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Negyedszázados történet áll a Gyógyszer-
tár-működtetés 2020. évi rendezvénye 
mögött, amelynek születése környeze-
tébe invitálom jelen soraimmal az olva-
sót. Ahogyan az már ismeretes, 1991-ben 
hívtuk össze a gyógyszerésztársadalmat, 
azzal a céllal, hogy közösen tegyük le az 
alapkövét az önálló, vállalkozás alapján 
működtetett gyógyszerellátásnak. Megfo-
galmaztuk az átalakulás sarokpontjait, a 
hivatás fejlesztésének legfőbb célkitűzé-
seit. A kezdetben csaknem száz gyógy-
szerész és mégannyi érdeklődő részvéte-
lével megtartott alakuló konferencia rapid 
gyorsasággal nőtt több ezres létszámra, és 
került egyben – nemzeti államfői védnök-
ség alatt – a hazai és nemzetközi szakmai 
figyelem középpontjába.

Mindig fontosnak tartottam a közösség böl-
csességét, a kollegiális légkört, a szakmát 
meghatározó kérdések széles körben törté-
nő egyeztetését. 1995-ben beláttuk, hogy 
olyan sok a megoldásra váró feladat, hogy 
az őszi kongresszusok négy napja alatt azok 
nem végezhetők el. Ekkor született meg a 
döntés a tavaszi konferenciák alapításáról, 
amelynek eredményeképpen 1996-ban ösz-
szehívtuk a „Privát Gyógyszertár működte-
tése” című első szimpóziumot. Ennek na-
pirendjébe soroltuk a technikai, gazdasági, 
pénzügyi, munkáltatói, vállalkozási, jogi és 
szakmai ismeretek tanulmányozását. Ezzel 
megoldva az őszi kongresszusok túlterhelt-
ségét, ott prioritáshoz jutottak az élettani  
és terápiás ismeretek, valamint a szakmapo-
litika.

Sokan, akik részesei voltunk ennek a tör-
ténetnek, örömmel látjuk, hogy a fiatal 
generáció is csatlakozott ehhez a munka-
megosztáshoz. Ha nagyot ugorva az idő-
ben megnézzük az elmúlt néhány esztendő 
programjait, tapasztalhatjuk, hogy az elve-
tett mag kikelt, és szárba szökkenve masz-
szív gyökeret fejlesztett. Így van ez rendjén. 
A fiatalabbak lassan kezükbe is veszik az 
irányítást, hiszen annyit változott a szakma, 
a környezet, sőt a világ, hogy azt már ők 
fogják maguknak építeni.

Mikola Bálint

Üdv az olvasónak!
A Gyógyszertár-működtetés  
XXV. Jubileumi Konferencia margójára
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Gyógyszertár: Most január 1-jén 
lépett hatályba az a jogszabály-mó-
dosítás, miszerint minden ma-
gán-egészségügyi szolgáltatónak kö-
telező jelleggel csatlakoznia kell az 
EESZT rendszeréhez. Mit jelent ez a 
gyakorlatban?

Szabó Bálint: A nem-közfinanszí-
rozott egészségügyi szolgáltatók 
számára 2020. január 1-jéig volt kö-

telező a csatlakozási 
dokumentáció elő-
készítése és beadása, 
június 1-jétől pedig 
rájuk is vonatkozik az 
adatszolgáltatási kö-
telezettség. A csatla-
kozási folyamatot két 
részre osztottuk, egy 
adminisztratív és egy 
technikai csatlakozási 
fázisra. A magánszol-
gáltatók többsége már 
regisztrált az EESZT-
be, a decemberi, óriási 
hullámban érkező ké-
relmeket is jól tudtuk 
kezelni. Jóllehet nem 
volt kötelező, több 
magánszolgáltató már 
korábban önkéntesen 
csatlakozott, és régóta 
használja az EESZT-t, 
mert felismerték a pá-
cienseik részéről ke-
letkezett igényt erre. 
A csatlakozás eddigi 
tapasztalatai alap-
ján úgy látjuk, hogy 
a magánszolgáltatói 
csoportnak nem okoz 

gondot, hogy a júniusi határidőre meg 
tudja indítani az adatszolgáltatást. 

Ehhez EESZT-oldalról minden segít-
séget megadunk: a csatlakozást segítő 
műszaki és adminisztratív területen 
dolgozó kollégák felkészültek a fel-
merülő kérdések gyors megválaszo-
lására. Az információs portálunkon 
(https://e-egeszsegugy.gov.hu/) folya-
matosan növekszik azoknak a minő-

sített medikai rendszereknek a listája, 
amelyek tudnak kapcsolódni a rend-
szerhez, és az EESZT-t a különböző 
szolgáltatók speciális igényeihez iga-
zítva, felhasználóbarát módon érik el.

Gy.: Június 1-jétől mit kell tenniük 
a magánszolgáltatóknak? Onnantól 
csak eRecepteket írhatnak fel?

Sz. B.: A csatlakozott orvosok nem 
csak eReceptet írhatnak fel. A kezelő- 
orvos a vényfelíráson túl lekérdezheti 
az EESZT-ben tárolt gyógykezelési, 
gyógyszerelési és vizsgálati adatokat, 
így azt is láthatja, ha a beteg nem vál-
totta ki a számára felírt gyógyszereket. 
Az EESZT minden olyan orvos számá-
ra biztosítja az adatok biztonságos el-
érését, aki a beteg kezelőorvosa, és aki-
re vonatkozóan a beteg nem korlátozta 
az EESZT-ben tárolt adatokhoz történő 
hozzáférési jogosultságát. Viszont rá-
juk is ugyanúgy vonatkozik minden 
olyan adatszolgáltatási kötelezettség, 
ami a közfinanszírozott intézmények-
re. A vizsgálatokról eseménykataló-
gus-bejegyzést kell biztosítaniuk, vagy 
ha keletkezik egy ambuláns lap, azt fel 
kell tölteniük a Térbe.

Gy.: A közfinanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatókra térve: esetükben 
várható-e szigorítás, annak érdeké-
ben, hogy ne csak csatlakozzanak, 
de használják is a rendszert?

