkönyv, az érvény-
ben lévő Formulae Normales alapján 
készült. Itt találhatjuk még az egyéb 
OGYÉI-előírásokban, illetve más ha-
tályos külföldi gyógyszerkönyvekben 
nem szereplő gyógyszeranyagok és 
gyógyszerkészítmények cikkelyeit is. 
A patikában más alapanyag nem hasz-
nálható magisztrális gyógyszerkészí-
téshez. Az OGYÉI ezt a listát folyama-
tosan felülvizsgálja, elemzi. Jelenleg is 
egy ilyen felülvizsgálat zajlik. 

Magisztrális gyógyszerkészítéshez 
felhasználható gyógyszer-hatóanya-
got csak megfelelő minőségi tanúsít-
ványok (GMP) mellett és regisztrá-
ció után lehet gyártani, forgalmazni. 
Amennyiben a gyógyszerkészítéshez 
felhasználható gyógyszer-hatóanyag 
gyártása és beszerzése harmadik or-
szágból történik, a hatóanyag eredetét 
a származó ország illetékes hatóságá-
nak igazolnia kell, vagy a gyárnak ren-
delkeznie kell valamelyik EU-tagállam 
által kiadott GMP-igazolással.

A gyógyszer-hatóanyagok magyar-
országi importőrei, gyártói és for-
galmazói szintén megtalálhatók az 
OGYÉI honlapján (http://eudragmp.
ema.europa.eu/inspections/display-
Welcome.do).  

Minden év áprilisában a magisztrá-
lis gyógyszeranyagokat forgalmazó 
nagykereskedők a NEAK felé be-
nyújtják az alapanyagokra vonat-
kozó, egy évre szóló árfixesítési 
tervezetüket. A NEAK ezek alapján 
dönti el (legtöbbször a legolcsóbbat 
választva), hogy a következő évben 
melyiknek az árát veszi alapul a 
gyógyszer-alapanyagok árának meg-
határozásánál. Ez lesz a bekerülési 
ár, és ennek alapján készül el az úgy-
nevezett NEAK-lista. 

A listán véglegesített árakhoz képest 
a forgalmazók árai között nem kis 
különbségek lehetnek. Ennek megfe-
lelően, ha egy forgalmazó nem tudja 
listaáron beszerezni az adott alapanya-
got, annak a forgalmazását arra az évre 
akár fel is függesztheti. A gyógyszer-
tár, a kórház vagy a gyógyszergyártók 
ugyanis nem fogják negatív árréssel 
megvásárolni a forgalmazótól az adott 
gyógyszer-alapanyagot. Az is előfor-
dulhat, hogy egy alapanyag beszerzési 

ára év közben emelkedik meg, mivel a 
világpiaci ára is növekedett. Ilyenkor 
sem lehet tartani a listaárat. A patikai 
fogyasztói ár viszont nem emelkedhet, 
mert akkor a gyógyszertár nem tud el-
számolni a NEAK felé. Sőt, olyan is 
előfordulhat, hogy egy idő után maga 
az árat adó forgalmazó sem tudja a 
megadott áron beszerezni a gyógy-
szer-alapanyagot. 

Alapanyagok esetében a másik problé-
ma a megfelelő gyógyszerkönyvi mi-
nőségű alapanyag beszerzése lehet. A 
mai viszonyok között azt kell monda-
nunk, hogy hazai vegyipari gyárakban 
nem állítanak elő gyógyszerkészítés-
hez használt gyógyszer-hatóanyagot. 
Ez alól kivételt képeznek a gyógy-
szergyárak saját felhasználásra gyár-
tott alapanyagai. Ezek viszont nem 
kerülnek ki a magisztrális piacra. A 
gyógyszer-alapanyagok importja kül-
földi (elsősorban kínai és indiai) pi-
acról történik, azonban az emelkedő 
minőségi követelmények és költségek 
miatt az előállító gyárak száma év-
ről-évre csökken. A piaci felvásárlók 
száma viszont emelkedő tendenci-
át mutat. Míg 30 éve túlkínálat volt, 
mára túlkereslet alakult ki.

A forgalmazók először minősítik a 
gyógyszeralapanyag-gyártókat. Alap-
anyag esetén, lehetőség szerint mindig 
van két-három biztonsági beszállító 
is, de az egyikük a kiemelt. A minő-
ségi ellenőrzés a gyártási körülmé-
nyekre (GMP) terjed ki, de a hivatalos 
gyógyszerkönyvi előírások szerint a 
konkrét alapanyagokat is bevizsgálják. 
Általában saját analitikai laborban, de 
használnak külső laborokat is. Időn-
ként auditot is tartanak a beszállító 
gyárakban. Az új eszközök, analitikai 
eljárások miatt szigorodó minőségi kö-
vetelményeknek nem minden gyártó 

Legtöbbször van megoldás
Gyógyszerhiány, és ami mögötte van – 3. rész
A cikksorozat utolsó részében a patikákkal közvetlenül kapcsolatban álló nagykereskedők és gyógyszeralapanyag- 
beszállítók helyzetét vizsgálom, illetve maguknak a gyógyszertáraknak a lehetőségeit veszem sorba.
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tud megfelelni. Az is előfordult már, 
hogy éppen ilyen okok miatt a gyár 
inkább befejezte a gyártást. Az egyre 
érzékenyebb analitikai módszereknek 
köszönhetően megnőtt a vizsgálható 
„szennyezőanyagok” száma; ma már 
olyan anyagokra is tudnak vizsgálni, 
amelyekre évtizedekkel ezelőtt nem.

Az ár és a minőség mellett forgalmazás 
szempontjából problémát jelenthet még 
a kiszerelési egységek nem megfelelő 
nagysága is. Előfordul, hogy jó áron, 
megfelelő minőségben találnak alap-
anyagot, de a szükséges mennyiségben 
nem lehet azt beszerezni. Az átcsoma-
golás, a lejárati idő, a kis forgalmazási 
mennyiség miatt a nagy 
kiszerelésű egységeket 
bizonyos alapanyagok 
esetében nem éri meg 
importálni.  Alapanya-
got egyébként is nagy 
kiszerelésben hoznak be 
Magyarországra, tehát a ki-
szerelő üzemek fenntartására minden-
képpen szükség van. Amikor valamilyen 
termék eleve magas áron érkezik be az 
országba, kiszerelés után lehet, hogy 
már nem éri meg eladni.

A raktárkészletek alacsony szinten 
tartása az iparág minden résztvevőjé-
re, így az alapanyag-forgalmazókra is 
igaz. Átlagosan három-öt havi készlet-
tel gazdálkodnak, ami viszont termék-
függő is.

A fentiek alapján érezhetjük, hogy a Po-
zitív lista és a NEAK-lista nem feltétle-

nül fedi egymást. Az előbbin szereplő 
gyógyszer-alapanyagok nem mindegyi-
ke szerezhető be, más-más okból kifo-
lyólag. Olyan is előfordulhat, hogy az 
alapanyag megtalálható a Pozitív listán, 
van ára a NEAK-listán, mégsem elérhe-
tő, mert a beszerzése a fenti okok vala-
melyike miatt megakadt. A Pozitív lista 
ezen kívül sok, már elavult, a gyakor-
latban nem használt alapanyagot is tar-
talmaz. A beszállítók nem is keresnek 
gyártót olyan hatóanyagra, amelyikre a 
gyógyszertárak részéről nem mutatko-
zik igény. Az elavult, kereslet nélküli 
hatóanyagra pedig egy idő után nem 
lehet gyártót találni. 

A magisztrális alapanyagok hiányát 
nem kell a hatóságok felé bejelente-
ni. Mivel az áprilisi árfixálás évente 
történik, a forgalmazók is ilyen termi-
nusokban terveznek. Ha a megfelelő 
áron és minőségben beszerezhető az 
alapanyag, a beérkezett tételeket a for-
galmazó cég minőségbiztosító gyógy-
szerésze a megfelelő analitikai és tisz-
tasági vizsgálatok után, a megfelelő 
dokumentációt elvégezve felszabadít-
ja. Az alapanyag ezt követően áll ké-
szen arra, hogy elkerüljön a gyárakba, 
a nagykereskedőkhöz, a kórházakba 
vagy a gyógyszertárakba. 

A nagykereskedők lehetőségei

A patikák a gyógyszerkészítménye-
ket jellemzően nagykereskedők útján 
szerzik be, velük állnak közvetlen 
kapcsolatban. A nagykereskedők a 
hiánytermékekről közvetlenül a gyár-
tóktól, a forgalomba hozatali engedé-
lyek jogosultjaitól, illetve az OGYÉI 
honlapjáról értesülnek. Közvetve vi-
szont már a hiány jelentkezése előtt is 
láthatnak arra utaló jeleket, hogy egy 
adott gyógyszerkészítmény esetleg hi-
ánytermék lesz. Túl sokat nem tudnak 
tenni ellene, figyelik a határértékeket, 
és osztással lassíthatják a kiszállításo-
kat. Ők alapvetően átlagosan egyhavi 

készlettel dolgoznak. 

A hiánytermék helyet-
tesítésére lehetőséget 
adó egyéb termékek 
készletét is figyelik és 

megemelhetik. Emellett 
a hiánytermék indikációjá-

ban használható egyéb hatóanyag-tar-
talmú készítmények beszerzését is 
növelhetik. 

A hiányt a nagykereskedők többek kö-
zött kontingensgyógyszer behozatalá-
val orvosolhatják. A 44/2004. számú 
ESZCSM rendelet 6.§ ad lehetőséget 
a nagykereskedőknek arra, hogy ké-
relemre, meghatározott mennyiség-
ben és időtartamra, a hiánygyógyszer 
pótlására úgynevezett kontingensen-
gedélyt kapjanak az OGYÉI-től. Kon-
tingensengedély kérhető olyan készít-
mény külföldről történő behozatalára, 
amelynek ugyanaz a hatóanyaga, mint 
a hiánygyógyszeré, Magyarországon 
nem rendelkezik forgalomba hozatali 
engedéllyel, más uniós tagállamban 
viszont igen. Vagy hazánkban rendel-
kezik forgalomba hozatali engedéllyel, 
de a behozni kívánt készítmény más 
országban került forgalomba (mivel 
annak az országnak a piacára gyártot-
ták). A kontingens esetében a nagyke-
reskedő nagyobb mennyiség behozata-
lára kap engedélyt. 

Mindez nem jelent párhuzamos im-
portot, mivel ezek a gyógyszerek ere-
deti, külföldi csomagolásban érkez-

„A felmerülő problémát nem szabad 
alábecsülni, hiszen hosszú távon a szakmai 

megítélésünk múlhat rajta.”
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nek. A termékhez a nagykereskedőnek 
kell – a külső csomagolás megsértése 
nélkül – magyar nyelvű betegtájékoz-
tatót biztosítania (például Nitrofuran-
toina Arena 100 mg tabletta). A fel-
tétel csupán annyi, hogy a hatóanyag, 
illetve a készítmény szerepeljen az 
átmeneti termékhiányok listáján. A 
beszerzés ilyenkor elsősorban európai 
uniós országokból, nagyon ritkán pe-
dig az Unión kívülről történik. Előírás 
viszont, hogy a kontingenst alkotó 
készítménynek valamelyik tagállam-
ban törzskönyvi számmal kell rendel-
keznie. Ezek a készítmények a hiány 
időszaka után is, a lejárati idejükig 
értékesíthetők.

A nagykereskedők a fenti lehetőség-
gel – annak ellenére, hogy kézenfek-
vő lenne – nem túl gyakran élnek. A 
termékhiány-listán is látható, hogy az 
eseteknek csupán az 5,9 százalékában 
folyamodnak ehhez a megoldáshoz. 
Miért? Ha egy hiánytermék esetében 
a nagykereskedő kontingensengedélyt 
szeretne kérni, három fő tényezőt kell 
figyelembe vennie: mennyi időre, 
mennyi pénzért és milyen mennyiség-
ben kell az adott készítményt beszerez-
nie? Amennyiben ezek a paraméterek 
nem megfelelőek, nincs értelme a be-
hozatalnak. 

A kontingenskészítmények esetében, 
a beszerzést követően a minőségbiz-
tosító gyógyszerész a dokumentáció, a 
tárolás és a szállítási körülmények elle-
nőrzése után felszabadítja a terméket, 

jóváhagyja a magyar nyelvű betegtájé-
koztatót, és a gyógyszert ezt követően 
lehet kiszállítani a gyógyszertárakba 
vagy a kórházakba.

Különleges esetekben, a hiány hosszú 
távú megoldására a nagykereskedők 
párhuzamos import-engedélyt is kér-
hetnek az OGYÉI-től. Ilyenkor szintén 
egy másik ország piacára gyártott ké-
szítmény behozatala történik, ám eb-
ben az esetben a készítményeket a ma-
gyar piaci feltételeknek megfelelően át 
kell csomagolni. Ez hosszabb folya-
mat, több feladatot ró az importálóra, 
és anyagilag sem biztos, hogy megéri, 
mivel hazánkban – a támogatási rend-
szer sajátságának köszönhetően – ala-
csonyabbak a gyógyszerárak, mint az 
európai térség más országaiban.

Összességében viszont a gyógy-
szer-nagykereskedőknek alapvetően az 
ellátás biztosítása a fontos, az, hogy ki 
tudják szolgálni a partnereiket. Emiatt 
egyetlen nagykereskedő sem engedhet 
meg magának presztízsvesztést.

Amit a gyógyszertár tehet

És ezzel vissza is érkeztünk a beteg-
hez. Ő az, aki megszenvedi a gyógy-
szer hiányát (a patikussal együtt). Arra 
viszont kevesen gondolnak, hogy a 
gyógyszerhiány oka, okozója maga a 
beteg, a vásárló is lehet. Sőt, maguk 
a patikák is. Amikor egy gyógyszer-
készítmény iránti kereslet bizonyos 

okokból – például egy nem jól meg-
tervezett akció miatt – megemelkedik, 
vagy nem piaci és nem szakmai meg-
fontolásokból, egy szűk területen (pél-
dául Xanax és Frontin) megnő a keres-
let, akkor jelentkezhet gyógyszerhiány, 
bár ezt inkább időszakos ellátási gond-
nak nevezném.

Mit tehet a gyógyszertár, ha egy 
készítményt nem tud beszerezni?

Először is, meg kell bizonyosodnia ar-
ról, hogy a gyógyszerkészítmény ese-
tében időszakos ellátási gondról vagy 
hiánytermékről van-e szó. Emellett 
törzskönyvi törlés alatt is állhat, vagy 
a forgalmazása is megszűnhet egy 
készítménynek. A korábban említett 
OGYÉI-honlapon győződhetünk meg 
arról, hogy a keresett készítmény rajta 
van-e a termékhiány-listán. Amennyi-
ben itt nem találjuk, akkor hivatalosan 
még nem hiánycikk. Érdeklődnünk kell 
a nagykereskedőknél és a beszerzők-
nél. Ma már a legtöbb nagykereskedő 
biztosít online felületet a készletek és a 
várható beérkezés lekérdezésére.

Amennyiben a készítményünk rajta 
van a hiánylistán, a következőket kell 
megnéznünk:

•	 Mikor jelentették be, és mennyi ide-
ig számíthatunk ellátási problémá-
ra? Ebből lehet kalkulálni, hogy a 
részünkről szükség van-e bármilyen 
intézkedésre.

•	 Milyen megoldási javaslatot talá-
lunk? Helyettesíthető-e a hiányzó 
gyógyszer? Létezik-e más kiszere-
lésben, más kiszerelési formában 
elérhető másik készítmény? A be-
tegek egy része elfogadja a helyet-
tesítést, így esetükben nem okozhat 
betegellátási gondot a készítmény 
hiánya.

Amennyiben a fentiek segítségével rö-
vid időn belül nem tudjuk orvosolni a 
hiányt, és az adott gyógyszer pótlására 
létezik valamilyen kontingenskészít-
mény, a kontingensengedélyt kapott 
beszerzővel kell felvennünk a kapcso-
latot.
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A hiánytermék egyedi importtal tör-
ténő behozatala viszont nem a patika 
feladata. Ebben az esetben a beteget 
vissza kell irányítani az orvoshoz. A 
kezelőorvos kompetenciája az enge-
délyek megkérése, és ennek a folya-
matnak az elindítása. Amennyiben a 
gyógyszertárnak van ilyen engedélyes 
készítménye, adminisztráció szem-
pontjából külön szabályok vonatkoz-
nak rá. A kontingens és egyedi import 
termékek beszerzése és értékesítése 
során a patikáknak ezeket a gyógy-
szereket a Belső Minőségügyi Eljárás-
rendjükben külön meg kell jelölniük, 
és adminisztrációjukat fokozott figye-
lemmel kell kezelniük.