Sz. B.: Az orvosokra ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a gyógy-
szerészekre. Hogy nem csak eReceptet 
írnak fel, az természetes. Jelenleg a 
receptek több mint 70 százaléka már 

Fejlesztések a zökkenőmentes betegellátás érdekében
Interjú Szabó Bálinttal, az ÁEEK EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály  
főosztályvezetőjével 
Hamarosan aktiválódik az a felület, ahol a gyógyszerészek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér átmeneti hozzáférhetet-
lensége esetén is láthatják a páciensek által kiváltható recepteket. Az e-vények aránya lassan eléri azt a szintet, ami korábban a 
számítógépen született receptekre volt jellemző (a kézzel írt vényekhez képest). Az EMMI e-Health munkacsoportja már javában 
dolgozik az egységes gyógyszer-cikktörzs megalkotásán. Többek között ezeket tudtuk meg Szabó Bálinttól, az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ (ÁEEK) EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály főosztályvezetőjétől. 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/
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e-vényként keletkezik. Amikor még 
nem volt EESZT, és semmiféle köz-
ponti informatikai rendszer nem léte-
zett, a számítógéppel felírt receptek az 
összes vény 80 százalékát tették ki. A 
maradék 20 százalék papíralapon ke-
letkezett, mert vagy a betegágynál írta 
az orvos, vagy olyan helyen, ahol nem 
állt a rendelkezésére az informatika. 

Ha a mostani, körülbelül 72 százalé-
kot feltornásszuk 80 százalékra, el-
mondhatjuk, hogy a korábban géppel 
keletkeztetett receptek 100 százaléka 
e-vényként keletkezik. Eddig is meg-
volt, és ezután is meglesz annak a lehe-
tősége, hogy bizonyos speciális hely-
zetekben papíron írják meg a receptet. 
A szabály úgy szól, hogy amennyiben 
az orvos rendelkezésére áll az informa-
tikai környezet, akkor kell elektronikus 
vényt írnia.  

Gy.: Milyen szankcióra számíthat-
nak azok az orvosok, akik nem hasz-
nálják a rendszert?

Sz. B.: Amennyiben nem töltik fel az 
eseménykatalógust, az ambulánslapot, 
vagy a vizsgálat során keletkező egyéb 
dokumentumot, az az adatszolgáltatás 
elmulasztását jelenti. Ennek a szankci-
onálása, bírságolása az ágazatvezetés 
kezében van. 

Gy.: Az említetteken kívül milyen 
helyzetben nem tud e-vényt írni az 
orvos? 

Sz. B.: Ha a saját informatikai rendsze-
rében valamilyen probléma keletkezik, 
vagy ha nem éri el az EESZT-t. Ennek 
oka lehet egy tervezett karbantartás 
vagy egy központi meghibásodás. A 
karbantartásokat, rendszerfrissítéseket 
mindig hétvégére és éjszakára, vagyis 
főmunkaidő utánra időzítjük, és min-
den esetben eleget teszünk a jogsza-
bályban előírt előzetes tájékoztatási 
kötelezettségeinknek. 

Gy.: Hogyan lehet megelőzni, hogy 
ne történjenek olyan rendszer- 
belassulások, leállások, mint ami-
lyenek az elmúlt hetekben is előfor-
dultak? Hiszen ezek az ellátás fo-

lyamatosságát, a betegbiztonságot 
veszélyeztetik.

Sz. B.: Nagyon fontos azzal kezdenem, 
hogy az EESZT kifejlesztésekor elsőd-
leges szempont volt a betegbizton-
ság, az ellátás folyamatossága. Ha az 
EESZT-kapcsolat megszakad, a leállás 
során keletkező dokumentumok utólag 
minden esetben feltöltésre kerülnek a 
Térbe. Ez azt jelenti, hogy az elejétől 
fogva úgy akkreditáljuk az orvosi és 
gyógyszertári rendszereket, hogy ha a 
Tér nem elérhető, a saját rendszerük-
ben akkor is a rendelkezésükre álljon 
minden információ, és a betegellátást 
ne befolyásolja a központi tér eset-
leges leállása. Az EESZT rendelke-
zésre állása 99 százalék feletti, ami a 
tervezett és nem tervezett leállásokat 
is tartalmazza. A tervezett karbantartá-
sok a rendszer fejlesztéséből adódnak, 
hogy minél jobban kiszolgálhassuk a 
felhasználói igényeket, például a tel-
jes papírmentességgel a receptkiváltás 
során vagy a strukturált adatok elérhe-
tőségével. 

Egy új fejlesztést is végrehajtottunk, 
ami azt segíti, hogy ha a központi 
tér nem elérhető, a háromhavi aktív 
e-vényállomány akkor is a gyógyszeré-
szek rendelkezésére álljon. Ez jelenleg 
a tesztelés fázisában jár, és rövidesen 
élesítjük. Ha ez elindul, még kevesebb 
lesz az olyan kiesés, amely a gyógy-
szerészeknek problémát okoz. 

Gy.: Úgy érzem, ez fontos, de nem 
teljesen értem, hogyan működik…

Sz. B.: Az EESZT mellett beállítot-
tunk egy másik, tőle teljesen független 
rendszert, hogy ha a Tér valamiért nem 
elérhető, akkor onnan a gyógyszeré-
szek a beteg háromhavi aktív receptál-
lományát le tudják tölteni. 

Gy.: Van különbség az EESZT-hasz-
nálati szokások kapcsán a háziorvo-
sok és a kórházak között?

Sz. B.: A kórházak EESZT-csatlako-
zása gyakorlatilag 100 százalékos. 
Ennek ellenére a háziorvosok és a já-
róbeteg-ellátók sokkal intenzívebben 

használják a rendszert. Ez valószínűleg 
a munkafolyamatokból adódik, hiszen 
amikor a háziorvos beutalja a betegét 
egy szakrendelésre, járó- vagy fekvő-
beteg-ellátóba, laborvizsgálatot kér, és 
minél hamarabb szüksége van azokra a 
leletekre, amelyek ott születnek. Ezek 
a térszolgáltatások, például a leletek 
megosztása számára fontosabbak, mint 
egy fekvőbeteg-ellátó intézmény orvo-
sa számára.  

Gy.: Az EESZT értelme többek 
között éppen a „mindenki lát min-
dent”-ben rejlik (természetesen, 
amit ebből a páciens megenged). 
Ennek ellenére még a kórházak sem 
feltétlenül használják a rendszert. 
Lesz-e bármiféle ösztönzés vagy 
presszió annak érdekében, hogy ná-
luk is teljessé váljon az átállás?

Sz. B.: Lehet, hogy a kórházi orvos 
nem kér a Tértől információt, de az 
adatok attól még ott vannak, a páciens 
– amennyiben rendelkezik saját aktív 
fiókkal – minden gond nélkül hozzájuk 
férhet. 

Gy.: Mikortól tervezik kivezetni a 
rendszerből a papírvényeket, illetve 
a felírási igazolásokat?

Sz. B.: Nem célunk a papíralapú vé-
nyek és felírási igazolások azonnali 
kivezetése, a társadalom befogadóké-
pességétől függ, hogy ezek mikor tűn-
nek el. Nyilván arra törekszünk, hogy 
ez minél gyorsabban megtörténjen. 
Ahogy a környező országokban figyel-
tük az elektronikus receptek felfutását, 
azt láttuk, hogy ez pár év alatt, magától 
meg szokott történni. Az elektronikus 
irányt erősítjük, de a papíralapú felírá-
si igazolást is mindaddig meg fogjuk 
tartani, amíg arra igény mutatkozik. Ez 
év elején a papíralapú felírási igazolás 
kötelező kiadását szüntettük meg: csak 
ha a páciens kéri, akkor kell kiadni. Il-
letve 14 éves kor alatti beteg esetében 
ez továbbra is kötelező.

Gy.: Lesz-e egységes, folyamatosan 
aktualizált gyógyszer-cikktörzs, hogy 
az orvosok csak olyan készítménye-
ket írhassanak fel, amelyek ténylege-
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sen forgalomban vannak? Egységessé 
kell-e válnia ehhez az orvosi vényíró 
szoftverek rendszerének?

Sz. B.: Az EMMI-ben működik egy 
e-Health munkacsoport, amelynek ter-
mészetesen mi is aktív tagjai vagyunk. 
Ennek a munkacsoportnak az egyik 
legfőbb feladata, hogy létrehozza azt 
a központi cikktörzset, amit a gyógy-
szerészek is elérhetnek, és az orvosi 
vényfelíró szoftverek is használnak. 
Ennek a projektnek a legfőbb gazdája 
az EMMI, a NEAK és az OGYÉI. Ha 
utóbbiak összerakják ezt az egységes 
és naprakész, mindenki által használ-
ható cikktörzset, akkor ezt az EESZT-n 
keresztül fogjuk mindenki számára 
hozzáférhetővé tenni. Függetlenül at-
tól, hogy az orvosok milyen szoftvert 
használnak gyógyszerfelírásra, hiszen 
az EESZT-re csak akkor kapcsolód-
hat rá egy szoftver, ha akkreditálva 
van. Az akkreditációval egységesítjük, 
szabványosítjuk a szoftvereket, azaz 
senkit nem kényszerítünk arra, hogy 
egy bizonyos szoftvert használjon, 
akár vényírásra, akár expediálásra.  
 
Gy.: Az EESZT kapcsán milyen új-
donságokra, új funkciókra számít-
hatunk még ebben az évben?

Sz. B.: Régóta várják tőlünk azt, 
hogy ne csak a meglévő, pdf- 
formátumú dokumentumokat le-
hessen a térből letölteni, bár ez is 
nagyon hasznos funkció, hanem ha 
már van egy központi elektronikus 
rendszer, akkor jó lenne, ha gépi úton 
is feldolgozhatók lennének ezek az 
információk. Ezért a legfontosabb 
fejlesztésünk most az, hogy struktu-
ráljuk az orvosi dokumentumokat, 
vizsgálati lapokat. A különböző or-
vosi szakkollégiumok vezetőivel kö-
zösen találjuk ki, hogyan nézzenek ki 
az egyes szakmák zárójelentései, am-
buláns lapjai, szakorvosi javaslatai, 
általános laborleletei. Ezeket struk-
turáljuk, és a dokumentumok ilyen 
formában fognak bekerülni a térbe, 
aminek az az előnye, hogy a szoftve-
rek is automatikusan fel tudják majd 
dolgozni ezeket az információkat. Ez 
nagy előrelépés lesz, terveink szerint 
idén élesedik ez a funkció.  

A másik legfontosabb fejlesztés, hogy 
eddig csak a háziorvosi rendszerek, 
a gyógyszertárak, a járó- és fekvő-
beteg-ellátó intézmények szoftverei 
tudtak rákapcsolódni az EESZT-re, a 
közeljövőben viszont mobileszközö-
kön keresztül is igénybe lehet majd 

venni a térszolgáltatásokat, mind az 
orvosok, mind a lakosság részéről. 
A pácienseknek jelen pillanatban 
egy lehetőségük van arra, hogy az 
EESZT-ből információt szerezzenek: 
ha felmennek a lakossági portálunkra. 
Ugyanígy a telemedicina-eszközök 
irányába is kinyitjuk a Teret, aminek 
eredményeként az okos vizsgálóesz-
közökből és a testen hordható okos 
egészségügyi eszközökből származó 
információk is fel tudnak kerülni az 
EESZT-be. 

A Digitális Önrendelkezés Rendszeré-
ben pedig egy olyan változás várható, 
amely a lakosság és a gyógyszerészek 
számára is fontos lehet: ez pedig nem 
más, mint a meghatalmazási rendszer 
bevezetése, ami szintén ebben az évben 
élesedik. Ez azt jelenti, hogy a megha-
talmazott el tud járni a meghatalmazó 
nevében, láthatja a dokumentumait, 
segíthet azokat értelmezni, vagy akár a 
papíralapú felírási igazolás nélkül is ki 
tudja váltani a meghatalmazó számára 
a felírt gyógyszereket. Az expediáló 
látni fogja a rendszerben, hogy az il-
letőnek – miután azonosította magát – 
kiadható-e az adott készítmény. 