Az elérhetővé válás lépcsőfokai

A kontingens, az egyedi import, az 
alaki kellékes, illetve a párhuzamos 
importtal behozott gyógyszerek eseté-
ben olyan készítményekről beszélünk, 
amelyek nem képezik a magyarországi 
gyógyszerkincs részét, nincs forga-
lomba hozatali engedélyük, nincsenek 
támogatott státuszban, 
és a nagykereskedői 
törzsbe sincsenek 
belistázva. A kontin-
gens és egyedi import 
gyógyszerek csoma-
golása ráadásul nem 
tartalmaz magyar nyel-
vű tájékoztatót (azt a nagykereskedő 
mellékeli), kivétel, amikor centrálisan 
törzskönyvezett készítményről van 
szó, amelynek dobozában több nyel-
ven is találhatunk tájékoztatót. 

Milyen lehetőségük van a pati-
káknak e készítmények értékesí-
tésére?
A nagykereskedőtől megkapjuk, vi-
szont ekkor még sem a gyógyszertörzs-
ben, sem a szállítói törzsben nem talál-
juk meg a készítményt. Amit biztosan 
nem tehetünk, hogy a törzskönyvezett 
hiánygyógyszer törzslapján adjuk el, 
hiszen ez egy másik készítmény, nincs 
TTT-kódja, és a NEAK sem fogadta 
be. Egy új törzslapot kell készítenünk, 

„külföldi készítmény” besorolással. 
Fontos tudni, és ez gyógyszerészi fele-
lősség, hogy az a gyógyszer is vénykö-
teles, amelyet vényköteles készítmény 
pótlására szerzünk be!

Ahhoz, hogy ezeket a készítményeket 
a gyógyszertári informatikai rendsze-
rekben láthassuk, a nagykereskedőnek 
mindegyiket be kell listáznia, Alimed 
kódot kell kérnie hozzájuk. Ilyenkor az 
adott gyógyszert megtaláljuk a szállí-
tói törzsben, viszont nincs TTT-kódja, 
nincs benne a PUPHA törzsben. Üres 
a törzslapja, még hatóanyagra vonat-
kozó információt, betegtájékoztatót 
sem találunk hozzá. (Utóbbit a szállí-
tó nagykereskedő adja majd a kontin-
genskészítmény mellé.)

Azt követően, hogy a terméket a 
nagykereskedő belistázza, az OGYÉI 
felveszi a PUPHA törzsbe, a rend-
szergazdák pedig új cikként rögzítik, 
mi is megtaláljuk a gyógyszertörzs-
ben. Viszont, a gyógyszer ekkor még 
mindig „külföldi készítmény” beso-
rolással rendelkezik. Amennyiben 

a készítményt a NEAK befogadja 
támogatásba (ami nem automatikus 
lépés, külön kell kérni), kap egy 
TTT-kódot és támogatási státuszt. 
Ezt a készítményt már látjuk, és re-
ceptre minden gond nélkül tudjuk 
expediálni.

Amit a gyógyszertár tehet, hogy fo-
lyamatosan figyeli a hiánytermékek 
listáját. Nem szükséges az egészet, 
hiszen a lajstromban több mint ezer 
termék található, elég a dátum szerinti 
utolsókat. A nagykereskedők is tudnak 
segíteni. A betegeknek fel kell ajánlani 
a lehetőség szerinti helyettesítő termé-
ket, persze a szakmai kompetencia és 
felelősség keretein belül. A páciensek 
egyre türelmetlenebbek, a megélt ne-
héz helyzetek egyre gyakoribbak. A 

felmerülő problémát nem szabad alá-
becsülni, hiszen hosszú távon a szak-
mai megítélésünk múlhat rajta.

Konklúzió

A gyógyszerellátási láncon végigha-
ladva, a különböző piaci szereplők 
szemszögéből megnéztük a hiány ki-
alakulásának lehetőségeit. E mögött 
különböző okokat találtunk, amelyek 
egy része valamennyi szereplőnél je-
lentkezhet, viszont előfordulnak spe-
cifikusan, csak egy piaci szereplőre 
jellemző „kisiklások” is. Példának 
okáért, a gyártási probléma jellemző-
en a gyógyszer-alapanyaggyártókat és 
a gyógyszergyárakat érinti. Minőségi 
problémából adódó gyógyszerhiányt 
pedig akár a hatóság is okozhat, példá-
ul egy inspekciót követően.

A gyógyszerhiány okának megjelené-
si formája sem egynemű. Az OGYÉI 
honlapján található hiánycikklista egy 
képlékeny, állandóan változó összeté-
telű adatbázis. A bejelentést a hiány 

megszűnésével kijelentés 
is követ. Cikksorozatom 
első részében egy adott 
pillanatnak megfelelő 
állapotot elemeztem, de 
a kapott kép akár egy 

éven belül is egészen 
más oki megoszlást mu-

tathat. Tíz évvel ezelőtt még inkább 
a piaci megfontolások és gyártási 
problémák okoztak fennakadásokat, a 
mai piacra viszont ezen okok mellé a 
megnövekedett igény is belépett, ami 
korábban ismeretlen tényező volt. A 
harmadik világ fejlődését látva ez per-
sze érthető is. Ugyan nem mérhető, 
de valamennyi, a gyógyszerellátásban 
részt vevő szereplő említést tett a mun-
kaerőhiányról, mint problémáról. Ami 
közvetlenül ugyan nem okoz gyógy-
szerhiányt, azonban a gyártásban és a 
logisztikában is fennakadásokat okoz-
hat, ami a következő időszaknak lehet 
egy komoly kihívása. 

Dr. Biczó Ágota
szakgyógyszerész, 

gyógyszertárvezető

„A hiánytermék egyedi importtal történő 
behozatala nem a patika feladata.”
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Gyógyszertár: Pontosan hol találha-
tó, és mitől különleges a patikájuk?

Dr. Lukács Bernadett: Gyógyszer-
tárunk a X. kerületben, a Gergely ut-
cában működik. 1909-ben létesült, ez 
volt a harmadik patika Kőbányán, de 
a jelenleg működő gyógyszertárak 
között a legrégebbi. A ma is résztulaj-
donos hölgy családja 1922-ben vette 
át a gyógyszertárat. Négyen vagyunk 
tulajdonosok: ő, akinek a szüleié volt 
a patika, 85 éves, viszont a mai napig 
aktívan tevékenykedik a vállalkozás-
ban. Pici patika vagyunk, hárman dol-
gozunk itt, két gyógyszerész és egy 
szakasszisztens. Gyógyszerész kollé-
ganőm 23 éven át vezette a patikát, ám 
időközben nyugdíjas lett. Én öt évvel 
ezelőtt kerültem ide, lényegében az ő 
utódaként. Ez a váltás most februárban 
történt meg, személyi jogosként akkor 
vettem át a patika vezetését. 

Gy.: Ha már itt tartunk, az Ön előéle-
téről is, ha hallhatnánk néhány szót…

L. B.: Amikor 2002-ben végeztem az 
egyetemen, gyógyszercégnél helyez-
kedtem el orvoslátogatóként, illetve 
marketinggel foglalkoztam. 2008-ban 
született meg a kisfiam, és akkor azt 
mondtam, hogy a család az első, és azt 
a pörgést erre a munkára cseréltem fel, 
mert azt hittem, hogy ez nyugisabb, 
de nem: más szinten, de ez is pör-
gés. Onnantól patikában dolgoztam, 
először helyettesítőként, utána pedig  
főállásban. 

Gy.: Milyen összetételű a betegkö-
rük? Fiatalabbak, idősebbek? Stabil 
vagy átmenő a forgalom?

L. B.: Ez így mind igaz. Családi házas 
övezetben működünk, úgyhogy alap-
vetően idős a betegkör, de a most épült 
új társasházakból számos fiatal érke-
zik, köztük sok kisgyerekes is. Ezzel 
együtt megmaradt a bensőséges jelleg. 
Az orvosi rendelő tőlünk pár házszám-
ra található, és az átmenő forgalom is 
jelentős, mivel a Gyömrői utat sokan 

erre próbálják elkerülni. Meglátják a 
zöld keresztet, és megállnak a mellet-
tünk lévő parkolóban. 

Gy.: Azt vettem észre, hogy a Ked-
venc Patikám címet sokszor nem 
a forgalmas, hanem az ilyen félre-
esőbb helyeken működő gyógyszer-
tárak nyerik el.

L. B.: Amelyek családiasabb hangulatú-
ak, ahol megvan a lehetőség arra, hogy a 
szakemberek időt szánjanak a betegekre.

Gy.: Mi az, amire Önök nagy hang-
súlyt fektetnek? Magisztrális gyógy-
szerkészítés, gyógyszerészi gondo-
zás, modernebb technológiák alkal-
mazása?

L. B.: Bár nálunk nincs a klasszikus ér-
telemben vett gyógyszerészi gondozás, 
mégis tudunk időt szánni a hozzánk 
betérőkre. Nemcsak a testüket, hanem 
a lelküket is ápoljuk, az életük számos 
részletét ismerjük. Jelenleg egy tárá-
val dolgozunk, de ezt a közeljövőben 
kettőre szeretnénk bővíteni, mert a for-
galmunk egyre jobban növekszik. Sze-
retném, ha megmaradna ez a családias-
ság, másrészt, aki betér hozzánk, minél 
hamarabb megkapja azt, amiért jött.

Gy.: Izgalmas kontrasztnak látom, 
hogy miközben az eredeti officinai 
bútorok között dolgoznak, a marke-
tingjük nagyon is 21. századi…

L. B.: Igen, az eredeti, art deco stílu-
sú patikabútor lett felújítva, sőt, még a 
régi kézi mérleg is megvan.

Gy.: Mit tettek azért, hogy Önök le-
gyenek az ország Kedvenc Patikája?

L. B.: Először is, megújítottuk a web-
oldalunkat, ami tényleg egy gyönyörű-

Modern szemlélet és bensőséges hangulat
Interjú dr. Lukács Bernadett-tel, a 2019. év Kedvenc Patikájának vezetőjével
A lakosság szavazatai alapján idén a kőbányai Szent Katalin Gyógyszertár lett az ország Kedvenc Patikája. Népszerűségük 
titkáról dr. Lukács Bernadett gyógyszertárvezetőt kérdeztem.
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séges portál lett. A Facebook-jelenlé-
tünk is hangsúlyos, az orvosi rendelő-
be külön plakátot készítettem, és per-
sze itt, a patikában is beszéltünk erről 
a megmérettetésről a betegeknek. Én 

is meglepődtem az eredményen, amit 
pozitív visszajelzésnek gondolok azzal 
kapcsolatban, hogy jó úton haladunk, 
hogy van eredménye annak a munká-
nak, amit február óta végzünk. 

Gy.: És hogy a betegek a vezetővál-
tást is jól fogadták… 

L. B.: Mint említettem, gyógyszer-
cégnél kezdtem, ott kaptam egy olyan 
lendületet és tudást, aminek köszönhe-
tően láttam, hogy min kell változtatni. 
Hiszen tényleg fontos, hogy hogyan 
reklámozzuk a patikánkat. 

Gy.: Ez egyfajta üzleti szemlélet, 
ugyanakkor, amikor megérkeztem 
a patikába, és Önt kerestem, a kol-
léganője mondta, hogy éppen gyógy-
szert készít…

L. B.: Nem tudok csak a vállalkozás 
menedzsment oldalával foglalkozni, 
a gyógyszerészi munkában is aktívan 
részt veszek, a laborban és a tára mö-
gött is. A munkánknak ezt a részét is 
szeretem, és talán ez is hozzájárul a 
betegforgalom növekedéséhez.  

Tóth Tamás  

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
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konkrét problémával kapcsolatos 
érzéseit. 

4. Beszerezni tőle az új információ(ka)t.
5. Megkérdezni a beteget, hogy mit 

gondol erről az információról. 
6. Összegezni, és megbeszélni a követ-

kező lépéseket. 

Újrafogalmazás

Az újrafogalmazás az a kommunikációs 
technika, amikor elmondjuk, hogyan ér-
tettük, amit a beteg közölt velünk, bele-
fogalmazva, ahogy szerintünk a páciens 
érez a problémával kapcsolatban. Olyan 
módon tegyük ezt, hogy ne hozzuk őt 
zavarba, vagy ne beszéljük őt túl. Ez 
természetesen nem az általa mondottak 
szóról szóra történő elismétlését jelenti. 

Erre egy alapvető technika, hogy saját 
megfogalmazásunkban előre vesszük, 
amit a páciens a végén mondott. 
Beteg: Nem szedem a gyógyszereimet, 
mivel tartok a mellékhatásaiktól.
Gyógyszerész: Vagyis az esetleges 
mellékhatások miatt nem szedi a 
gyógyszereit?
 
Bár ez a technika is működik, még 
jobb, ha további információkat szer-
zünk a betegtől annak érdekében, hogy 
pontosabban megfogalmazhassuk a 
problémával kapcsolatos érzéseit.
Beteg: Nem szedem a gyógyszereimet, 
mivel tartok a mellékhatásaiktól.
Gyógyszerész: Milyen mellékhatások 
miatt nem akarja bevenni a gyógyszereit? 
Páciens: Szédülök tőlük, és attól félek, 
hogy elesek. 
Gyógyszerész: Tehát attól fél, hogy a 
gyógyszertől szédülni fog, és el fog 
esni, és azon gondolkozik, hogy a ke-
zelés megéri-e ezt a kockázatot? 

A motivációs beszélgetés egy betegköz-
pontú, empatikus módszere a pácienssel 
folytatott kommunikációnak, amely a 
bizalom hídját építi ki a gyógyszerész 
és a páciens között, és a legjobb lehető-
séget biztosítja az utóbbi számára, hogy 
motiválja magát, hogy meglépjen, és 
hosszú távon fenntartson egy vagy több, 
az egészségi állapota miatt szükséges, 
pozitív, életmóddal kapcsolatos válto-
zást, viselkedési formát. 

Miért van szükség szemléletvál-
tásra?

Mert az egészségügyi szolgáltatók (ti-
pikusan az orvosok)

•	 legtöbbször paternalista szemlélettel 
közelednek a betegekhez;

•	 azt hiszik, hogy ők a szakértők;
•	 nem igazán van idejük arra, hogy el-

nyerjék a betegek bizalmát;
•	 elvesztik a betegek bizalmát, ép-

pen amiatt, ahogy kommunikálnak 
velük; 

•	 frusztrálják a betegeket azzal, hogy 
nem igazán hallgatják meg őket;

•	 azt gondolják, hogy a páciensek 
hazudnak nekik, vagy kifogásokat, 
mentségeket keresnek; 

•	 frusztráltakká válnak, amikor a be-
tegek ellenállnak a kívánt/elvárt vál-
tozásokkal szemben.  

Mit kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy sikeres legyen a moti-
vációs beszélgetés?
Ki kell építenünk, és fenn kell tarta-
nunk a bizalmi kapcsolatot, ami azt 
jelenti, hogy oda kell figyelnünk, és 
reflektálnunk kell arra, amit a beteg 
mond, jelezve, hogy hallottuk és meg-
értettük a problémáját és az azzal kap-
csolatos szempontjait. Fejezzük ki az 
együttérzésünket, amikor arra szükség 
van, és soha ne mondjuk meg a páci-
ensnek, hogy mit KELL tennie.

A betegtől kapott információk birto-
kában konkrétan meg kell fogalmaz-
nunk, hogy szerintünk hogyan érez 
az adott problémával kapcsolatban. A 
pácienssel közösen fel kell tárnunk az 
esetleges ellentmondásokat, amelyek 
az elérendő cél és az előtte álló aka-
dályok között feszülnek, majd pedig 
együtt meg kell találnunk a lehetséges 
megoldást. 

A konkretizálás lépései

1. Felderíteni a beteg problémáit, és 
reflektálni azokra.

2. Ha szükséges, újrafogalmazni azokat.
3. Engedélyt kérni az információgyűj-

tésre annak érdekében, hogy meg 
tudjuk fogalmazni a páciensnek a 

A motivációs beszélgetés
Kommunikációs technikák a beteg-együttműködés növeléséhez
L. B. Brown, az amerikai Chapman University professzora hosszú évek óta résztvevője a Gyógyszerészek Országos Kong-
resszusának. Legutóbbi előadásában a hatékonyabb gyógyszerész-beteg kommunikációhoz és ezáltal a magasabb fokú 
beteg-együttműködés megvalósításához nyújtott vezérfonalat. Az alábbiakban ennek a prezentációnak az összefogla-
lója olvasható. 
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reflektáljunk a véleményére. Az 
empatikus válasz hatására a páciens 
úgy érezheti, hogy az álláspontját 
meghallgatták, megértették, és elfo-
gadták.

Ha a beteg ezt mondja: 
„Egyszerűen nem hiszem el, hogy 
magas a koleszterinszintem. Mindig 
egészségesen éltem, és vigyáztam ma-
gamra.” 
Arra a gyógyszerész válasza ez lehet: 
„Mint hogy keményen dolgozott azon, 
hogy valóban egészséges életet éljen, 
tényleg nehéz lehet elfogadnia, hogy 
magas koleszterinszintet diagnosztizál-
tak Önnél.” Ahelyett, hogy ezt monda-
nánk: 
„Pedig hinnie kellene a vizsgálat ered-
ményeinek, mivel az összkoleszte-
rin-szintje 400 fölött van.” 