MOSZinfó

2018-ban Magyarországon diagnosz-
tizálták a legtöbb daganatos megbe-
tegedést az Európai Unióban: száz-
ezer lakosra vetítve csaknem 700-at. 
Ugyanebben az időszakban százezer 
emberből 350-en haltak meg hazánk-
ban e betegségtípusban. A daganatos 

megbetegedések halálozási arányá-
nak javítása az integrált és centra-
lizált betegutak alkalmazása révén 
alacsony költségráfordítás mellett is 
megvalósítható, hiszen a betegút-ala-
pú megközelítés jelentősen javítja az 
ellátás szervezettségét, tehermente-

síti a szakorvosokat, és támogatást 
nyújt a betegeknek. 

A betegút-alapú megközelítés nem-
zetközileg kipróbált, költséghatékony 
gyakorlata bizonyítottan hozzájárul az 
onkológiai ellátás eredménymutatói-

Onkológia: emelkedő esetszámok mellett is javuló 
életkilátások
A 2018-as adatok alapján az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb a diagnosztizált daganatos megbetegedések 
száma. Bár világszerte emelkedik a rákos megbetegedések előfordulása, az egyre hatékonyabb terápiáknak és diagnosztikának 
köszönhetően a folyamatosan javuló túlélési esélyek mégis egy reménytelibb jövő felé mutatnak. Nemzetközi tapasztalatok sze-
rint a betegek széles köre számára gyorsan, egyszerűen elérhető innovatív terápiák mellett az onkológiai betegutak összehango-
lása segíti látványosan a gyógyulási esélyeket. 

AKTUÁLIS
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nak javításához. Ehhez az egészség-
ügyi kormányzat által már több ponton 
sikerrel megkezdett munkához kíván 
hozzájárulni az AIPM friss, a nem-
zetközi tapasztalatokat a hazai lehe-
tőségekhez igazító szakmai javaslata, 
amelynek lényegi elemei az alábbiak: 

1. Intézményi onko-koordinátorok 
alkalmazása

A páciensek számára az onkológiai 
ellátás során az egyik legkritikusabb 
pont az idő: az előjegyzések üteme-
zése, a várólisták hossza. A centrum-
szintű betegút-szervezés biztosíthatja 
az onkológiai betegek számára a gyor-
sabb, jobb színvonalú és egyenletesebb 
minőségű ellátást, valamint a kiszámít-
hatóságot. Az onko-koordinátorok fel-
adata a betegek szükséges vizsgálatai-
nak megszervezése, az időpont-egyez-
tetés és -foglalás, együttműködés a 
szakrendelésekkel, illetve a leletek, do-
kumentáció kezelése, adminisztrálása.

2. E-beutaló bevezetése

Nemzetközi tapasztalatok alapján az 
elektronikus formátum elterjedésével 
csökken a várakozási idő, a felesleges 
orvos-beteg találkozók száma, javul az 
ellátók közötti kommunikáció. Az elekt-

ronikus beutaló támogatja a folyamatok 
standardizálását, a szakorvosok és a ko-
ordinátorok munkáját az adminisztrációs 
terhek csökkentésével és a dokumentá-
ció minőségének javításával is segíti.

3. Teleradiológia napi gyakorlatá-
nak bevezetése

Szintén a várólista csökkentését, vala-
mint az időben történő diagnózis felál-
lítását segíti a teleradiológia bevezeté-
se. Ez, vagyis az egy adott helyen elké-
szült radiológiai kép elektronikus úton 
történő továbbítása kapacitáshiánnyal 
küzdő intézményben is lehetővé teszi 
a radiológiai leletezést.

Dr. Holchacker Péter, az AIPM igaz-
gatója a javaslatok kapcsán elmondta, 
hogy a halálozási mutatók javításában 
az egyéni odafigyelés, a megelőzés és 
a korszerű szűrőprogramok mellett az 
innovatív terápiák is kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be. A gyógyszerek in-
novációja soha nem látott ütemben zaj-
lik: napjainkban hétezer új készítmény 
áll reményteli fejlesztés alatt, ezen 
belül több mint 1800 kifejezetten on-
kológiai betegségek kezelését célozza. 
Ezért is fontos, hogy megfelelő állami 
források biztosításával kiszámítható, 
átlátható és rendszeres társadalombiz-

tosítási támogatási döntésekkel ebben 
a tekintetben is érvényre juthassanak 
a betegek érdekei, és az új terápiák 
mihamarabb elérhetővé váljanak Ma-
gyarországon – tette hozzá az igazgató.

Az innovatív gyógyszergyártók ezért 
üdvözölték az egészségügyi kormány-
zat év végi, több terápiás területet 
érintő, összesen 26 új gyógyszerkészít-
mény, illetve indikáció támogatásba 
történő befogadásáról szóló döntését, 
amelyet követően a befogadási rend-
szer egyszerűsítésére és a további be-
fogadások gördülékenyebbé tételére is 
szükség lenne. 

A magyarok egészségértésének fejlesz-
tése és a prevenció fontossága iránt el-
kötelezett Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesülete tavaly májusban indította 
el a leggyakoribb daganattípusokkal is 
foglalkozó tajekozottbeteg.eu eduká-
ciós weboldalt, amely közérthető mó-
don ad tájékoztatást többek között az 
emlőrák, a mielóma, a vastag- és vég-
bélrák, a leukémia, valamint a tüdőrák 
korai, illetve kevéssé ismert tüneteiről, 
továbbá a rizikófaktorokat övező gya-
kori tévhitekről, a szükséges szűrések-
ről, valamint a terápiás lehetőségekről.

Forrás: AIPM

https://tajekozottbeteg.eu/
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A nekünk, gyógyszerészeknek szerve-
zett továbbképzéseken, tanfolyamokon 
bővíthetjük hatástani, gazdálkodási, 
menedzsment-ismereteinket, eleget 
tehetünk a kötelező pontgyűjtögetés-
nek, de jól tudjuk, hogy szakfeladata-
ink ellátásához is eleget kell tennünk 
bizonyos képzéseknek. Ezeknek kö-
szönhetően tudunk megfelelni annak a 
feladatnak, hogy a gyógyszerek expe-
diálása mellé a megfelelő tájékoztatás-
sal is elláthassuk betegeinket. Ezzel az 
adherencia növelését is segíthetjük, hi-
szen a be nem szedett vagy helytelenül 
alkalmazott gyógyszereknek előbb-
utóbb mindenki kárvallottja lesz. 
Mindezek azonban csupán általánosan, 
illetve érdeklődési körünknek megfe-
lelően bővítik szaktudásunkat.

Képzés – házon belül

Patikavezetőként viszont nagyon sokat 
tehetünk azért, hogy gyógyszertárunk 
„profiljának”, termékkörének megfele-
lően saját magunk is képezzük és se-
gítsük kollégáinkat az expediálásban. 

A helyben történő képzéseknek az a 
nagy előnyük is megvan, hogy ebben 
a munkaerőhiánnyal nagymértékben 
sújtott környezetben nincs feltétlenül 
szükség arra, hogy elutazzunk azért, 
hogy ismeretet vagy pontot gyűjtsünk.

Jómagam kórházi gyógyszerészként 
dolgozom, egy olyan intézményben, 
ahol szakfeladatként vényforgalmas 
gyógyszertárat is működtetünk. Az ott 
tapasztaltakból indult el az a folyamat, 
amely mára gyakorlattá vált nálunk: 
úgynevezett expediálási segédletekkel 
dolgozunk, és az online felületeken 
megjelenő távoktató, továbbképző 
anyagokat rendszerint közösen dol-
gozzuk fel.

A betegek sok esetben – mint ahogy 
máshol is – először hozzánk fordulnak 
egyszerűbb, de akár komolyabb pana-
szaikkal is. A recept nélkül is expedi-
álható OTC- és egyéb termékek köre 
óriási, és hogy kinek mi a szimpatikus, 
mit keresnek a betegek, adott esetben 
mit szeretnek javasolni a szakrende-
léseken, határozza meg a készleten 
tartott termékek körét. Ezekből válo-
gathatunk tehát, amikor expediálunk. 
Ezeket a készítményeket azonban a 
legfontosabb tulajdonságaik mentén 
és a betegek kérdéseinek megfelelően 
csoportosíthatjuk, összerendezhetjük, 
így könnyen átláthatjuk és ajánlhatjuk 
pácienseinknek a legmegfelelőbb me-
dicinát. 

Az expediálási segédletek  
rendszere

Gyógyszertárunkban „Expediálási 
segédlet” elnevezéssel táblázatos for-
mába rendeztük az azonos hatástani 
csoportba tartozó, meghatározott pa-

naszokra alkalmazható és a patikában 
készleten tartott gyógyszereket, OTC- 
vagy egyéb termékeket. Így készült el 
elsőként a műkönnyeket átfogó táblá-
zatunk, amelyhez hasonlót ma már az 
egyik nagy műkönnyeket gyártó cég 
is a patikák rendelkezésére bocsát, 
természetesen kizárólag a saját készít-
ményeivel feltöltve. Ebben feltüntetjük 
azt, hogy mit tartalmaz az adott készít-
mény, van-e benne tartósítószer, alkal-
mas-e kontaktlencséhez és felbontás 
után mennyi ideig használható. Úgy 
tapasztaltuk, hogy betegeinket, vásár-
lóinkat az ár mellett ezek a szempon-
tok érdeklik a legjobban, és mi is ezek 
alapján találjuk meg leghamarabb az 
adekvát készítményt.

Ezt követte a probiotikumokat rend-
szerező összefoglalónk, amelyben a 
készítmények neve mellett feltüntettük 
azt, hogy mennyi és milyen baktérium-
törzs alkotja, tartalmaz-e prebiotiku-
mot, antibiotikummal együtt hogyan 
szedhető, adható-e gyermekeknek és 
milyen az adagolási rendje.

A körömgombás fertőzések ellátása is 
sokszor csak a gyógyszertárban csapó-
dik le. A betegekben jellemzően csak 
félinformációk maradnak meg a reklá-
mokból, amelyek a különböző média-
felületektől áramlanak feléjük. Ebben 
az esetben összefoglaltuk az alkalma-
zási rendet, időtartamot, valamint a 
körmök tisztítási igényét.

A védőoltásokkal kapcsolatban is sok 
kérdés merül fel a gyógyszertárban, 
különösen ebben a hiánycikkekkel 
terhelt világban. Táblázatunkban ja-
vallatuknak megfelelően összesítettük 
a leggyakoribb védőoltásokat, és azt, 
hogy melyiket hány éves korban és mi-
lyen ismétléssel kell alkalmazni.

Patikai önmenedzsment
Képzés, továbbképzés, gyógyszerészi gondozás – de hogyan gondozzuk a  
„gondozókat”?
A gyógyszerésznek, gyógyszertári asszisztensnek – csakúgy, mint az egészségügy bármely területén dolgozó szakembernek – 
élethosszig tartó tanulásra kell berendezkednie. De mi ennek a célja, és hogyan lehet ezt a leghatékonyabban megvalósítani?
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Ezek után egyre több területen merült 
fel igény a kollégák részéről, így ké-
szült el a gyógyszeres tapaszokat és a 
megfázás gyógyszereit összefoglaló 
táblázat. Készítettünk egy rövid segéd-
letet a terhesség és a szoptatás idején 
adható gyógyszerekről és egyéb termé-
kekről, illetve az ebben az időszakban 
tiltott szerekről. 

Létezik nálunk továbbá – a legfonto-
sabb hatástani csoportoknak megfe-
lelően összegyűjtve – a laktózmentes 
gyógyszerek felsorolása és a fényér-
zékenységet okozó gyógyszerek rö-
vid összefoglalása is. Ezeket az egy-
két oldalas útmutatókat füzetszerűen 
fűztük össze, és expediálási segéd-
letként a tárák mellett tartjuk, hogy 
a kollégák bármikor fellapozhassák. 
Nagy segítséget jelent ez a munkatár-
saknak a gyors reagálásban, hiszen 
a betegekre fordítható idő ebben a 
kódokkal zsúfolt világunkban sajnos 
egyre kevesebb.