Tartózkodjunk az észérvektől!

Ha nem sikerül elfogadnunk a beteg 
álláspontját, akkor elkezdünk „vitat-
kozni” vele, ami azt eredményezi, 
hogy a páciens elkezdi védeni a maga 
igazát, azt bizonygatva, hogy miért 
nem képes meglépni vagy miért nincs 
szüksége a javasolt életmódbeli vál-
tozásokra. Márpedig minél erőtelje-
sebben védelmezi a saját pozícióit, 
annál erősebbé válik az ellenállása, 
és annál kisebb az esélye annak, hogy 
bármiféle életmódbeli változást is 
mérlegeljen. Ráadásul a beteg ilyen 
irányú érvelése egyre nagyobb való-
színűséggel vált ki a szakemberből 
„Igen, de…” kezdetű mondatokat, 
mivel szeretné a megfelelő vágányra 
terelni a páciens gondolkodását. 

Tárjuk fel az ellentmondásokat!

Fel kell tárnunk a beteg érvelésében rejlő 
ellentmondásokat és ellenállásának okát 
annak érdekében, hogy felmérhessük a 
változással kapcsolatos belső motivációi 
fejlesztésének a lehetőségeit. Erre a leg-
jobb módszer, ha megfogalmazzuk az 
ellentmondást a beteg által elérni kívánt 
cél és jelenlegi viselkedésének követ-
kezményei között. 

Páciens: Pontosan.
Gyógyszerész: Nos, mit szólna ahhoz, 
ha tudnék ajánlani egy olyan gyógy-
szert, ami segítene Önnek, viszont nem 
okozna szédülést? 
Páciens: Az nagyszerű lenne!

A közös nevezőre jutás öt lépése

• Fogadjuk el a beteg ellenállásának 
tényét!

• Fejezzük ki együttérzésünket!
• Tartózkodjuk az észérvektől!
• Tárjuk fel az ellentmondásokat!
• Támogassuk a beteg önmagába ve-

tett hitét!

Fogadjuk el a beteg ellenállásá-
nak tényét

• Vegyük természetesnek a páciens 
életmódváltással, a gyógyszersze-
dési szokások megváltoztatásával 
szembeni ellenállását, és ne negatí-
vumként tekintsünk rá.   

• Ennek az ellenállásnak a kifejezé-
se egy olyan információ a gyógy-
szerész számára, amely segít meg-
érteni a beteg gondolkodását, és 

feltérképezni a változtatás lehető-
ségeit.

• Az ellenállás tényének elfogadása 
abban is segít, hogy az okok felde-
rítésével új információk birtokába 
jussunk. 

• Ennek az ellenállásnak a visszaszo-
rítása azt érezteti a beteggel, hogy 
nem akarják megérteni a problémá-
ját, és ezért ő sem fog odafigyelni 
arra, amit mondunk neki. 

Annak a betegnek, aki szerint nem 
is olyan rossz a koleszterinértéke, 
mondjuk ezt: „Vagyis nem biztos ab-
ban, hogy aggódnia kellene a magas 
koleszterinértéke miatt. Mondana 
még valamit arról, hogy mit jelent 
az Ön számára a magas koleszte-
rinszint?” Ahelyett, hogy azt mon-
danánk: „Jobban kellene aggódnia a 
magas koleszterinszint következmé-
nyei miatt.”

Fejezzük ki együttérzésünket!

Amikor a beteg kifejezi ellenérzését 
vagy jelzi ellenállását egy életmód-
beli változással szemben, lényeges, 
hogy pontosan és ítélkezés nélkül 
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stresszes a munkahelyem. A cigi segít 
megbirkózni a feszültséggel.”, arra ne 
azt válaszoljuk, hogy „Ez úgy hangzik, 
mintha addig nem venné fontolóra a 
leszokást, amíg ilyen stresszes munka-
helyen dolgozik.” Hiszen erre nyilván 
azt fogja válaszolni, hogy „igen”, ami 
csak megerősíti őt ebben az elhatáro-
zásában. 

Inkább mondjuk a követke-
zőt: „Ez úgy hangzik, mint-
ha nagyon is le szeretne 
szokni a dohányzásról, és 
sokkal inkább bízna abban, 
hogy ez sikerül is, ha tudná, 
hogyan kezelje a munkahe-
lyén Önt érő stresszt.” A pá-

ciens erre nagy valószínűség-
gel azt válaszolja, hogy „igen”, ami-
vel elfogadja a változás lehetőségét, 
és hajlandó lesz olyan megoldásokon 
gondolkodni, amelyek segítségével 
kezelheti a munkahelyi stresszt, és 
amelyek között nem szerepel a do-
hányzás.    

Összegzés

• A motivációs beszélgetés egy nagy-
szerű módszer arra, hogy kiépítsük 
a bizalmat a betegeinkkel, és érez-
tessük velük, hogy tényleg meghall-
gatjuk őket.  

• A motivációs beszélgetés során a 
pácienst is szakértőként kezeljük.

• Az ilyen beszélgetés arra ösztönöz 
bennünket, hogy tényleg odafigyel-
jünk a betegre, az ő szempontjaira, 
szükségleteire, céljaira, és támogas-
suk őt a folyamatban. 

• A motivációs beszélgetés során 
tisztelettel bánunk a pácienssel, és 
rájöhetünk, hogy ő az egyetlen, aki 
valóban befolyásolhatja saját álla-
potát, elindíthatja és végigviheti a 
kívánt változásokat. 

L.B. Brown, 
Pharm.D., Ph.D.

Professor of Pharmacoeconomics  
& Health Policy

Vice Provost for Academic  
Administration

Chapman University, USA

Az ellentmondás felismerése a páci-
enst egy olyan kellemetlen helyzetbe 
hozza, ami megoldás után kiált.  Így 
ahelyett, hogy a gyógyszerész mutat-
na rá a változás szükségességére, a 
páciens fogja levonni azt a következ-
tetést, hogy valamit tennie kell a céljai 
elérése érdekében.

Gyógyszerész: „Ha jól értettem, 
elég egészséges szeret-
ne maradni ahhoz, hogy 
megtanítsa horgászni 
és vadászni az unokáit, 
ugyanakkor nem biztos 
abban, hogy képes olyan 
mértékben csökkenteni a 
koleszterinszintjét, hogy 
azzal minimalizálja a stroke 
és a szívroham kockázatát. Ezt Ön is 
így látja?”

Ennek az ellentmondásnak a tiszte-
letteljes és segítőkész hozzáállással 
történő megfogalmazása a problémát 
egyértelműen a páciens vállára he-
lyezi. A jövőben minden alkalommal, 
amikor az unokáival közös horgászatra 
és vadászatra gondol, az is eszébe fog 
jutni, hogyan csökkenthetné a stroke és 
a szívroham bekövetkezésének kocká-
zatát.  

Támogassuk a beteg önmagába 
vetett hitét!

Bár a páciens levonta a szükséges kö-
vetkeztetést, hogy egy nagyobb visel-
kedésbeli, életmódbeli változást kell 
végrehajtania annak érdekében, hogy 
javuljon az egészségi állapota, nem 
tesz kísérletet a változásra, mert nem 
hiszi el, hogy képes rá. Hogy elkerülje 
a kudarc fájdalmát, nem is próbál vál-
toztatni, amivel az önbizalom hiányá-
ról tesz tanúságot. Márpedig a sikeres 
változtatáshoz elengedhetetlen a kellő 
önbizalom.

A magas koleszterinszinttel rendelke-
ző beteg alacsony önbizalmáról árul-
kodnak az olyan mondatok, mint hogy 
„Nem vagyok képes betartani az előírt 
diétát. Korábban hat hétig sikerült, de 
aztán egyszerűen lehetetlennek érez-

tem. Nem hiszem, hogy lenne értelme 
újra megpróbálni.“

Ilyenkor ezt kell mondanunk: „Ez úgy 
hangzik, mintha hat hétig sikeresen be 
tudta volna tartani a diétával kapcsola-
tos előírásokat. Mit csinált ez idő alatt, 
ami hozzájárult ahhoz, hogy egészsé-
gesebben étkezzen?” 

A páciens elmondásából kiderül, 
hogy egészségesen tudott táplálkoz-
ni, amíg alapvetően otthon étkezett, 
és meg tudta tervezni, hogy mit fog 
fogyasztani. De amikor a munkája 
miatt hosszabb időre el kellett hagy-
nia a lakóhelyét, nem gondolta át, 
hogy hogyan fog ez idő alatt is egész-
ségesen táplálkozni. 

Amire így reagálhatunk: „Ez úgy 
hangzik, mintha az ilyen utak során 
is sikerülne egészségesen táplálkoz-
nia, ha előre megtervezné, hogy hol 
és mit fog enni.”

Amit soha ne mondjunk

• Ne reagáljunk a hallottakra azzal, 
hogy „jó” vagy olyan hangulatot ki-
fejező szavakkal, mint az „uh”, mert 
ezek alapján úgy tűnik, mintha nem 
igazán figyelnénk a betegre. 

• Soha ne mondjuk azt, hogy „értem”, 
mert ez nem hangzik őszintének. 

• Soha ne mondjuk azt, hogy „de”.
• Soha ne mondjuk, hogy „Amit eb-

ben a helyzetben tennie kell…”

Reagáló odafigyelés

Ha a páciens azt mondja, hogy „Na-
gyon jó lenne, ha le tudnék szokni a 
dohányzásról, de tudom, hogy mind-
addig nem fog sikerülni, amíg ilyen 

„Oda kell figyelnünk, és 
reflektálnunk kell arra, amit a beteg mond, 

jelezve, hogy hallottuk és megértettük a 
problémáját.”
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Az interprofesszionális ellátás során a 
gyógyszerésznek gyakran és hatéko-
nyan kell kommunikálnia a beteget ellá-
tó többi szakma képviselőjével, illetve a 
beteget is segítheti abban, hogy jobban 
ki tudja fejezni panaszait, igényeit a töb-
bi szakma képviselőinek. A tanulmány 
ezért háromféle – egyéni, csoportmun-
kára alapozó, illetve rendszerismereti – 
kompetenciát sorol fel, amelyeknek erő-
sítését be kell illeszteni a képzésekbe.

Egyéni kompetenciák

A gyógyszerésznek képesnek kell len-
nie arra, hogy elemezze a betegellátás 
során összegyűlt információt, azo-
nosítsa, priorizálja a problémákat, és 
optimális betegellátást érjen el. Ennek 
során számos eszközt használhat, így 
például vérnyomásmérővel azonosít-
hatja a magas vérnyomást, felismerheti 
a nagy kockázatú betegek pitvarfibril-
lációját, tesztekkel fertőzést (pl. vírus-
hepatitis), spirometriával asztmát vagy 
krónikus obstruktív tüdőbetegséget di-
agnosztizálhat.
 
Ma már számos olyan web-alapú esz-
köz van, amely segíti a kritikus gon-
dolkodást, a döntéshozatalt és a diag-
nózis felállításának folyamatát. A jól 
meghatározott betegségkör diagnoszti-
zálása érdekében ezen eszközök hasz-
nálatának megtanítását is a gyógysze-
részhallgatók informatikai képzésének 
részévé kell tenni. Habár a gyógysze-
részektől nem várható el a differenciál-
diagnózis, az új tünetek, gyógyszerköl-
csönhatások, gyógyszer-mellékhatások 
felismerése során ugyanazt a kognitív 

A diagnosztikus tévedések által oko-
zott kár meghaladja a betegbiztonság 
hibáiból eredő károkat. Csak az Egye-
sült Államokban évente 40-80 ezer 
haláleset következik be diagnosztikus 
tévedés miatt, és valószínű, hogy élete 
során valamennyi egészségügyi szak-
ember találkozik ilyen típusú hibával. 
A diagnosztikus tévedések által oko-
zott kár óriási mértéke felismerésének a 
gyógyszerészképzésben is fontos követ-
kezményekkel kell járnia: a gyógyszeré-
szek ezután nem tekinthetnek magukra 
úgy, hogy csak támogató szerepük van a 
diagnózisalkotásban, hanem tudatosan, 
a főszereplők egyikeként kell részt ven-
niük a folyamat minden lépésében.

A képzésnek a jövőben biztosítania 
kell, hogy a gyógyszerészek képesek 
legyenek a betegek számára belépési 
pontot nyújtani az egészségügyi ellátás 
megfelelő szintjére, képesek legyenek 
megítélni a beteg problémáinak súlyos-
ságát, prioritásokat felállítani, pontos 

kérdésekkel segíteni a pácienst beteg-
sége megértésében, megfelelően elma-
gyarázni számára a betegségét – azaz 
diagnózist állítani –, továbbá képesek 
legyenek a diagnosztikus tévedések 
monitorozására és a diagnosztikus té-
vedésekből és sikerekből való tanulás 
elősegítésére. A tanulmány szerzői ki-
fejtik: bár jelenleg a legtöbb országban 
a törvények nem teszik lehetővé, hogy 
a gyógyszerész diagnózist állítson fel, 
ez a koncepció idejét múlt.

Számos egyetemen már el is kezdték a 
gyógyszerészi curriculum részévé ten-
ni a pontos diagnózisalkotásra képessé 
tevő tréninget. A gyógyszerész ugyanis 
felismerheti, ha a betegnél új tünetek 
jelennek meg, vagy ha gyógyszer-
kölcsönhatás, gyógyszer-mellékhatás 
miatt problémák jelentkeznek, illetve 
orvoskollégája diagnosztikus tévedésé-
nek felismerésére is képessé válhat. (A 
diagnosztikus tévedések 10 százaléka 
a körzeti orvosi ellátás során történik.)

A segítség magasabb szintje
A gyógyszerészeket is fel kell készíteni egyes betegségek diagnosztikájára
A betegbiztonság kérdései már ma is a gyógyszerészképzés fókuszában állnak, a diagnosztikus tévedések hatásának mind 
világosabbá válása pedig azt eredményezte, hogy az amerikai Tudományos Akadémia javasolta: valamennyi egészségügyi 
szakma curriculumába építsenek be pontos diagnózisalkotásra képessé tevő tréninget. A javaslat nyomán azonosították azt 
a tucatnyi kompetenciát, amelyek kifejlesztése biztosíthatja a jó minőségű diagnózisok születését. Az American Journal of 
Pharmaceutical Education tanulmánya azt is bemutatja, milyen lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy a gyógysze-
részhallgatók megszerezzék ezeket az egyéni, csoportmunkára alapozó, illetve rendszerismereti kompetenciákat.
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okozhatja az autizmust. E gének kö-
zött szerepelnek az X kromoszómához 

Mi is az autizmus? Betegség? Értelmi 
fogyatékosság? Az autizmust először 
Leo Kanner 1943-ban és Hans Asper-
ger 1944-ben megjelent publikációja 
említi meg, amelyek egymástól füg-
getlenül magyarázták e rendellenes-
ség főbb karakterisztikus jegyeit és 
kialakulásának körülményeit, továbbá 
mindketten alkalmazták az „autista” 
szót a rendellenesség jellemzése cél-
jából. Munkásságuk meghatározta a 
tudományos értelemben használt au-
tizmus definícióit, klinikai leírását és 
válfajait (Asperger-szindróma, Kan-
ner-szindróma stb.). 

Az autizmus nem statikus állapot, 
ugyanis az egyén szellemi fejlődésé-
nek egészét határozza meg. Tünetei 
életkortól függetlenül megjelenhet-

nek, súlyosbodhatnak, átalakulhatnak 
és idővel meg is szűnhetnek. Azonban 
az autizmus nemcsak gyermekeken ta-
pasztalható, hanem felnőtteken is, így 
kijelenthetjük, hogy egy fejlődési ren-
dellenességről van szó. 

1991 és 1997 között 556 százalékkal 
nőtt az autizmus prevalenciája. Ez a 
szignifikáns növekedés nem pusztán 
a környezeti tényezők változásának, 
sokkal inkább a pontosabb diagnózis 
felállításának tudható be. Az autizmus 
kialakulását genetikai és nem-gene-
tikai, azaz külső környezeti faktorok 
befolyásolhatják. Genetikai hátterével 
kapcsolatban csupán találgatások van-
nak, ám az egyértelműen megállapítha-
tó, hogy nem egy és nem két, hanem 
minimum 10 gén együttes expressziója 

és megelőzni, és hogyan lehet a betege-
ket abban segíteni, hogy biztonságosan 
közlekedjenek az egészségügyi rend-
szerben. Megtanulják azt is, hogyan kell 
a diagnosztikus tévedések gyökér-okát 
megtalálni, illetve ők maguk hogyan 
tudnak ebben a folyamatban részt venni.

Konklúzió

A gyógyszerészképzésnek fel kell is-
mernie, hogy a diagnosztikus tévedések 
elkerülése érdekében alapvető fontossá-
gú a gyógyszerészek bevonása a diag-
nosztikus folyamatba, és a gyógysze-
részhallgatókat olyan kompetenciákkal 
kell ellátni, amelyek lehetővé teszik, 
hogy diplomás szakemberként proaktí-
van és rendszeresen részt vehessenek a 
pontos diagnózis felállításában és a di-
agnosztikus tévedések kiszűrésében.