Mit tudunk tenni a kórházi  
osztályokon?

Kórházi vonalon hasonló módon 
igyekszünk segíteni, elsősorban az 
osztályos nővérek munkáját a gyógy-
szerelések vonatkozásában. Minőség-
ügyi rendszerbe integráltan számos 
olyan segédtáblázatot alkottunk meg, 

Körömgomba elleni készítmények
név alkalmazási rendszeresség alkalmazási időtartam reszelés, tisztítás

Amorolfin Teva (amorolfin) heti 1x-2x Kéz 6 hó, láb 9-12 hó igen

Loceryl (amorolfin) heti 1x-2x Kéz 6 hó, láb 9-12 hó igen

Neolaque (amorolfin) heti 1x-2x Kéz 6 hó, láb 9-12 hó igen

Mycosan napi 2x 4 hét igen, heti 1x

Köröm Repel napi 2x 3 hónap nem

Nailner stift napi 2x lenövésig nem

Canespro naponta 4 hétig A feloldott köröm tisztítása

Batrafen körömlakk (ciklopirox)
1. hónapban másnaponta 1x            

2. hónapban hetente 2x                
3. hónapban hetente 1x

max 6 hónap igen, hetente 1x eltávolítani a 
lakkréteget az alkoholos kendővel

Exo Medibrush ecsetelő napi 2x, aztán napi 1x első 4 hét, majd lenövésig nem

Kitonail (ciklopirox) napi 1x (este) kéz 6 hó, láb 9-12 hó nem

Leggyakoribb védőoltások
javallat név ismétlés

meningitisz A,C,Y,W Menveo 2 éves kor felett 1x

meningitisz A,C,Y,W Mencevax 3 éves kor felett 1x

meningitisz A,C,Y,W Nimenrix 4 éves kor felett 1x

meningitisz C Meningitec 1 éves kor alatt 2x (2 -4 hónapos), utána 1x

meningitisz C Menjugate 1 éves kor alatt 2x (2 -4 hónapos), utána 1x

meningitisz C, tetanusz Neisvac-C 1 éves kor alatt 2x (2 -4 hónapos), utána 1x

meningitisz B Bexsero 2x

hepatitisz A Havrix 2x (6 hó , 5 év)

hepatitisz B Engerix B 3x 0-1-6 hó

hepatitisz B HBVaxpro 3x 0-1-6 hó

hepatitisz A,B Twinrix 3x 0-1-6 hó

bárányhimlő (varicella) Varilrix 2x 0-6 hét

bárányhimlő (varicella) Varivax 2x 0-3 hó

rotavírus Rotarix 2x 1 hó

kullancs encephalitisz FSME/ junior 3x 0-2 hét–5-12 hó, majd 3 -5 évente

kullancs encephalitisz Encepurm/ junior 3x 0-1-3 hó–9-12 hó, majd 3 évente

pneumococcus (tüdőgyulladás) Pneumovax 1x 2 év felett

pneumococcus (tüdőgyulladás) Prevenar 4x  2,3,4,11-15 hónapos korban

influenza Fluarix, Fluart, Vaxigrip 1x 3 év felett

kanyaró, mumpsz, rubeola Priorix 2x 0-3 hó, 1 éves kor felett

salmonella Typherix 1x, 2 éves kor felett

salmonella Typhim 1x, 2 éves kor felett

diftéria, pertusszisz, polio, tetanusz Tetraxim 3x, 2-3-4 hónapos korban
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Az ismeretek bővítésére, különösen 
az OTC- és egyéb termék vonalon, de 
akár a vényköteles gyógyszerek, gyó-
gyászati segédeszközök területén is jól 
„használhatók” az ezeket a termékeket 
forgalmazó cégek trénerei, képviselői, 
akik rendszeresen tudnak rövid és lé-
nyegre törő előadásokat és bemutató-
kat tartani számunkra.

Számtalan lehetőség kínálkozik te-
hát arra, hogy a kötelező vagy egyéb, 
szabadon választható továbbképzés 
mellett saját magunk is képezzük ma-
gunkat, segítsük közvetlen munkatár-
sainkat, annak érdekében, hogy meg-
felelően adhassuk tovább betegeinknek 
az általunk megszerzett tudást. Egyet 
azonban ne felejtsünk el: mindez raj-
tunk múlik, egyéni akarat, aktivitás és 
kezdeményezés nélkül nem megy!

Dr. Berecz Judit
intézeti főgyógyszerész

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

amelyek akkor is segítenek a gyors 
döntéshozatalban, amikor nem áll-
nak rendelkezésre a gyógyszerészek, 
a gyógyszerelő asszisztensek, vagy 
nincs idő az alkalmazási előíratok 
böngészésére. Készítettünk számukra 
generikus helyettesítési listát a kórhá-
zi gyógyszer-alaplistával összhangban, 
antibiotikum besorolási, oldhatósági 
és eltarthatósági táblázatot, valamint a 
legfontosabb injekciók hígítási össze-
foglalóját. 

Saját munkatársaink részére hatás-
tani csoportoknak megfelelően so-
roltuk be azokat a készítményeket, 
amelyek ugyan nem helyettesíthe-
tők egy az egyben egymással, de 
azonos ATC-csoportba tartoznak, 
így a kollégák könnyen megtalálják 
azt a készítményt, ami a gyógyszer-
tárban készleten van, és javaslatot 
tudnak tenni a terápiamódosításra 
a kezelőorvos felé. Ezeket a segéd-
táblázatokat évente legalább egyszer 

felülvizsgáljuk, és szükség szerint 
módosítjuk.

Mindezek mellett rendszeresen tartunk 
házi továbbképzéseket, ahol összefog-
laljuk az éppen aktuális újdonságokat, 
vagy áttekintjük azt a területet, amire 
a munkatársak részéről a leginkább 
igény mutatkozik. Minden alkalommal 
felhasználjuk például az MGYT hon-
lapján megjelenő E-learning anyago-
kat, amelyeket projektor segítségével 
vetítünk ki, és beszélünk meg közösen. 
Az egyéb, ingyenesen elérhető online 
képzéseket is hasonló módon adaptál-
juk, és mindenki a saját regisztráció-
jával tölti ki magának a teszteket, és 
íratja jóvá a pontjait.

A monotonitás oldására és a hangulat 
javítására képzéseinket időnként játé-
kos formába öntjük: totó vagy bingó 
formájában, vetélkedőszerűen is tar-
tottunk már nagyon jó hangulatú saját 
tréninget.

A gyógyszeripar legnagyobb 
rendezvénye 2020-ban is 
várja Önt!

jubileumi 
grandEXPO
www.grandexpo.hu

2020. 
március 
27-28.

Groupama 
Aréna
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A HMR arra is alkalmas, hogy a gyógy-
szerész felmérje a páciens gyógysze-
reléssel kapcsolatos tudását, illetve 
adherenciáját. Egyes országokban a 
gyógyszerész receptírásra is jogosult, 
más országokban csak listázza a be-
teg által alkalmazandó gyógyszereket. 
Mivel az egészségtudatos társadal-
makban a betegek egyre gyakrabban 
keresik fel az orvosokat, egyre több az 
olyan páciens, aki egyidejűleg több-
féle készítményt is használ, így kü-
lönös fontossággal bír a gyógyszerek 
listázása a beteg számára, továbbá a 
lehetséges gyógyszer-interakciók átte-
kintése a krónikus beteg otthonában. A 
polifarmácia valószínűsége kü-
lönösen a számos betegség-
gel küzdő, idős páciensek 
körében magas, esetükben 
ezért kiemelkedően nagy 
a gyógyszer-interakciók 
esélye; ezek felismerése és 
ezáltal a további életminő-
ség-romlás megelőzése a 
beteget otthonában felkereső 
gyógyszerész feladata lehet.
 
Az otthon tartott gyógyszerek áttekin-
tése során a páciens által alkalmazott 
alternatív gyógymódok is listázhatók, 
és az alternatív termékek, az OTC 
gyógyszerek, valamint a receptre felírt 
allopátiás szerek közötti esetleges in-
terakciók is megállapíthatók, aminek 
révén fokozható annak az esélye, hogy 
a gyógyszerek a továbbiakban a kívánt 
hatást érjék el. A HMR során a patikus 
a beteggel folytatott beszélgetés után 
személyre szabott gyógyszerelési ter-
vet állíthat össze, és ennek során arról 
is konzultálhat a pácienssel, hogy a 
gyógyszerek hatásának jobb érvényesí-

tése érdekében milyen életmódbeli, táp-
lálkozási módosításokra van szükség. 

A gyógyszerész rendszeresen felke-
resheti a pácienst otthonában, elle-
nőrizheti, dokumentálhatja a java-
solt módosítások kivitelezését, majd 
kommunikálhat a beteg orvosával és 
a körzeti ápolóval a terápiamenedzs-
ment-terv továbbfejlesztése érdekében. 
A gyógyszerészt tudása arra is képes-
sé teszi, hogy a HMR során megálla-
pítsa, melyek azok a tényezők, ame-
lyek akadályozzák a beteget a terápia 
optimális kivitelezésében. A HMR 
elősegíti a beteg-centrikus ellátást. 

Az India Malappuram államának szá-
mos régiójában hat hónapon keresztül 
végzett vizsgálat célja az volt, hogy 
megállapítsák: milyen gyakoriak az 
ellátottak körében a gyógyszereléssel 
összefüggő problémák, és támogassák 
a jobb betegség-kimenet elérését a pá-
ciens otthonában. Összesen 85 pácienst 
kerestek fel (56 százalékuk férfi, átla-
gos életkoruk 61,5 év volt, 47 százalé-
kuk tartozott a 40–59 éves életkori sáv-
ba), és 32 százalékuk esetében találtak 
adverz gyógyszerreakciót (a leggyak-
rabban káros interakciót). A betegek 
27 százaléka nem volt tisztában azzal, 
hogy miért is írták fel számára az adott 
szereket, és ugyanekkora hányaduk 

nem ismerte gyógyszerei alkalmazási 
módját. A betegek 64 százaléka csak re-
ceptre felírt szereket használt, OTC-ké-
szítményeket nem, és 11 százalékuk al-
kalmazott ayurvédás készítményeket is 
a vényen rendelt gyógyszerek mellett. 

A HMR-re a vizsgálat hat hónapja alatt 
háromszor került sor a pácienseknél, és 
ez szignifikánsan javította a beteg-adher-
enciát. A főbb beavatkozások a HMR so-
rán a következők voltak: medikáció-me-
nedzsment (67%, például a terápiás 
folyamat egyszerűsítése, káros duplikáci-
ók kiszűrése, a gyógyszeralkalmazás sor-
rendjének, étkezéshez való viszonyának 

listázása), tanácsadás (31%), terápiás 
beavatkozás (19%).

A vizsgálatban részt vett bete-
gek zöme a vizsgálat kezdete-
kor nem volt tisztában azzal, 
hogy ellátási körzetében létezik 
a HMR-szolgáltatás, azonban a 
felkeresett páciensek többsége 

örömmel fogadta a programot. A 
vizsgálat eredménye bizonyította, hogy 
a gyógyszerészek jelentős szerepet játsz-
hatnak a gyógyszerfelírás és a gyógysze-
ralkalmazás hatékonyságának fokozásá-
ban, a betegség-kimenetek javításában.

Forrás: eLitMed.hu

Eredeti közlemény:

Dilip Chandrasekhar, Elizabeth Joseph, 
Farzana Abdul Ghaffoor, Hridya Mary 
Thomas: Role of pharmacist led home 
medication review in community setting 
and the preparation of medication list, 
Clinical Epidemiology and Global 
Health 7 (2019) 66–70

Látogatóban a betegnél
A gyógyszerelés áttekintése szignifikánsan javíthatja a terápiák hatékonyságát
A betegek otthon tartott medicináinak gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review, HMR) 
egy olyan strukturált, betegközpontú és a páciens orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, amely elősegíti a gyógyszerek 
optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultációt követően, a beteg egészségügyi informá-
cióinak ismeretében, annak otthonában szisztematikusan áttekinti a páciens gyógyszereit, és azonosítja az egyes készítmények-
kel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában. 