Forrás: eLitMed.hu

képesség- és tudástárat kell használni-
uk, mint az orvosoknak.
 
A többi egészségügyi szakma képvise-
lőjét is meg kell ismertetni azzal, hogy 
a gyógyszerészek milyen betegségek 
diagnosztizálására és milyen hibák fel-
ismerésére képesek. Ideális módon a 
tréningnek interprofesszionális keretek 
között, realisztikus eseteket prezentáló 
szimulációk révén kellene zajlania.

Csoportmunkára alapozó  
kompetenciák

Az új paradigma szerint a diagnózisalko-
tásban valamennyi olyan egészségügyi 
szakma képviselőjének részt kell vennie, 
aki „hozzáér” a beteghez, így a gyógy-
szerésznek is. Már az eddigi vizsgálatok 
is bebizonyították, hogy a gyógyszerész 
bevonása a gondozási helyszínek közötti 
betegátadás folyamatába (amelynek so-

rán a legtöbb ellátási hiba történik) javítja 
a betegellátás színvonalát. A gyógysze-
részképzésbe olyan interprofesszionális 
tapasztalatokat, standardizált feladatokat 
kell beépíteni, amelyek speciálisan a di-
agnózisalkotásra fókuszálnak.

Rendszerismereti kompetenciák

A szakmai képzések tipikusan a szak-
ma-specifikus tudás megszerzésére fó-
kuszálnak, és alig törődnek azzal, hogy 
miként kell hatékonyan használni ezt a 
tudást az egyes rendszerekben. Mind-
azonáltal, a diagnosztikus tévedéseknek 
több mint a fele esetében rendszerszintű 
hibák is szerepet játszanak, így például 
a kommunikáció vagy az ellátás ko-
ordinálásának hibái. A rendszerisme-
reti kompetenciák elsajátítása révén a 
gyógyszerészek megtanulják, hogy mi-
lyen rendszerszintű hibák szoktak elő-
fordulni, hogyan lehet ezeket felismerni 

Antipszichotikumok hatása autistákon 
A MOSZ Ifjúsági Fórumának II. helyezett versenyelőadása
Gyógyszerészhallgatóként egy olyan diplomamunka-témát szerettem volna választani, amely nemcsak aktuális, hanem sze-
mélyes is. Édestestvérem autista, így esett a választásom erre a témára. Írásommal MEGÉRTETNI és EMLÉKEZTETNI szerettem 
volna erre a betegségre, úgy, hogy az nemcsak a TUDOMÁNYOS köröknek, hanem a társadalom laikus közönségének is szóljon.
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lönböző viselkedési zavarainak keze-
lésében. Csökkenti az agresszivitást 
és az önbántalmazó viselkedésre való 
hajlamot, a ritualisztikus szokások és 
repetitív viselkedések gyakoriságát, 
valamint javítja a kommunikációs és 
szociális képességet. Mellékhatásai kö-
zött szerepel a szedáció, az álmosság, 
a hízás, valamint a dopamin-receptor-
ra gyakorolt hatása miatt dyskinesiát 
és EPS-t (extrapiramidális reakciók) 
okozhat (például tremor, dystonia, par-
kinzonizmus). 

2. Klozapin

Atípusos antipszichotikum, szelektív 
D

4
- és 5-HT

2
-receptor antagonista. 

Elsősorban olyan skizofrén betegek 
kezelésében használják, akiknél más 
hasonló gyógyszerek kevésbé bizo-
nyultak hatékonynak, vagy a pácien-
sek rezisztensek voltak az adott gyógy- 
kezelésre. Jelentősen csökkenti az 
agresszivitást, és javítja a szociális 
képességeket. Viszonylag ritkán al-
kalmazott antipszichotikum, ugyanis 
gyógyszer-indukálta agranulocitózist 
okozhat, ami igen komoly szövődmé-
nyeket vonhat maga után, így terápi-
ája alatt fokozott vérkép-monitorozás 
szükséges. E mellékhatása miatt kevés 
pozitív adat áll a rendelkezésünkre az 
autizmus terén. 

3. Riszperidon

Atípusos antipszichotikum, nagy 
affinitású D2- és 5-HT2-receptor an-
tagonista. Körülbelül 20 százalékkal 
erősebb hatású, mint a haloperidol, 
és 36 százalékkal gyengébb, mint a 
klozapin. Jelenleg a riszperidont hasz-
nálják a leggyakrabban az autizmus 
terápiájában. Csökkenti a különböző 
viselkedési zavarok, így az agresszi-
vitás, az ingerlékenység, a hiperakti-
vitás, a dühkitörések, a szorongás és 
a repetitív hajlam intenzitását, vala-
mint – megfelelő viselkedési terápi-
ával kombinálva – javítja a szociális 
és kommunikációs képességeket. 
Gyakori mellékhatásai a szedáció és 
az aluszékonyság, de előfordulhat in-
tenzív nyáladzás és orrfolyás, esetleg 
konstipáció is. Ritkán jelentkezhetnek 

kötött gének, a FOXP2 és a 7q31-33-
as régió (amelyek a nyelvért és a be-
szédért felelősek), a dopamin A1 allél 
polimorfizmusa, amelynek prevalenci-
ája autisták esetében 54,5 százalékkal 
volt magasabb az átlagnál, valamint 
az SLC6A4 polimorfizmusa, amely a 
szerotonin transzporter génért felelős. 
A környezeti faktorok közül pedig több 
más mellett a stressz, a teratogének és 
a prenatális infekciók okozhatnak au-
tizmust. 

Mint kiderült, az autizmus egy 
spektrum, amely a pervazív fejlődé-
si zavarok közé tartozik. Rendszerint 
két-hároméves kor között lehet diag-
nosztizálni. A fejlődési zavar többnyire 
szociális, figyelem-, beszéd- és kom-
munikációs képességeket érint. Jellem-
ző tünetei az összefüggéstelen beszéd, 
az artikulálatlan hangok, az echolalia (a 
legutóbb hallott szavak vagy mondatok 
kényszeres, visszhangszerű ismétlése), 
a nem megfelelő személyes névmás 
használata, valamint a repetíció, ami az 
autisták 100 százalékánál megfigyelhe-
tő valamilyen formában.

Az autizmus terápiája, tüneti  
kezelésének módjai

Az autizmus terápiája során a cél el-
sősorban a neuropszichiátriai tünetek 
(agresszió, hiperaktivitás, nyugtalan-
ság, ingerlékenység, apátia) kezelése. 
Ennek érdekében általában két metó-
dust alkalmaznak. Az első az úgyneve-
zett viselkedési intervenció, ami sze-
mélyre szabottan alakítja ki a terápiát, 

amely megfigyelésen és funkcionális 
vizsgálatokon alapszik. A kezelés 
kezdetekor a szakértő gyermekpszi-
chológus vagy gyermekpszichiáter 
felfedheti a gyermek tüneteit kiváltó 
okokat, illetve azt, hogy melyek azok 
az objektumok, színek, hangok, ame-
lyek lekötik a figyelmét, esetleg örö-
möt váltanak ki belőle, majd a kapott 
információk alapján a terapeuta meg-
kezdi az intervenciót. A terápia akkor 
mondható sikeresnek, ha a gyermek 
fejlődést mutat a kommunikációban, 
kevésbé érzi magát feszélyezve ide-
gen környezetben, új szokások és te-
vékenységek kötik le, valamint bővül 
az érdeklődési köre.

Amennyiben ez a terápia elégtelen, 
gyógyszeres kezelésre lehet szükség. 
Ennek során konvencionális és atípu-
sos antipszichotikumokat alkalmaznak. 
Mindkét csoportra jellemző, hogy va-
lamilyen úton-módon befolyásolják a 
dopamin- és/vagy a szerotonin-recep-
torokat. 

A következőkben a különböző ható-
anyagok hatását mutatom be olyan 
vizsgálatok alapján, amelyek az an-
tipszichotikumok autisták gyakorolt 
hatásából, az érintettek pozitív, negatív 
és közömbös válaszreakcióiból vontak 
le következtetést, standardizált viselke-
dési skálák használatával. 

1. Haloperidol

Konvencionális antipszichotikum, 
D

2
-receptor antagonista. Rendkívül 

hatásosnak bizonyult az autizmus kü-

Az autisztikus viselkedés megjelenési formái
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paradox hatások is, mint például in-
gerlékenység, álmatlanság és hiper- 
aktivitás. Mivel atípusos antipszi-
chotikum, ezért kismértékű az extra-
piramidális reakciók kialakulásának 
valószínűsége. A gyógyszer megvo-
násával magas a relapszus rizikója, 
ami pre-terápiás, vagy akár rosszabb 
állapotba helyezheti vissza a pácienst. 

4. Olanzapin

Atípusos antipszichotikum, nagy affi-
nitású 5-HT

2
- és D

2
-receptor antago-

nista, amely M3-muszkarin receptorra 
gyakorolt hatással is rendelkezik, így 
hiperglikémiát, valamint diabéteszt is 
okozhat. Kutatásom során arra a meg-
állapításra jutottam, hogy az olanzapin 
változó hatékonysággal bír. Egy-egy 
vizsgálat alapján 85,7 százalékos, il-
letve 12 százalékos pozitív hatást értek 
el. A különbség pontos okait nem is-
merjük. 

5. Kvetiapin

Atípusos antipszichotikum, nagy affi-
nitású 5-HT

2
- és D

2
-receptor antago-

nista. A többi hatóanyaghoz képest 
rendkívüli mértékben alulmarad a ha-
tékonyságát illetően. Gyenge toleráció 
jellemzi, és 30 százalék körüli pozitív 
hatást tudott felmutatni. 

6. Ziprazidon 

Atípusos antipszichotikum, teljes D
2
- 

és 5-HT
2A

-antagonista. A ziprazidon 
a jelenlegi kutatások szerint ígéretes 
lehet az autizmus terápiájában. Szo-
katlanul ellentétes mellékhatással 
rendelkezik az eddig bemutatott an-
tipszichotikumokra jellemző testtö-
megnövekedéssel szemben, más szó-
val súlycsökkenést okozhat. Továbbá 
csökkentheti a vér koleszterin- és 
trigliceridszintjét, kardiovaszkuláris 
mellékhatásai miatt azonban korlá-
tozott a használata. Szedése ellen-
javallt aritmia, illetve hosszú lefu-
tású QT szindróma esetén, valamint 
kontraindikált szívritmust befolyá-
soló gyógyszerekkel, különöskép-
pen azokkal, amelyek befolyásolják 
a QT-intervallum hosszát. Nagyobb 

dopamin-receptor affinitása miatt pe-
dig esetében EPS-kockázatot mutat-
tak ki, ami tovább növeli a hosszabb 
távú használatának rizikóját. 

7. Aripiprazol

Atípusos antipszichotikum. Míg az 
előző neuroleptikumok teljes anta-
gonistái voltak a D

2
-receptoroknak, 

addig az aripiprazol funkcionális sze-
lektivitást mutat az említett recepto-
rokon. Antagonista hatását elsősor-
ban a D

2
-receptor poszt-szinaptikus 

végén, míg parciális agonista hatását 
a receptor pre-szinaptikus végén fejti 
ki. Főleg rövid távú terápiában ma-
gas fokú hatékonysággal rendelkezik. 
Csökkenti az autizmusra jellemző vi-
selkedési anomáliák súlyosságát és 
gyakoriságát, valamint alkalmazása 
során kevésbé jellemző a hízás. Azon-
ban magas D

2
-receptor affinitása miatt 

magas az EPS kialakulásának rizikója, 
így további vizsgálatok szükségesek 
az aripiprazol biztonságos használata 
érdekében.

Konklúzió

A felsorolt neuroleptikumok kapcsán 
végzett kutatásokból jól kivehető, 
hogy nem létezik egyértelmű, 100 
százalékosan bevált gyógyszerkeze-
lés. A tudomány jelenlegi állása sze-
rint nincs konkrét információnk arról, 
hogy az egyes PDD típusokban szen-
vedő páciensek mely csoportjára mely 
antipszichotikum a leghatásosabb, így 
a gyógyszeres terápia kiválasztása vé-
letlenszerű.

Azonban az eredményes terápiát nem-
csak a hatékonyság, hanem a mellékha-
tások és azok súlyossága is épp’ olyan 
nagymértékben befolyásolják. A gyógy-
szeres terápia megszakításának leggya-
koribb oka a nagymértékű tömegnöve-
kedés. A riszperidonra és az olanzapinra 
fokozottan jellemző a hízás kockázata, 
ami további szövődményeket, például 
kardiovaszkuláris megbetegedéseket, hi-
perlipidémiát, valamint diabetes mel-
litust okozhat. A súlynövekedés leg-
kevésbé a ziprazidon és az aripiprazol 
alkalmazása során volt megfigyelhető. 

A második leggyakoribb mellékhatás 
a szedáció, amely általános sajátsága 
az antipszichotikumoknak. A gyógy-
szeres terápiák elhagyását kiváltó har-
madik legjelentősebb mellékhatás az 
EPS, ami szignifikánsan nagyobb gya-
korisággal fordul elő konvencionális 
antipszichotikumok alkalmazásakor. 
Általánosságban kijelenthető, hogy a 
D

2
-receptorokhoz való nagyobb affini-

tás növeli az EPS kialakulásának esé-
lyét. Fokozott rizikófaktorral rendelke-
zik a konvencionális haloperidol és az 
atípusos aripiprazol.

A témában jelenleg is zajlanak vizsgá-
latok. Egy 2018-ban megjelent izraeli 
kutatás szerint az orvosi marihuána 
csatasorba állítása komoly áttörést 
jelenthet, hatékonysága ugyanis ve-
tekszik a riszperidonéval, mivel alkal-
mazása során 61 százalékos pozitív 
eredményről számoltak be.

Dr. Pearl Ben
gyógyszerész

Füredi Patika, Debrecen

Az egyes molekulák hatása
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A tévé hatása kapcsán érdemes még 
megemlíteni, hogy a lakosság által vé-
lelmezett befolyásoló hatása valameny-
nyi ESOMAR kategóriában az átlag 
körül alakul, míg az egészségportálok 
szerepe az ABC-státuszban szignifi-
kánsan magasabb.

A sugárzott média és az online csatorna 
szerepét tovább vizsgálva az is elmond-
ható, hogy a televíziót és az internetet 
mindennap használók körében – terá-
piás területektől függetlenül – hasonló 
az ismert OTC márkák átlagos száma, 
ebből a szempontból tehát nem mérhe-
tő jelentős különbség egyik vagy másik 
forrás javára.

A vizsgált források használata mellett 
ma már a proaktív online keresés is 
jellemző a patikába járók egy részé-
nél: tízből két vásárló a legutóbbi OTC 
vásárlása során előzetesen is keresett 
információt az interneten a beszerezni 

A választás döntési faktorainak kérdése 
elsősorban az új vagy ez idáig legfeljebb 
alkalmanként használt készítmények 
esetében különösen releváns, hiszen a 
már jól bevált szereknél a megszokás, a 
biztonságos alkalmazásba vetett hit sok 
esetben minden más szempontot felülír. 

Iskolai osztályzatokhoz hasonló érté-
kelés alapján a listát – szerencsére nem 
meglepő módon – az egészségügyi 
szakszemélyzet vezeti: első helyen, ha-
sonló értékekkel a háziorvos és a szak-
orvos található. Bár a gyakorlatban 
ritkán van arra lehetőség, hogy minden 
vásárlás során kikérhető legyen a dok-
tor véleménye, a valósághoz közelebb 
áll, és ebből a szempontból a listán is 
meghatározó a gyógyszerészi ajánlás 
szerepe, amit tízből három lakos ki-
emelten fontosnak tart!

Nemek tekintetében a nők valamivel 
szívesebben fogadják a patikus ja-
vaslatát, de az átlagos értékek közötti 
különbség nem szignifikáns a férfiak-
hoz viszonyítva. Ugyanakkor fontos 
tanulság, hogy életkor alapján hasonló 

eredményeket tapasztalunk a különbö-
ző korcsoportokban, ami jelzi, hogy a 
fiatalok körében is van igény a tanács-
adásra. Döntően az alap- és felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők igénylik a 
gyógyszerész ajánlását, míg földraj-
zilag Békés, Borsod és Veszprém me-
gyében a legalacsonyabb, Csongrád 
megyében a legnagyobb a nyitottság.

A listán további fontos helyen szere-
pelnek – a barátok, ismerősök ajánlá-
sa után – a gyógyszertári újságokban, 
szóróanyagokban megjelenő tartal-
mak, amely források erős befolyásoló 
szereppel bírhatnak egy-egy márka vá-
lasztásában. A tömegmédia – úgymint 
a televízió és az internetes egészség-
portálok némileg hátrébb (és hasonló 
pozícióban) helyezkednek el a listán, 
míg a gyógyszerekhez kapcsolódó sa-
ját (gyártói, forgalmazói) weboldalak 
vagy az online patika a 30-39 évesek 
körében bír kiemelt fontossággal.

Bízza a betegre! (?)
Avagy mi befolyásolja egy OTC-gyógyszer választását?
A vény nélkül kapható készítmények választása során egy folyamatosan aktuális kérdést jelent, hogy vajon mi befolyásolja a 
fogyasztót döntésében, milyen tényezők játszanak jelentős és kevésbé fontos szerepet ebben a folyamatban. Cikkünkben ezt 
a kérdést igyekszünk körbejárni egy aktuális piackutatás eredményeinek tükrében.

1. ábra: „Kérem, képzelje el, hogy új, Ön által eddig nem használt vagy nem  
rendszeresen vásárolt, recept nélkül kapható patikai készítmény vásárlását tervezi. 
Értékelje 1-5-ig az alábbi információs csatornákat, mennyire vannak hatással arra, 
hogy végül melyik készítményt választja?” 

Forrás: Inspira lakossági kutatás; bázis: felnőtt lakosság, n=1000

(1=egyáltalán nem…5=teljes mértékben/jelentősen)
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A patikai lapok további sorsát tekintve, a 
gyógyszertárba járók csaknem 20 száza-
léka átnézi, és bejelöli az érdekes termé-
keket, míg 12 százalékuk esetében az sem 
ritka, hogy egy-egy figyelemfelkeltő ak-
ció hatására az adott patikát is felkeresik.

Tanulságok

A fenti kutatások fontos tanul-
sága, hogy a gyógyszerészi ta-

nácsadásnak van/lehet szerepe az 
OTC-márka választásának befolyá-

solásában, és ebből a szempontból még a 
fiatalok is igénylik a tájékoztatást! Utóbbi 
célcsoport esetében azonban egészen más 
kommunikációs stílussal és tartalommal 
érdemes „közeledni” annak érdekében, 
hogy megfelelő hatást érhessünk el.

Mindazonáltal a gyógyszertári értéke-
sítést a patikai akciós újságok, magazi-
nok is erősen támogathatják, hiszen az 
azokban megjelenő tartalmak további 
témákat, kérdéseket vethetnek fel, ame-
lyek – tudatos használatuk esetén (!) – 
segíthetik a gyógyszerész és a vásárló 
közötti párbeszéd kezdeményezését.

Kiss Katalin
kutatásvezető

Inspira Research Kft.

A kutatások háttere
A cikkben összefoglalt megállapítások az Inspi-
ra saját finanszírozású kutatásai alapján kerültek 
megfogalmazásra. 2019-ben két alkalommal 
(egy ezer fős, országosan reprezentatív mintán 
személyes megkérdezéssel, illetve egy n=512 
fős, az online lakosságot reprezentáló mintán 
webes módszertannal készült kutatásban) került 
sor a téma vizsgálatára, míg az OTC-márkák 
ismertségét a Brand Profile tanulmány elemzi.

kívánt recept nélkül kapható gyógy-
szerrel kapcsolatban, és lényegesen 
gyakoribb (34%) ennek az előfordulá-
sa a 18-29 év közötti lakosság körében.

A patikai lapok népszerűsége még 
ma is jelentős

Mindenképpen szót érdemel a patikai 
magazinok és akciós újságok szerepe, 
hiszen új vagy ritkán alkalmazott ké-
szítmény vásárlása esetén a lakosság 
mintegy egynegyede kifejezetten erős 
hatást tulajdonít ezeknek a forrásoknak 
(4-es és 5-ös osztályzat). 

Már a lapok proaktív keresése is nép-
szerűnek mondható, hiszen a patikai 
vásárlók 26 százaléka aktívan elveszi 
(keresi) a gyógyszertárban 
az aktuális számot, szó-
róanyagot, további 33 
százalék pedig a pos-
tai gyűjtőkből szerzi be 
azokat. Összességében 
36 százalék azok aránya, 
akik egyáltalán nem olvas-
sák ezeket a kiadványokat, ők döntően 
a férfiak, a fiatalabb korosztály képvi-
selői, valamint a budapesti lakosok.

Az olvasók jelentős többsége (71%) 
inkább vagy nagyon hasznosnak tartja 
a patikai újságot, és a lapok hasznos-
ságának megítélése szignifikánsan ma-
gasabb a nők és az idősebbek körében. 
Az újságok proaktív beszerzői egyéb-

ként az utóbbi öt patikai vásárlás során 
átlagosan három alkalommal vettek el 
akciós újságot.

„Meghatározó a gyógyszerészi 
ajánlás szerepe, amit tízből három lakos 

kiemelten fontosnak tart!”

2. ábra: Ismert OTC márkák átlagos száma különböző terápiás területeken

Forrás: Inspira Brand Profile kutatás (2019)

3. ábra: „Mit tesz Ön a kézhez vett patikai lapokkal?” 

Forrás: Inspira lakossági kutatás; bázis: patikai lapot olvasók, n=456
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„A heti 6-7 milliós 
tranzakciószámmal Magyarország 
stabilan tartja a tagállamok közötti 

abszolút negyedik helyét, ami (…) azt 
jelzi, hogy a végfelhasználói jogkövetés 

átlag feletti.”

dők Szövetsége, az Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesülete, a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara, a Magyar-
országi Gyógyszergyártók Országos 
Szövetsége, valamint a Védettség Ol-
tóanyag és Immunbiológiai Termék 
Gyártók és Forgalmazók Egyesülete. A 
HUMVO-nak alig másfél éve volt arra, 
hogy létrehozza saját munkaszerveze-
tét, kiválassza a magyar rendszer felál-
lítását támogató informatikai szolgál-
tatót, megalkossa azokat a szerződéses 
konstrukciókat, amelyek keretében fő 
partnercsoportjaival kapcsolatot tud lé-
tesíteni, a már említett végfelhasználó-
kat rácsatlakoztassa a rendszerre úgy, 
hogy ezek a végfelhasználók a saját 
maguk által kiválasztott és a HUMVO 
által támogatott informatikai szolgál-
tatójuktól megkapják azokat a frissen 

fejlesztett szoftvereket, amelyek 
segítségével a HUMVS-ben 

tranzakciókat tudnak vé-
gezni. 

Az első adatfeltöltéstől 
napjaink gyakorlatáig

Mit sikerült ebből elvé-
gezni 2019. február 9-ig, 
a Rendelet kötelező al-

kalmazásának napjáig? A 
magyar adattár a HUMVO 

alapításának első évfordulóján, 2018. 
július 10-én éles környezetben ösz-
szekapcsolódott az EU-hubbal, ami a 
magyar piacon tevékenykedő forga-
lomba-hozatali engedély jogosultak 
(MAH) számára azt jelentette, hogy et-
től az időponttól élesben tudtak feltöl-
teni szerializációs adatokat a magyar 
adatbázisba. A helyi szoftverfejlesztők 
folyamatosan végeztek sikeres teszte-
ket a rendszerben. 2018. december vé-
gén megtörtént az első sikeres magyar-
országi gyógyszertári dobozellenőrzés 

2016 februárjában a gyógyszerellátási 
lánc szereplői – elolvasva az Európai 
Bizottság 2016/161. számú, Felha-
talmazáson Alapuló Rendeletét 
(Rendelet), amely az emberi 
felhasználásra szánt gyógy-
szerek külső csomagolásán 
elhelyezendő biztonsági 
elemekre vonatkozó részle-
tes szabályokat tartalmazza 
– számos olyan, részben kö-
zösen, egymásra utalva el-
végzendő, újszerű feladattal 
találták szemben magukat 
a vényköteles gyógysze-
rek egyedi azonosítására 
vonatkozóan, amellyel koráb-
ban nem találkoztak, és amelyekkel 
kapcsolatban akkortájt egy dolog volt 
biztos: a feladatnak 2019. február 9-ére 
készen kell lennie. 

A HUMVO létrehozása

Az egyik legjelentősebb kihívás, 
amelynek kapcsán az ellátási lánc 
képviselőinek egymás érdekeit figye-
lembe véve kellett hatékonyan együtt-
működniük, az volt, hogy megfelelő 

időben és a szükséges finanszírozási 
háttérrel ellátva létrehozzák a ma-
gyarországi gyógyszer-azonosítási 
szervezetet. Ennek fő feladata, hogy 
felállítsa és üzemeltesse a magyaror-
szági gyógyszer-azonosítási rendszert 
(HUMVS), összekapcsolja az euró-
pai rendszer központi adattárával, az 
úgynevezett EU-hubbal, és a magyar 
rendszerre mind informatikai, mind 
jogi szempontból rácsatlakoztassa 
azokat a végfelhasználókat – jellem-
zően gyógyszertárakat és gyógy-
szer-nagykereskedőket –, akik számá-
ra a Rendelet feladatot határozott meg 
a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem 
jegyében bevezetett biztonsági ele-
mekkel (egyedi azonosítóval és a ma-
nipulálás elleni eszközzel, más néven 
dézsmazárral) kapcsolatban.   

A fent említett magyar gyógyszer-azo-
nosítási szervezet – példaértékű iparági 
együttműködés keretében, az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) felügyele-
te mellett – HUMVO Nonprofit Zrt. 
(HUMVO) néven született meg 2017 
júliusában.

A HUMVO alapító tulajdonosai a Ge-
nerikus Gyógyszergyártók és Forgal-
mazók Magyarországi Érdekvédelmi 
Egyesülete, a Gyógyszer-nagykereske-

Szerializáció: ami eddig történt
Az egyedi gyógyszer-azonosítás során valamennyi szereplő fő célja közös: a legális ellátási láncból származó, biztonságos 
gyógyszert biztosítani a betegeknek. Mit tehet ennek érdekében a rendszer működését koordináló HUMVO, amelynek tulaj-
donosai a gyártók, a nagykereskedők és a gyógyszerészek érdek-képviseleti szervezetei?
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adják, amelyek a nem vagy tévesen 
feltöltött adatokra, vagy a nem meg-
felelően konfigurált végfelhasználói 
szoftver- vagy hardverbeállításokra 
vezethetők vissza, tehát a fals riasz-
tások oka tisztán technikai jellegű. E 
fals riasztások számának minimálisra 
csökkentése (azok okainak megszün-
tetése által) szükséges ahhoz, hogy a 
rendszer ténylegesen be tudja tölteni 
eredeti funkcióját. 

A HUMVO feladatának tekinti, hogy a 
fals riasztások csökkentése érdekében 
az érintett szereplők irányába eljárjon, 
azaz:

•	 a MAH-okkal (havi szinten több 
mint 150 forgalomba hozatali en-
gedély jogosult érintett riasztással) 
rendszeresen kommunikáljon a ter-
mékeikkel kapcsolatos, illetve az 
azok által generált riasztásokról; 

•	 a végfelhasználókkal és rendszer-
gazdáikkal rendszeresen kommu-
nikáljon az olyan fals riasztások-
ról, amelyek oka egyértelműen 
az adott végfelhasználó valamely 
nem megfelelően beállított eszköze  
(billentyűzet, szkenner, stb.); 

•	 azon végfelhasználói kört, amely 
jelenleg nem aktív használója a 
HUMVS-nek, a használatra ösztö-
nözze, ezt támogassa;  

•	 a végfelhasználói rendszergaz-
dák által fejlesztett szoftvereket a 
gyógyszertárakban, éles működés 
közben bevizsgálva rámutasson 
olyan pontokra, ahol a szoftvereket 

és kijelentés. A határidőig a HUMVO 
több ezres nagyságrendben, európai 
összehasonlításban is magas arányban 
csatlakoztatott rá végfelhasználókat a 
HUMVS-re. 

2019 decemberében a stabilan elérhe-
tő és rendelkezésre álló HUMVS-nek 
több mint háromezer felhasználója 
van, akik hetente 7 millió feletti tranz-
akciót hajtanak végre 99,7 százalékos 
sikerességgel. Mindeddig 269 MAH 
töltötte fel több mint 275 millió doboz 
adatát a magyar rendszerbe, a forga-
lomban lévő, dobozazonosításra köte-
lezett termékek körülbelül 80 százalé-
ka már szerializált termék, a HUMVO 
szerződött MAH partnereinek száma 
pedig 300 fölötti. 38 helyi informati-
kai szolgáltató teljesítette azt a tesztet, 
amely igazolja, hogy az általa fejlesz-
tett szoftver alkalmas a HUMVS-hez 
való csatlakozásra. A heti 6-7 milli-
ós tranzakciószámmal Magyarország 
egyébként stabilan tartja a tagállamok 
közötti abszolút negyedik helyét, ami, 
figyelembe véve az ország és a piac 
méretét, azt jelzi, hogy a végfelhaszná-
lói jogkövetés átlag feletti. 

Az alertek kezelése, mint kiemelt 
feladat 

Hihetetlen időnyomás alatt számos fel-
adatot sikerült elvégezni, de továbbra 
is vannak előttünk megoldandó prob-
lémák, amelyek közül a legjelentősebb 
talán a rendszer által leadott, potenciá-
lis hamisítási esetet jelző riasztások (az 
iparági szakzsargon szerint az úgyne-
vezett alertek) kezelése, illetve a fals 
riasztások számának csökkentése.     

A Rendelet szerint ugyanis az adat-
tároló rendszerben riasztás indul el 
akkor, amikor a gyógyszer egyedi 
azonosítójának ellenőrzése (prakti-
kusan a gyógyszer dobozán található 
2D kódban elhelyezett egyedi azono-
sító szkenneléssel történő beolvasása) 
során nem erősíthető meg az egyedi 
azonosító eredetisége. (Az egyedi azo-
nosító akkor tekinthető eredetinek, ha 
az adattároló rendszerben megtalálha-
tó egy olyan aktív egyedi azonosító, 

amelynek termékkódja és sorozatszá-
ma megegyezik az éppen ellenőrzött 
egyedi azonosító termékkódjával és 
sorozatszámával.) Az ilyen eseményt 
a rendszerben a hamisítás potenciális 
eseteként kell megjelölni, és a szabá-
lyozás élesben történő alkalmazása 
esetén az ilyen gyógyszer nem adható 
ki a beteg számára, a riasztási esemény 
további kivizsgálást igényel, adott 
esetben a hatóság bevonásával. 

Jelen cikk keletkezésekor Magyaror-
szágon (a Rendeletet alkalmazó leg-
több EU-tagállamhoz hasonlóan) az 
OGYÉI által meghirdetett, úgynevezett 
stabilizációs időszak van hatályban, 
amelynek lényege, hogy a Rendeletet 
alkalmazni kell, viszont a riasztással 
érintett gyógyszer – néhány kivételtől 
eltekintve – kiadható a beteg számára. 

A valódi riasztások keletkezése és 
így a nem legális forrásból származó 
gyógyszer rendszer általi érzékelése a 
rendszer lényegi funkciója lenne, hi-
szen a rendszer alkalmazásának az a 
célja, hogy informatikai adatbázisok 
alapján, egyedi termékazonosítás se-
gítségével kiszűrje az ellátási láncból 
az oda nem legális úton került gyógy-
szereket. Jelenleg (amikor heti szinten 
0,3 százalék körüli a magyar rendszer 
által leadott fals riasztások aránya az 
összes tranzakcióhoz képest, ami a 
közforgalmú gyógyszertárakban napi 
szinten akár kétezer dobozt is érinthet 
a magyar piacon) azonban a riasztá-
sokat az úgynevezett fals riasztások 
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Tanulási időszak

A stabilizációs időszak remek lehető-
ség arra, hogy minden szereplő meg-
felelő gyakorlatot szerezzen saját fel-
adatával kapcsolatban, és a rendszer 
technikai gyermekbetegségei meggyó-
gyuljanak. Ezért fontos az, hogy vala-
mennyi végfelhasználó a napi rutin ré-
szeként alkalmazza a rendszert, hiszen 
egyrészt így tud tanulva felkészülni az 
éles időszakra, másrészt így kerülnek 
felszínre azok a technikai okok (példá-

ul ha a rosszul konfigurált szken-
ner okozza az egyedi azono-

sító helytelen, így riasztást 
eredményező beolvasását), 
amelyeket a rendszergazdák-
nak el kell hárítaniuk. 

A HUMVO igazgatóságának 
elnökeként a fenti komoly 
kihívásokkal való szembe-
nézéshez kérem az iparági 
érdekképviseletek, szakértők, 
gyógyszerész kollégák, a ma-

gyar rendszert a mindennapok-
ban használó és abban tranzakciókat 

indító kollégák további kitartását, jog-
követését és együtt gondolkodásra való 
hajlandóságát, annak érdekében, hogy az 
egyedi gyógyszer-azonosítási rendszer 
minden szempontból be tudja tölteni fő 
célját: a legális ellátási láncból származó, 
biztonságos gyógyszerek betegek szá-
mára történő eljuttatásának támogatását. 

Dr. Kaczor Erzsébet, 
a HUMVO Nonprofit Zrt. 

Igazgatóságának elnöke

egységesíteni, fejleszteni lehet an-
nak érdekében, hogy azok haszná-
lói felhasználóbarát módon tudják 
kezelni a rendszert, eligazodjanak 
az egyes riasztási típusok között, 
egyértelműen be tudják azonosítani 
az adott riasztással kapcsolatos fel-
adatokat stb.; 

•	 a végfelhasználói rendszergazdák-
kal rendszeres kapcsolatot tartva, a 
jó gyakorlatokat megosztva instru-
álja őket;  

•	 a komplex európai gyógyszer-azo-
nosítási rendszer bizonyos 
technikai hiányosságai-
nak (így például annak, 
hogy jelenleg az in-
formatikai rendszeren 
keresztül nem minden 
riasztás jut el ahhoz a 
MAH-hoz, akinek a 
terméke érintett) ki-
küszöbölése érdeké-
ben lépéseket tegyen 
az EU-hubot üzemel-
tető Európai Gyógy-
szer-azonosítási Szerve-
zet (EMVO) felé;

•	 egységes európai alertkezelési rend 
hiányában az OGYÉI által létreho-
zott Biztonsági Elemek Munkacso-
porton belül részt vegyen a stabilizá-
ciós időszak letelte utáni időszakra 
vonatkozó magyar riasztás-kezelési 
eljárásrend kidolgozásában, annak 
érdekében, hogy az érintett piaci 
szereplők feladata egyértelmű, a 
mindennapi gyakorlatban kivitelez-
hető legyen (a riasztás-kezelési el-
járásrend véglegesítését követően a 

HUMVO a vonatkozó edukációban 
is részt kíván venni a maga eszköze-
ivel);

•	 a szkennelési hibák száma csök-
kenjen az úgynevezett tesztkód 
végfelhasználók és rendszergazdáik 
számára történő rendelkezésre bo-
csátásával, hiszen a tesztkód alkal-
mazásával a végfelhasználó számá-
ra azonnal kiderül, ha az ő oldalán 
van a riasztás technikai oka;

•	 az OGYÉI-vel együtt gondolkodjon 
a lehetséges közös lépésekről. 

A fals riasztások számának csökkenté-
se érdekében a 2019. február óta eltelt 
időszakban végzett közös munkának 
egyértelmű eredménye van a számok 
tükrében, hiszen a februári 10 százalé-
kos (fals) alert-arányt decemberre úgy 
sikerült lefaragni 0,3 százalékra, hogy 
közben a szkennelések száma megsok-
szorozódott. (Az átlagos alert-arány 
a rendszert használó EU/EGT tagál-
lamok összességében egyébként 1,5 
százalék, tehát ebben is átlag feletti a 
magyar teljesítmény.)

„A stabilizációs időszak remek 
lehetőség arra, hogy minden szereplő 

megfelelő gyakorlatot szerezzen 
saját feladatával kapcsolatban, és a 

rendszer technikai gyermekbetegségei 
meggyógyuljanak.”

Gyógyszertár-működtetés 2020.  
XXV. Jubileumi Konferencia

2020. március 6–8.
Balatonalmádi, Hunguest Hotel BÁL Resort
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négyszemközt kell megtörténnie. Ke-
vés olyan helyzet van, amikor a nyil-
vános „leszúrás” valóban indokolt. 
Az elismerés ellenben igen ritka kincs, 
csupán a vezetők töredéke él vele. Az 
elismerést mindig nyilvánosan érde-
mes megtenni – ez is komoly csapat-
fejlesztő erővel bír. 

Igaz, a dicsérettel is csínján kell bán-
ni: ha túl sokat dicsérünk (egy adott 
kollégát), az illető a többiek céltáblá-
ja lehet (irigység veszélye). Mindig 
az erőfeszítést dicsérjük, ne pedig egy 
adottságot! Ha valaki szép vagy jó 
kommunikátor – az rendszerint adott-
ság. Ellenben csinosan felöltözni, krea-
tívan sminkelni, extra erőfeszítést tenni 
a jobb kommunikációs képesség vagy 
egy új tudás megszerzésért – ez már 
erőfeszítés, ami dicsérendő.

Kiállás a kollégák mellett: a vezető 
egyik alapvető ismertetőjele, hogy 
képes kiállni a munkatársai mellett. 
Nyilvánvaló, hogy a vezetőnek (tu-
lajdonosnak) egy sor privilégiuma 
van, ami senkinek nem fáj egészen 
addig, ameddig ellátja azt a feladatát, 
hogy megvédi a csapatát és benne az 
egyéneket. Ilyen eset például, ha vala-
ki tartósan megbetegszik, és a vezető 
racionális ideig állományban tartja a 
munkatársát. Ez nem csupán embersé-
ges gesztus, hanem inspiráló is a többi 
munkatárs számára, és növeli az elkö-
telezettséget.

Anyagi motiváció

A legegyszerűbb motiváció az anya-
gi elismerés. Ilyen például az év végi 
prémium, ami motiváló, és fenntartja a 
bizalmi légkört. Ez és más anyagi el-
ismerés akkor működik igazán jól, ha 
megfelelő visszajelzéssel társul. Él-
jünk a pozitív visszajelzés eszközével! 
Érdekes módon, az ilyen visszajelzés 
nem csupán a jutalmazott, hanem a ve-
zető számára motiváló. (A megfelelően 
adott visszajelzés mindkét fél esetében 
dopamin- és oxitocin-felszabadulással 
jár. Ennek kapcsán érdemes megnézni 
a lábjegyzetben említett 2. irodalmat!) 
Az anyagi előnyök ugyanakkor 

Humánerőforrás

Nem csupán a nemzeteknek, hanem 
a vállalkozásoknak is van kultúrájuk. 
Ebből a szempontból a szervezeteknek 
alapvetően négy fő típusát különböz-
tetjük meg, ezek 

•	 a hatalomra épülő, 
•	 a szerepekre épülő, 
•	 a feladatok alapján szerveződő és 
•	 az egyénre alapozó kultúrák. 

Míg az első kettő kifejezetten gátolja 
az innovatív viselkedést, addig a másik 
kettő segíti azt (1). A kongresszusi mű-
helymunkában egyetértés mutatkozott 
abban, hogy a vezető határozza meg 
a kultúrát. Ha a vezető a gyógyszertá-
ri dolgozók összetartására tud építeni, 
az az egyik legfontosabb erőforrás.  A 
bizalom légköre erősíti az összetartást, 
egészen addig, amíg az kétoldalú. A 

vezetői bizalom mindaddig fennáll, 
ameddig azt a beosztottak viszonoz-
zák. A jól szervezett munkavégzés 
mellett a fontos alkalmak kapcsán 
szervezett összejövetelek is erősítik az 
összetartást. 

A bizalom kapcsán felmerült, hogy 
nem csupán a beosztott, hanem a ve-
zető is hibázhat. Az ilyen hiba beisme-
rése nehéz lehet, ugyanakkor nagyon 
erősíti a csapatszellemet – különösen, 
ha azt egy rövid elemzés is kíséri, azaz 
hogy mi volt a hiba oka, és mit lehet 
tenni annak korrigálására.  Az ilyen 
megbeszélésnek rövidnek és ténysze-
rűnek kell lennie. A vezető hitelessége 
egy ilyen tanulási lehetőség kapcsán 
nagyon megerősödik.

A visszajelzések adása kapcsán fon-
tos szabály, hogy a bírálatnak a vezető 
részéről javító szándékkal és mindig 

Kitől tanul a mester? 
A másik mestertől. Ezzel akár le is zárhatnánk ezt a cikket, azzal az üzenettel, hogy 
figyeljünk a legjobb példákra, és tanuljuk el azt, ami számunkra hasznos. Ez mindig 
is így volt, amióta mesterségek léteznek, és ez alól a gyógyszerészi hivatás sem 
kivétel. Az egymástól való tanulásra nyílt alkalom az idei Gyógyszerészek XXIX. 
Országos Kongresszusán, Tihanyban. Köszönjük az aktív részvételt azoknak, akik 
megtisztelték részvételükkel a műhelymunkát! A következőkben csupán pár gon-
dolatot emelünk ki az ott elhangzottakból, és az ehhez kapcsolódó szervezetfej-
lesztési gondolatokból, elsősorban azokat, amelyekre a gyógyszertár vezetőjének 
közvetlen ráhatása van.
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néha félrevezetők lehetnek: volt 
olyan kolléga, aki elment egy másik 
munkahelyre, ahol látszólag többet 
ígértek neki (a bruttó bért közölték 
vele), majd az első (nettó) fizetés 
„kézhezvételekor” kiderült, hogy az 
előny illúzió volt. Érdekes kérdés, 
hogy ilyenkor mi a teendő, ha az il-
lető vissza akar jönni hozzánk. Erre a 
tihanyi workshop résztvevői támogató 
választ adtak: a tévedés lehetséges. A 
rendszeres tévedés viszont nem. 

Nem-anyagi motiváció

A motivációnak testreszabottnak kell 
lennie. Mindenkit más-más dolog mo-
tivál. A vezetés gondolhatja azt, hogy 
egy megbízható, jól teljesítő kolléga 
számára a helyettesi kinevezés moti-
váló, ám elképzelhető, hogy ez nem 
jelent ösztönzést a beosztott számára: 
egyszerűen más a személyisége, má-
sok a mozgatórugói. Meg kell találni 
azokat a pontokat, amelyek az adott 
ember számára fontosak. A személyi-
ségek ismerete fontos vezetői képes-
ség. Előjött egy olyan példa, hogy az 
egyik kolléga nagyon szeretett kozme-
tikumokat készíteni. Megadva számá-

ra ezt a lehetőséget, ebben meg tudott 
nyilvánulni a kreativitása, ami kiemel-
te a rutinból, és állandó inspiráció for-
rása lett. Az ilyen, személyre szabott 
motiváció csak akkor lehetséges, ha 
van szabad energiánk az odafigyelésre. 
Ha módunk nyílik rá, adjuk meg ezt a 
személyes figyelmet, és éljünk ezzel a 
lehetőséggel!

Döntéshozatal

A döntéshozatalnak sokféle módja van, 
amelyek egy részét a vezetők rendsze-
rint nem használják tudatosan. Bizo-
nyos helyzetekben, például ha egy új 
dolgozó nem váltja be a hozzá fűzött 
reményeket, és ennek kapcsán a csa-
patban erős kétség alakul ki, érdemes 
megkérdezni a kollégákat: akartok vele 
együtt dolgozni? A döntést természete-
sen a vezető hozza meg, de a többiek 
bevonása erősíti a bizalmat és a csapat-
szellemet.

A gyógyszertár imázsa

Az utolsó témakörre kevés időnk ma-
radt, így ebből csak egyetlen mozza-

natot emelünk ki. A gyógyszertárról 
kialakult kép így is, úgy is állandóan 
változik, akár tudatosan teszünk érte, 
akár nem. E tekintetben pont az az 
eszköz áll a rendelkezésünkre, amiről 
már a bevezetőben is említést tettünk: 
más mesterektől, más gyógyszertárak-
tól tanulni. Több más lehetőség mellett 
felmerült például a házhozszállítás le-
hetősége, ami kétségkívül többlet-erő-
forrást igényel, ugyanakkor hozzájárul 
a gyógyszertár jó híréhez, és erősíti a 
vevői kötődést. Utóbbi az a pont, ami a 
legnehezebben érhető el, de ha egyszer 
kialakult, a hosszú távú siker megala-
pozója lehet.

Jövőre nyílt, a vezetők és a beosztottak 
számára kidolgozott képzéseket indí-
tunk, amelyek tematikája a legújabb 
vezetési ismeretekre és a gyakorlati 
tapasztalatokra épít. Reméljük, ezek 
egyikén lesz alkalmunk találkozni.   

Dr. Bencz Zoltán és Tóth Ilona, 
Connect Consult

(1) Andriopoulos, C. Determinants of organisa-
tional creativity: a literature review, Management 
Decision, Vol. 2001. 39 Issue: 10, pp.834-841.
(2) Simon Sinek Leaders eat last https://www.
youtube.com/watch?v=4gUL76lV7gk

https://www.youtube.com/watch?v=4gUL76lV7gk
https://www.youtube.com/watch?v=4gUL76lV7gk
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Hogyan határozzuk meg cégünk 
értékét?

Mivel a legtöbb esetben, amikor gyógy-
szertárat értékesítünk, céget adunk el, 
ezért fontos tudnunk, hogy mennyit is 
ér a vállalkozásunk, amelytől meg sze-
retnénk válni. A cégértékelés a társa-
ság valós értékének és gazdasági hely-
zetének a meghatározását jelenti. A 
cég értéke több faktortól függ, többek 
között az eszközértéktől, a pénzügyi 
történettől, a tárgyi eszközök állapo-
tától, a versenyképes piaci jelenléttől, 
illetve az ipari-gazdasági pozíciótól. 
Egy cég értékének meghatározására a 
közgazdaságtan több metódust ismer. 
A leggyakoribb és legkézenfekvőbb 
a vagyonleltáron alapuló módszer. Ez 
esetben a cég vagyona meghatározá-
sának alapja a vállalkozás eszközeit 
tartalmazó, tételes vagyonleltár. A cég 
értékének meghatározásánál a vagyon-
mérlegből indulunk ki. A cég értéke: 
eszközök mínusz kötelezettségek.

Ennek a számítási módnak az 
előnye az egyszerűsége. Hátrá-
nya, hogy a végösszeg jellem-
zően eltér a piaci értéktől. Ezért 
számításunkat célszerű korri-
gálni az eszközök könyv szerin-

ti és piaci értékének különbözeté-
vel, illetve érdemes figyelembe venni a 

cég rejtett tartalékait, így a piaci helyzetét, 
forgalmát és növekedési lehetőségeit is.

Hogyan készítsük fel cégünket 
(patikánkat) az eladásra?

Eladás előtt célszerű „rendbe hozni” 
a cégünket. A legjobb, ha ezt már a 
tervezett eladás előtt egy évvel meg-
kezdjük. Felmerülhet bennünk, hogy 

Mikor adjuk el a patikánkat?

Annak a döntésnek, hogy eladjuk a 
gyógyszertárunkat, több oka is lehet. 
Természetesen egy jól menő vállalkozást 
nem érdemes eladni. De előfordulhat, 
hogy nyugdíjba szeretnénk vonulni, és 
nincs utódunk, aki átvegye tő-
lünk a vállalkozást. Lehet, hogy 
úgy határoztunk, a patikáért 
kapott összeget másba fektet-
nénk (ingatlanba, amit utána 
bérbe adunk, értékpapírokba 
stb.). Előfordulhat, hogy több 
gyógyszertárat működtetünk, és 
stratégiai vagy anyagi megfontolásból 
megválnánk valamelyiktől, vagy annak 
bizonyos tulajdoni hányadától. Termé-
szetesen a patika-eladásról szóló dönté-
sünknek a fentieken túl számtalan más 
oka is lehet.

Mikor vásároljunk gyógyszertárat?

A leggyakoribb eset, amikor már eddig 
is tulajdonostársak voltunk, és most 

felkínálják a maradék tulajdoni hányad 
megvételét. Előfordulhat, hogy már 
van több gyógyszertárunk, és terjesz-
kedés céljából vásárolunk egy újabb 
patikát, vagy a lehetséges befektetési 
alternatíváknál jobban jövedelmező 
gyógyszertárat találtunk.

Lényeges részletek

Amikor gyógyszertárat adunk el vagy 
vásárolunk, mindig felvetődik, hogy 
vajon  

•	 mit tartalmaz maga az ügylet?
•	 mennyit ér a patika?
•	 céget adunk el vagy gyógyszertárat?

Fontos tisztázni, hogy mi az, amit 
eladunk, illetve megvásárolunk. Vá-
sárláskor pontosan mi kerül a tulajdo-
nunkba? A legtöbb esetben vásárláskor 
a patika felszereléseire, berendezésére 
teszünk szert, viszont nem biztos, hogy 
az ingatlant is eladják. Elképzelhető, 

hogy azt bérelnünk kell, esetleg a bér-
leti jogot kell megvásárolnunk, vagy 
letétet fizetnünk. Az esetek többségé-
ben céget vásárolunk, amely a patikát 
üzemelteti, vagy ebben a cégben egy 
üzletrészt birtokol.

A jó adásvétel lebonyolításához a ve-
vőn és az eladón kívül természetesen 
szükség van egy hozzáértő ügyvédre, 
mind a két oldalról egy-egy könyvelő-
re és a megfelelő banki háttérre is.

Hogyan adjunk el vagy vásároljunk gyógyszertárat?
A patikaeladás és -vétel számviteli és adózási kérdései
Amikor elhatározzuk, hogy eladjuk a gyógyszertárunkat, vagy esetleg patikát szeretnénk vásárolni, sok mindennel számo-
lunk, esetleg több dolgot meg is beszélünk leendő üzleti partnerünkkel. Viszont a legtöbbször nem gondolunk arra, hogy az 
adásvételi ügylet alkalmával számviteli és adózási kérdések is felmerülnek. Az alábbiakban ezekkel foglalkoznék bővebben.

„A cégértékelés a társaság valós 
értékének és gazdasági helyzetének a 

meghatározását jelenti.”
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pénztárral, hanem nagy eredménytar-
talékkal is rendelkezünk, akkor eladás 
előtt célszerű osztalékot kiírni az ered-
ménytartalék terhére, és annak a tagok 
felé történő, készpénzbeli kifizetésével a 
cég pénztárát csökkenteni. Ha beruházási 
célra lekötött tartalékot képeztünk, akkor 
azt az eladás előtt célszerű felhasznál-
ni vagy megszüntetni, mert a vevő nem 
biztos, hogy úgy akarja átvenni a céget, 
hogy lekötött tartalék van benne. A le-
kötött tartalék megszüntetése adófizetési 
kötelezettséggel is járhat.

A kötelezettségek között találjuk a 
szállítói kötelezettségeket és a bank-

miért is kellene „rendbe hozni” a vál-
lalkozást, hiszen nincs azzal semmi 
gond. Rendszeresen szállítjuk bizony-
latainkat a könyvelőnek, aki mindent 
lekönyvel, elkészíti a bevallásokat, 
minden hónapban elvégzi a bérszám-
fejtést, időben tájékoztat bennünket a 
befizetendő adókról és járulékokról. 

Ennek ellenére nézzük meg, hogy mit 
mutat a könyvelés. Kérjünk a köny-
velőnktől egy főkönyvi kivonatot, és 
vegyük sorba a benne szereplő tételeket. 
A befektetett eszközök között találjuk 
az ingatlanokat, vagyoni értékű jogokat, 
járműveket, berendezéseket. Már ekkor 
fontos eldöntenünk, hogy a patika eladá-
sakor az ingatlant is értékesítjük-e vagy 
nem. Ha úgy döntünk, hogy azt nem sze-
retnénk eladni, akkor értékesítés előtt az 
ingatlant vagy eladjuk magunknak, mint 
magánszemélynek, vagy kiválással egy 
másik cégbe visszük át, ahonnan a vevő 
azt bérelni fogja. 

Hasonló a helyzet a vagyoni értékű jo-
gokkal, például a bérleti joggal is. Ha 
a cégünk tulajdonában lévő járművet 
(személygépkocsit) sem szeretnénk át-
adni a vevőnek, akkor eladás előtt azt 
is ki kell venni a cégből, például úgy, 
hogy saját magunknak értékesítjük. A 
cégünkben sok kis értékű eszköz is lehet 
(például tíz évvel ezelőtt vásárolt vízfor-
raló), amelyeket már nem használunk, 
mert elöregedtek, tönkre mentek. Ilyen-
kor gondoskodnunk kell ezek selejtezé-
séről. A forgó eszközök között találjuk 
a készleteket, a pénzállományt (pénztár, 
bankszámlák), továbbá a követeléseket 
(vevőkkel és tagokkal szembeni követe-
lések, kölcsönadott pénzeszközök).

A készletek esetében fontos megnéz-
nünk azok lejárati idejét, és hogy meny-
nyi az elfekvő készletünk, ugyanis eze-
ket a vevő lehet, hogy nem lesz hajlandó 
tőlünk átvenni, vagy csak csökkentett 
áron, illetve nulla forintért. Nagyon 
fontos megnéznünk, hogy a főkönyvi 
kivonat szerint mit mutat a pénztár. Sok 
esetben a cégeknél a pénztár állománya 
elég magas, több tízmillió forint is lehet. 
Eladás előtt ezt is mindenképpen ren-
dezni kell. Ez történhet bankszámlára 
történő befizetéssel vagy tagok felé tör-

ténő osztalék-kifizetéssel. A pénztárban 
nem fellelhető pénz a vételár meghatá-
rozásánál csökkentő tétel szokott lenni. 

Felül kell vizsgálnunk a vevőkkel szem-
beni követeléseinket is. Nincs-e köztük 
elévült vagy behajthatatlan? Vannak-e 
esetleg tagokkal szembeni követelé-
sek, kölcsönadott pénzeszközök, ezeket 
ugyanis az eladás előtt célszerű visszafi-
zetni, mert eladáskor ezek is vételár-
csökkentő tételek lehetnek.

A saját tőke elemei között találjuk a jegy-
zett tőkét, az eredménytartalékot, illetve 
a lekötött tartalékot. Ha nemcsak nagy 

Elszámolási példa (adatok forintban):
Adásvételi szerződésben meghatározott vételár: ........................... 80.000.000

Forgóeszközök: ...................................................................................33.647.851
Készletérték (+): ...................................................................................18.615.415
Pénztár záró állománya (+): .................................................................20.617.520
Pénztárhiány (–): ..................................................................................20.617.520
Bankszámla záró állománya (+): ...........................................................6.514.817
Vevőállomány (+): .................................................................................8.517.619

Aktív időbeli elhatárolások (+): .............................................................312.545

Kötelezettségek:  .................................................................................29.898.286
Jövedelem-kifizetési kötelezettség (–): ..................................................1.915.410
Áfa-fizetési kötelezettség (–): ...................................................................315.000
Bér utáni közterhek (–): ............................................................................512.614
Társasági adó (–): ...................................................................................1.524.000
Helyi iparűzési adó (–): .............................................................................215.645
Szállítóállomány (–): ............................................................................25.415.617

Passzív időbeli elhatárolások (–):  ..........................................................124.510

Vételár-módosító: (33.647.851 + 312.545 – 29.898.286 – 124.510) = 3.937.600
Fizetendő vételár: ....................................80.000.000 + 3.937.600 = 83.937.600 
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hiteleket. Előbbieknél fontos megvizs-
gálnunk, hogy vannak-e köztük határ- 
időn túliak. A meglévő bankhitelekkel 
kapcsolatban el kell gondolkodnunk 
azon, hogy azokat eladás előtt visszafi-
zetjük-e, vagy azokkal együtt adjuk el 
cégünket, amikor is számítanunk kell 
arra, hogy a vevővel történő elszámo-
láskor a hitelek összege vételár-csök-
kentő tétel lehet. A követeléseket és 
kötelezettségeket egyenlegközlővel 
kell alátámasztani.

Mit tartalmazzon az eladási ár, és 
hogyan számoljunk el egymással?

Az átadás-átvétel napjára készüljön egy 
főkönyvi zárás és egy vagyonmérleg, 
amelyek az elszámolás alapjai lesznek. 
Alapvetően abból indulunk ki, hogy a 
vételár tartalmazza a befektetett eszkö-
zök értékét. Így a vételár nem módosul, 
ha az alábbi képlet teljesül:

(forgóeszközök + aktív időbeli elhatáro-
lások) – (kötelezettségek + céltartalékok 
+ passzív időbeli elhatárolások) = 0. Ha 
a végeredmény pozitív, a vételár a külön-
bözet összegével növekszik, ha negatív, 
a különbözet összegével csökken.

Üzletrész-eladás adózása

Magánszemély tag esetében

A kapott ellenérték és a vagyoni része-
sedés szerzési értéke közötti különbö-
zet árfolyamnyereség címen személyi 
jövedelemadó-köteles. E jövedelem 
után 15 százalék személyi jövedelem-
adót kell fizetni.

Ha az eladáskor a magánszemély 
Szocho törvény szerinti jövedelme 
nem érte el a minimálbér 24-szeresét 
(149.000 Ft x 24 = 3.576.000 Ft), akkor 
az árfolyamnyereségből – azon összeg 

után, amellyel még nem lépi túl a mini-
málbér 24-szeresét – a magánszemély-
nek az összes jövedelem után 2019. 
július 1. előtti jövedelemszerzés esetén 
19,5 százalék (maximum: 697.320 Ft), 
2019. július 1-től pedig 17,5 százalék 
(maximum: 625.800 Ft) szociális hoz-
zájárulási adót is kell fizetnie.

Ha a tag társasági adóalany

A kapott ellenérték és a részesedés 
nyilvántartási értékének a különbö-
zetét, ha az ellenérték a nagyobb, 
árfolyamnyereség címen kell bevé-
telként, ha az ellenérték a kisebb, 
árfolyamveszteség címen kell rá-
fordításként elszámolni. A részese-
dést pedig ki kell vezetni a nyilván-
tartásból.

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó, 
okleveles pénzügyi revizor

A fogyasztóvédelmi hatóság eredmé-
nyesen lép fel az e-kereskedelemben 
megtévesztő termékeket értékesítő 
webáruházakkal szemben – hangsú-
lyozta Cseresnyés Péter, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) 
államtitkára egy budapesti sajtótájé-
koztatón.

Cseresnyés Péter  hozzátette, a fo-
gyasztóvédelmi hatóság 2017-ben 
és 2018-ban több mint kétezer web- 
áruházat ellenőrzött. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ezek túlnyomó 
többsége betartja a jogszabályokat, és 

a fogyasztók biztonságosan vásárol-
hatnak ezekben az üzletekben.

Keszthelyi Nikoletta,  az ITM fo-
gyasztóvédelemért felelős helyettes 
államtitkára ismertette, hogy tavaly 
február óta próbavásárlással 109 we-
báruházból 124 „csodát ígérő” ter-
méket, szolgáltatást ellenőriztek. A 
termékek mindegyike megtévesztő 
információt tartalmazott, nem ren-
delkezett a beígért hatóanyaggal. A 
hatósági vizsgálódás eredményeként 
a webáruházak 30 százaléka önként 
megszüntette a Magyarországról tör-
ténő rendelés lehetőségét.

Keszthelyi Nikoletta szerint a csodát 
ígérő termékeket, szolgáltatásokat ér-
tékesítő webáruházak jellemzően ag-
resszív magatartást tanúsítanak, rövid 
időt hagynak a döntésre a fogyasztó-
nak. Jellemző az is, hogy népszerű bul-
vároldalakon jelentetik meg a hirde-
tést, amelyre kattintva jön elő az aján-
lat, nincs cégelérhetőség feltüntetve, 

visszahívás alapján értékesítenek, nem 
valós szakértővel és megtévesztő fotó-
val illusztrálják a termékek jótékony 
hatását, jellemző továbbá a vissza-
számláló óra megjelenítése az ajánlat-
ra. Ezeket a webáruházakat jellemzően 
fiktív cégek működtetik, nem biztosít-
ják az elállási lehetőséget, és nem lehet 
érvényesíteni a visszafizetést. Az ilyen 
termékeket jellemzően csak utánvétel-
lel és készpénzben lehet megvásárolni, 
kikerülve a banki tranzakciót, vagyis 
ezek a vállalkozások a szürke zónában 
mozognak.

A helyettes államtitkár arról is be-
számolt, hogy 2020-tól az Európai 
Unióban legalább két tagállam jel-
zése alapján blokkolni lehet majd a 
tisztességtelenül működő webáruhá-
zakat. Ez aktívabb fogyasztóvédelmi 
jelenlétet jelent az e-kereskedelemben 
a vásárlók és a tisztességes vállalko-
zások érdekében.

Forrás: MTI

Az idei évtől blokkolhatják a tisztességtelen webáruházakat

NYITOTT SZEMMEL
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Elnökváltás a Magyar Orvosi Kamarában 

Tizenhat év után búcsúzni kényszerült orvosi kamarai elnöki tisztjétől Éger Ist-
ván. A tisztújító közgyűlésen megjelent küldöttek 202:120 arányban Kincses 
Gyulának az Újratervezés csoport jelöltjének szavaztak bizalmat. Az új elnök 
fül-orr-gégész, egészségügyi szakértő, korábban az MDF parlamenti képvi-
selője, az első Orbán-kormány főtanácsadója, a második Gyurcsány-kormány 
egészségügyi államtitkára volt.

Az új bizottság hét tagjából hat az Újratervezés 
jelöltje. Ez a csoport adja a MOK két új alelnökét 
is: a fenti posztokat innentől Lénárd Rita belgyó-
gyász és Álmos Péter szegedi pszichiáter tölti 
be. „Nem elnököt választottak az orvosi kamara 
küldöttei, hanem elnökséget” – nyitotta a válasz-
tást követő első elnöki sajtótájékoztatóját Kin-
cses Gyula. Mint mondta, az, hogy az Újrater-
vezés csoport jelöltjei döntő támogatást kaptak 
a választás során, lehetővé teszi, hogy koherens 
munkával léphessenek előre.

„Arra vállalkoztunk együtt, hogy a MOK-ot valódi szakmai köztestületté tegyük. 
Szóvá fogjuk tenni azt, ami nem jó a szakmának vagy a betegeknek” – ígérte a jö-
vőre vonatkozóan Kincses Gyula, ahogyan azt is, hogy a tárgyalásokban keményeb-
bek, a reformokban viszont együttműködőbbek lesznek a döntéshozókkal annak 
érdekében, hogy egy betegbarát, hálapénz-mentes egészségügy alakuljon ki.

A kamara a betegek érdekeit védi, hogy ez által az orvosok érdekeit védje – vá-
zolta a MOK jövőbeni szemléletmódját Álmos Péter alelnök, aki szerint fontos, 
hogy a társadalom irányába is nyisson az orvosi kamara, és ennek érdekében 
betegszervezetekkel, valamint más szakmák képviseleteivel közösen lépjen fel 
adott ügyekben.

Forrás: Medical Online

Új gyógyszertárak nyílhatnak a XI. kerületben

Az újbudai képviselő-testület döntése alapján a XI. kerületi önkormányzat négy 
új gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírására kéri az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI). Az önkormányzat az 
elmúlt időszakban több megkeresést is kapott, hogy több patikára lenne szük-
ség. Felmerült az Infopark, a még épülő Etele Pláza és a BudaPart (Kopaszi-gát) 
is – olvasható az előterjesztésben.

A kerületben jelenleg 33 közforgalmú gyógyszertár működik, amely szám a 
majdnem 160 ezres lakosságszámhoz viszonyítva nem sok. A vonatkozó előírá-
sok szerint Budapesten négyezer lakosra juthatna egy patika, a XI. kerületben 
azonban csak minden 4800 lakosra jut egy gyógyszertár.

Új gyógyszertár létesítésére – a települési önkormányzat kérésére – az OGYÉI 
írhat ki pályázatot. Maga az eljárás öt-hat hónapot vesz igénybe, majd a nyer-
teseknek hat hónapon belül meg kell nyitniuk az egységet. A kerület még az 
ősszel benyújthatja a pályázati igényt, így egy év múlva akár meg is nyílhatnak 
az új patikák.

Forrás: napi.hu

Kinevezték az új országos tiszti  
főgyógyszerészt

2019. december 1-jei hatállyal dr. El 
Koulali Zakariás tölti be az országos 
tiszti főgyógyszerészi tisztséget. A ki-
nevezést nyílt pályáztatás előzte meg, 
amelynek során a jelöltek közül – az 
előre meghatározott feltételek alap-
ján – az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet felső 
vezetéséből álló bíráló bizottság dr. 
Szentiványi Mátyás főigazgató elnök-
letével hozta meg döntését. A kineve-
zés határozatlan időtartamra szól.

Dr. El Koulali Zakariás 2005-ben 
szerzett gyógyszerészi diplomát a 
budapesti Semmelweis Egyetemen. 
Gyógyszerellátási gyógyszerészet 
szakképesítéssel rendelkezik. Gyógy-
szerész-közgazdász másoddiplomáját 
a Budapesti Corvinus Egyetemen sze-
rezte 2015-ben.

2005-től közforgalmú gyógyszertár-
ban dolgozott, egészen 2016-ig, ami-
kor az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti 
Főosztályára került. 2017 februárjától 
vezette a közép-magyarországi régi-
ót, 2018 júniusától pedig megbízott 
főosztályvezetőként irányította a Tisz-
tigyógyszerészeti Főosztályt is.

Az új tisztifőgyógyszerész legfőbb 
célkitűzése a gyógyszerészekkel 
való együttműködés megerősítése, 
a gyógyszertári ellenőrzések számá-
nak növelése, s így a hazai gyógy-
szerellátás biztonságosságának meg-
őrzése.

Forrás: OGYÉI
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Jogszerű a gyógyszerkiadást korlátozó magyar szabályozás

Összhangban áll az uniós joggal az a magyar jogszabály, amely tiltja a vényköteles 
gyógyszerek kiadását egy másik tagállamban praktizáló orvos által kiállított, a beteg 
nevét nem tartalmazó, de kezeléséhez szükséges megrendelőlap alapján – közölte 
döntését az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága.

Az ügy előzménye, hogy a magyar hatóságok 45 millió forint összegű pénz-
bírsággal, illetve működési engedélyének visszavonásával büntettek egy hazai 
gyógyszertárat azért, mert egy brit egészségügyi társaság, illetve egy osztrák or-
vos által kiállított megrendelőlap alapján vényköteles gyógyszereket adott el. A 
patika állítása szerint a határon átnyúló egészségügyi ellátásokról szóló uniós 
irányelv előírja a más tagállamokban kiállított orvosi rendelvények elismerését, 
és nem tesz különbséget a beteg nevét tartalmazó, személyre szabott gyógyszer-
készítmény kiadását biztosító vény és az említett megrendelőlap között.

Az eljáró magyar bíróság arra kereste a választ, hogy egy másik tagállamban ki-
állított orvosi megrendelőlap alapján vényköteles gyógyszerek kiadását megtiltó 
magyarországi szabályozás összhangban áll-e az uniós irányelvvel, illetve a szol-
gáltatásnyújtás szabadságának elvével. Az uniós bíróság kihirdetett ítéletében 
mindenekelőtt azt állapította meg, hogy a rendelvények – azaz a megrendelőla-
pok és a vények – irányelvben előírt elismerése kizárólag azokra a dokumen-
tumokra vonatkozik, amelyeken az érintett beteg neve is szerepel. Az Európai 
Bíróság ítéletében azt állapította meg, hogy a magyar szabályozás nem ellentétes 
az áruk szabad mozgásának elvével.

Forrás: MTI

Szigorodnak egyes, gyógyszertárakra vonatkozó előírások
Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztéséről a Parlamenthez benyújtott javas-
latcsomagból úgy tűnik, mintha a gyógyszertárak sorozatos trükközésekkel pró-
bálnák kijátszani a szabályokat. Ezért olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, 
amely kizárja, hogy a patika többszörös költözéssel jogszerűen átléphesse a ma-
ximális ezer méteres távolságot. A jövőben tehát már nem lesz áthelyezhető a 
gyógyszertár az eredeti működési helyétől akár több kilométerrel távolabbra.

Egy „pontosítás” következtében 2020. július 1-jétől nem forgalmazhatók majd 
azok a homeopátiás gyógyszerek, amelyek tulajdonképpen már most sem felel-
nek meg a szabályoknak. Valójában ez már január 1-jétől így lett volna, de a 
jogalkotók szükségesnek tartották biztosítani a „megfelelő felkészülési időt”.

A jogalkotók azt is szükségesnek tartják szankcionálni, ha a működtető visszaél 
a vis maior helyzet nyújtotta felmentéssel a többletszolgáltatás teljesítése alól. 
Egy másik kiskaput is igyekeznek becsukni. A törvény jelenleg előírja, hogy a 
gyógyszertárat működtető társaságok tulajdonosi összetételét (a gyógyszerészi 
tulajdonlás előírásának betartását) ellenőrizendő a megalakuláskor be kell nyúj-
tani a társasági szerződést az egészségügyi államigazgatási szerv részére. Ezentúl 
a létesítő okirat módosítását is jelenteni kell.

A következő évtől kiterjesztik az egészségügyi államigazgatási szerv által vizsgá-
landó kérdések körét. A megállapodásokban és a hozzájuk kapcsolódó mellékle-
tekben ugyanis gyakran szerepelnek olyan előírások, amelyek „a személyi joggal 
rendelkező gyógyszerész számára biztosított jogok és előírt kötelezettségek gya-
korlásának kijátszására, felülírására irányulnak.”

Forrás: PharmaOnline/Az én pénzem

Vénykötelessé váló ibuprofén- 
tartalmú gyógyszerek
Ez év május 1-jével vénykötelessé vál-
nak egyes ibuprofén- és dexibuprofén- 
tartalmú fájdalomcsillapítók. Az  
Országos Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 
közlése szerint a 600 és 800 milligramm  
ibuprofént és 300 milligramm  
dexibuprofént tartalmazó tablettákat 
érinti a változás.

A döntés előzménye, hogy az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) 2014-
ben indított vizsgálata arra a következ-
tetésre jutott, hogy az ibuprofén ma-
gas napi összdózisa fokozott szív- és 
érrendszeri kockázattal jár, ami már  
orvosi kontrollt igényel.

Forrás: MTI/OGYÉI

A klinikai kutatásokat bemutató 
honlap indult
Az Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesülete közös kampányt indított 
a Magyarországi Klinikai Vizsgálat-
szervezők Társaságával, amellyel a 
klinikai vizsgálatokban részt vevők és 
az érdeklődők tájékoztatását segítik. 
Az együttműködés első lépéseként 
hozták létre azt az új honlapot, amely 
segít megválaszolni a felmerülő kér-
déseket, és eloszlatni az esetleges 
tévhiteket. Így az érintettek megala-
pozottabb döntést hozhatnak a részvé-
telükről.

Az  info.klivi.hu közérthetően írja le 
a klinikai kutatások menetét. A portál 
a közeljövőben egy kereshető adatbá-
zissal is bővül, így támogatva, hogy a 
betegek és hozzátartozóik minél széle-
sebb körben és valós időben ismerhes-
sék meg a Magyarországon futó klini-
kai vizsgálatokat. Ilyen kutatásokban 
évente 15-20 ezer magyar beteg vesz 
részt, ami „a legmodernebb kezelése-
ket és a gyógyulást vagy egy jobb mi-
nőségű élet reményét teszi elérhetővé” 
számukra.

Forrás: MOSZinfó

https://info.klivi.hu/
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Kultúrcseppek
Búcsú a kávéházaktól

Az elmúlt hónapokban Budapest legendás kávéházairól olvashattak. 
A New York, a Centrál, a Hadik, a Japán – csak néhány a legismerteb-
bek közül. Megismerhették épületeik történetét és építőiket, valamint 
néhány legendás vendéglátós dinasztiát. Búcsúzzunk el most tőlük 
egy tanulságos történettel! Az ismert irodalom- és Budapest-történész, 
akinek nevét a vízszintes 1. sorban találják, írta meg az alábbi sztorit.

Mitől működik jól egy kávéház? Ez mindig egyetlen emberen múlik, 
egy szerencsés egybeesésen; egyszer csak van egy olyan vendéglá-
tós, akitől az egész működik. Már-már olyan, mint a képzőművészet 
vagy a költészet: különböző emberek művelik különböző szinteken, 
és néha-néha van egy zseni. Ha végignézzük például a New York 
történetét, nagyon jól láthatjuk, mennyire így van.

„Az 1894-es alapítástól 1900-ig egy nagyszerű szakember – akinek 
nevét a vízszintes 8. sor tartalmazza – volt a bérlő, testvére az Abbá-
ziát vitte; mind a ketten kiváló kávésok. Ennek ellenére nála valamiért 
nem működött a dolog, nem lett a New Yorkból jó kávéház. 1900-
ban a bérletet átvette a Hirsch testvérpár (később Harsányira magya-
rosítottak). Egyikük profi kávés, a másikuk egy melegszívű, pohos  
tanárember, aki fiatalon gazdag vidéki családoknál volt házitanító. 
Szól róluk egy nagyon helyes kis legenda – én csak remélni merem, 
hogy a valóságban is így történt, mert annyira jó… Hogy ugyanis egy 
forró nyári délután áll Harsányi Adolf a kávéház bejáratánál. Iszo-
nyú uborkaszezon van, csendben olvad a Nagykörút aszfaltja, sehol 
egy teremtett lélek, sehol egy vendég. Harsányi egyszer csak meglátja 
szembejönni az ő egykori neveltjét, egy Herzl nevű úr – akinek foglal-
kozása a függőleges 11. sorban található – kisfiát Bajáról.

Nosza, egymás nyakába borulnak, lapogatják a másik hátát, az egyko-
ri kislegény – addigra már magas, megtermett fiatalember – elmeséli, 
mi van vele. Hirsch Adolf azt mondta neki: no, kisfiam, ha már úgyis 

mindennap erre jársz, akkor most ígérd meg nekem, hogy mindennap 
beülsz hozzánk egy kávéra! Minthogy a kis Herzl gyerek világéleté-
ben szófogadó volt, szavát adta egykori tanítójának. Ezt a kisgyereket 
akkor már Heltai Jenőnek hívták, Budapest egyik legünnepeltebb fia-
tal költője és színpadi szerzője, buktak rá a nők, primadonnák hever-
tek a lábai előtt. Az a baráti kör, akikkel elkezdett bejárni a kávéházba, 
A Hét című lapnak a legmodernebb, legfranciásabb, legpolgáribb fi-
atal szerzőgárdája volt. És itt megint bebizonyosodik a régi bölcs ká-
vés-mondás, mert ahova ezek jártak, oda kezdtek el járni a szép nők, 
utánuk pedig megérkeztek a gazdag palik… Innentől kezdve elindult 
a New York irodalmi kávéházi karrierje.”

Vízszintes 

1. Megfejtés 8. Megfejtés 12. Koreai autómárka 13. DCM 15. Azo-
nos betűk 16. Kiejtett betű 18. A Peloponnészoszi-félsziget legrégebb 
óta lakott települése 20. Angol térkép! 22. Az egyik kereskedelmi 
csatornánk 24. Német névelő 25. Kedvelt görög sajtféle 26. Folyó 
Franciaország, Belgium és Hollandia területén (holland neve) 28. Vi-
dám éneklés 29. Durva felület jelzője lehet 30. Olasz, autógyártásáról 
ismert nagyváros 31. Kevert helyeslés! 33. Hosszútáv a futásban 35. 
Ismert, például mobil illemhelyeket bérbeadó nagy nemzetközi cég 
(YOO) 36. Kopasz 38. Francia-svájci filmrendező, a francia új hul-
lám élő legendája 39. Üres kín! 40. Bírói viselet 42. ZAS 43. Sivatag 
Közép-Ázsiában 44. Üres tár! 45. Egyiptomi napisten (régi alakban) 
47. Digitális információk analóg közegeken (pl. telefonos vagy kábel-
hálózat) keresztüli továbbítását vivőjelek modulálásával lehetővé tevő 
hardvereszköz 49. Kicsinyítő képző 50. Ismert olajmárka 52. LÁN 53. 
Tolsztoj keresztneve 55. Dél-koreai rapper, dalszerző (RM) 57. Rossz, 
csintalan, Dániában 59. Nem ellenség! 60. Víztároló eszköz 62. Elma-
radhatatlan rágcsálnivaló a moziban 63. A Vészhelyzet-sorozat eredeti 
címe 64. Kettős betű 65. Méhek „háza” 66. Oroszlánnév

Függőleges

2. AK 3. Ritka női név becézett alakja 4. A távolság alapmértékegy-
sége az angolszász, birodalmi és az Egyesült Államokban használt 
mértékegységrendszerben 5. Szag, illat a latinban 6. Község Győr-Mo-
son-Sopron megyében 7. Azonos betűk 9. A Tupoljev gépek típusjelzé-
se 11. Megfejtés 14. A háborús zeneirodalom műfaja 17. Sportesemé-
nyek helyszíne 19. Irodai kapocs 20. Más színűvé tesz egy hajtincset 
21. Bálok nyitótánca 23. Zenei tempójelzésként: szélesen, áradóan 25. 
Fát megmunkál 27. Lát, Londonban! 28. Székesegyház 32. Fejlődés 
34. Vagy, angolul 36. Elsöpör, fölényesen magabiztos 37. Másra hárít-
ja a felelősséget 40. Kettőzve dobféle 41. Általában cukornád levéből 
erjesztett és lepárolt, égetett szesz 44. Kopasz 46. A fejed része 48. 
Régen a testfenyítő büntetés végrehajtására szolgáló, támla nélküli pad 
vagy lóca 51. Élező 53. Ritka női név 54. Város Pest megyében, a 
Duna bal partján 56. Ilyen folyadék a lúg és a sav 58. A magyar katona-
ság rövidítése a kilencvenes évek előtt 59. A mostani Bajnokok Ligája 
elődje 61. Régi római pénz 63. Azonos betűk 

A 2020. január 29-ig helyes megfejtést beküldők között 1 fő regisztrációt sorsolunk ki a márciusi Gyógyszertár-működtetés 2020.  
Konferenciára. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Előző havi játékunk nyertese: Dr. Pap Viola, Répcelak
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SZÍNHÁZ
William Shakespeare:  
II. Richárd

Folytatódik a Vígszínház Shakespeare-soroza-
ta. II. Richárd a fiatal uralkodó sorsa egyben a 
hatalomért folyó harc története. Intrika, árulás, 
jogtiprás, megalkuvás. A mű kiemelkedik a ki-
rálydrámák közül költői szépségével, ma is élő 
és felismerhető szereplőivel. Az előadást a nem-
zetközi hírű kolozsvári alkotó, Tompa Gábor 
rendezi.

II. Richárd angol király átlátszó ürüggyel szám-
űzte, címétől és minden vagyonától megfosztot-
ta unokaöccsét, a népszerű Bolingbroke-ot (a 
későbbi IV. Henrik királyt). Ám miközben a fel-
lázadt Írország pacifikálására indul, távollétében 
Bolingbroke visszatér az országba, és átveszi az 
események irányítását. Richárd végül kénytelen 
ellensége előtt megalázkodni, és trónjáról lekö-
szönni. 

A főbb szerepekben: Vecsei H. Miklós  
(II. Richárd), ifj. Vidnyánszky Attila (Henrik  
Bolingbroke), Bach Kata (Királyné), Dengyel 
Iván (John of Gaunt), Lukács Sándor (York)

Helyszín: Pesti Színház
Időpont: január 30.

Jegyár: 2390–4390 Ft

Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: február 2-ig

Jegyár: 1800 Ft

KIÁLLÍTÁS
Élet/Kép – Keleti Éva retrospektív 
kiállítása

Hat évtizednyi fotográfiai pálya színe-java az 50-es évek-
től máig. Zömmel eddig még soha sem látott képek a 
múltból és több tucatnyi friss mű Keleti Évától az elmúlt 
évből. A kiállításon a fotográfus alkotói arcképét nemcsak 
a történeti, a szakmai, hanem a kivételes családi háttér is 
élettelivé színezi. 
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XIX. évfolyam 1. szám  l  2020. január

KOMOLYZENE
A Bécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye

Helyszín: Zeneakadémia     Időpont: január 23., 19.30     Jegyár: 5300–8900 Ft

Műsoron:
Beethoven: 6. (F-dúr) szimfónia, op. 68 („Pastorale”) 

Beethoven: 5. (c-moll) szimfónia, op. 67 („Sors”)

Vezényel: Philippe Jordan

Bécsi együttes előadásában Beethoven-szimfóniákat hal-
lani – ez mindig autentikus és egyszersmind különleges 
élményt ígér, a Bécsi Szimfonikus Zenekar koncertjét Bu-
dapesten ráadásul korunk egyik legkeresettebb és legizgal-
masabb karmestere dirigálja. A svájci Philippe Jordan, aki 
az elkövetkező évadtól készül átvenni a bécsi Staatsoper 
főzeneigazgatói tisztét, 2014 óta áll a Wiener Symphoniker 
élén, s a zenekar vele kezdett hozzá történetének első Bee-
thoven-lemezciklusához, amelyből immár csak a kilence-
dik szimfónia vár megjelentetésre. 

E felvételek kapcsán a kritikusok sok szépet elmond-
tak már Jordanék lendületes, mélyen átgondolt és mégis 
spontán szellemű játékáról, amely a legmagasabb rendű  
Beethoven-élményt kínálja a hallgatók számára. Erre ké-
szülhet tehát a zeneakadémiai közönség is: az ötödik és a 
hatodik szimfónia korántsem hétköznapi megszólaltatására 
– és találkozásra egy nagy karmester-egyéniséggel.

Közreműködik: Vana Gierig (zongora), Romain Lecuyer (nagybőgő), Cyril Garac 
(hegedű), Matthias Daneck (dobok)

1988-ban, a párizsi Kabaréban nyújtott alakításáért Ute Lemper Molière-díjat ka-
pott, és Marlene Dietrichhez hasonlította a sajtó. Az akkor pályafutása kezdetén 
álló, huszonnégy éves Ute kissé kínosnak érezte, hogy minden idők leghíresebb 
kabaré-énekesnőjéhez mérték, és küldött egy levelet Dietrichnek, hogy kimentse 
magát. Ezt egy háromórás telefonbeszélgetés követte, Berlinről és Párizsról, Weill-
ről és Brechtről, szabadságról és szerelemről, nácikról és ellenállásról, fájdalomról 
és elragadtatásról, egyszóval Dietrich életéről. Ezen a három órán, ezen az életen 
alapul az 1999 óta az Egyesült Államokban élő Lemper legújabb előadása. 

Azóta nyilvánvaló lett, hogy Lemper éppolyan megkerülhetetlen alakja a sanzonok 
világának, mint az 1992-ben elhunyt Dietrich volt. Napjainkig több mint harminc 
albumot készített, a klasszikusok mellett olyan szerzők dalaival, mint Elvis Costel-
lo, Tom Waits, Philip Glass és Nick Cave. Ma már cseppet sem kínos együtt emlí-
teni a két nevet, sőt, a „randevú” tavalyi bemutatója óta muszáj. Hiszen Lemper és 
akusztikus zenekara nemcsak a legnagyobb Dietrich-slágereket idézi meg, hanem 
azt a lángoló poklot és mennyet is, amelyben Marlene alkotott és élt.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: február 13., 20.00     Jegyár: 4500–14900 Ft

SANZON
Ute Lemper: Randevú Marlenével
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