„A HMR arra is alkalmas, hogy 
a gyógyszerész felmérje a páciens 

gyógyszereléssel kapcsolatos tudását,  
illetve adherenciáját.”
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A Gyógyszer-nagykereskedők Szö-
vetségénél egyelőre maradtam elnök, 
de előbb-utóbb onnan is szándékom-
ban áll visszavonulni, bár ennek a 
pontos forgatókönyvét még nem állí-
tottuk össze.  

Gy.: Kik az utódai?

K. S.: A Phoenix Magyarország ve-
zetésében a már említett Wolfgang 
Wallisch. Ő lett a Phoenix Pharma Zrt. 
igazgatóságának elnöke is. A cég veze-
tését egy kicsit átstrukturáltuk, és létre-
hoztunk egy üzletvezetést. Az igazga-
tóság stratégiai kérdésekkel, az üzlet-
vezetés pedig az operatív feladatokkal 
foglalkozik. Utóbbi három tagból áll: 
Kaló Tamás vezérigazgató tulajdon-
képpen az én utódom, a kereskedelmet, 
a marketinget, a nagykereskedelem 
vezetését végzi. A logisztikai igazgató 
dr. Balázs Zoltán, a gazdasági igazgató 
pedig dr. Havasiné Gröschl Anita. Kaló 
Tamás eddig a Phoenix Magyarország 
gazdasági igazgatója volt, és ebben 
a minőségében jó kapcsolatot ápolt a 
vevőinkkel. Nagyon sokat dolgoztunk 
együtt, ismerte a munkámat, úgy ér-
zem, logikus lépés volt, hogy ő lett az 
utódom.

Gy.: A jövőben is találkozhatunk 
Önnel gyógyszerészek számára szer-
vezett konferenciákon?

K. S.: Igen, bár a céget érintő gaz-
dasági ügyekben már nem nyilatko-
zom, hiszen a pozícióm megváltozott, 
ugyanakkor a szakmai kérdésekben 
ugyanolyan nyíltan állást foglalhatok, 
mint eddig. Szerintem most már meg-
engedhetem magamnak azt a luxust, 
hogy elsősorban olyan szakmai témák-
kal foglalkozzak, amelyek engem is 
érdekelnek, márpedig a hivatásomról 
mindig lesz véleményem.

Gyógyszertár: Fokozatosan vonult 
vissza a gyógyszer-nagykereskedelmi 
piacon betöltött pozícióiból. Milyen 
lépései voltak ennek a folyamatnak?

Dr. Küttel Sándor: Tavaly február 
1-jével adtam át a Phoenix Magyar-
ország irányítását Wolfgang Wal-
lisch-nak. Tagja maradtam az igazga-
tóságnak, de már csak nagyker-oldalról 
és kereskedelmi igazgatóként. Ez év 
január 31-ével ettől a poszttól is meg-
váltam; mind a Phoenix Zrt.-nél, mind 
a Phoenix Magyarországnál új igazga-

tóság van, és én egyiknek sem vagyok 
már tagja. Ugyanakkor megmaradtam 
a Phoenix alkalmazottjának, mint stra-
tégiai tanácsadó.

Gy.: Mit takar ez a munkakör?  
Miben számítanak Önre?

K. S.: Egyrészt gyógyszerészszakmai 
kérdésekben, másrészt szakmai isme-
reteim, múltbeli tapasztalataim jól jö-
hetnek a cég számára, és a tőlünk vá-
sárló gyógyszertárakkal való kapcso-
lattartásban is, ha kell, tudok segíteni. 

„A hivatásomról mindig lesz véleményem”
Dr. Küttel Sándor szó szerint az anyatejjel szívta magába a gyógyszerészi hivatás szeretetét. Különböző vezető beosztás-
ban több mint 30 éve a Phoenix-csoport munkatársa. Most január végén megvált kereskedelmi igazgatói pozíciójától, 
és innentől a cég stratégiai tanácsadójaként tevékenykedik. Pályája legfontosabb állomásainak felidézését követően a 
hazai gyógyszerészet jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is beszélgettünk.
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decemberében vásárolta meg a Pest Me-
gyei Tanács Gyógyszertári Központját, 
szőröstül-bőröstül, csak a patikák váltak 
le a privatizáció során. A német tulaj-
donos úgy döntött, hogy a gyártást le-
választja a nagykereskedelemről, így mi 
egy önálló, 60-80 fős vállalkozásként, 
immár Parma Produkt Kft.-ként mű-
ködtünk tovább. A cég száz százalékban 
Phoenix-tulajdonú vállalkozás.

Gy.: Említette azt a két hónapot, 
amikor közforgalmú gyógyszertár-
ban dolgozott. Azon kívül állt-e a 
tára mellett?

K. S.: Soha. Patikában persze jártam, 
mert a feleségem végig a szakmában 
dolgozott, egy ideig kórházi gyógysze-
részként, aztán amikor lehetett, meg-
nyitotta a saját patikáját. 

Gy.: Rajta keresztül akkor napi szin-
ten tudhatja, hogy melyek a gyógy-
szerészet aktuális problémái. 

Akkoriban vonult nyugdíjba a Pest Me-
gyei Tanács Gyógyszertári Központja 
galenusi laboratóriumának a vezetője, 
az ő helyére hívott el engem dr. Duha 
Gabriella és dr. Südy György. Azóta nem 
is változtattam munkahelyet, csak a po-
zícióim változtak. Itt ért a privatizáció, 
a galenusi laborból Parma Produkt Kft. 
lett, aminek hosszú-hosszú ideig én vol-
tam az igazgatója. Amikor az anyaválla-
latnál elkezdődtek a nyugdíjazások, kö-
rülnéztek, hogy ki lehetne az utóda az ak-
kori generációnak. 2003-ban léptem át a 
Phoenix-hez, ahol először kereskedelmi 
igazgató lettem, majd két év múlva meg-
választottak az igazgatóság elnökének.

Gy.: Hogyan lett a galenusi laborból 
kereskedőcég?

K. S.: A galenusi laborunk kezdet-
től forgalmazta a saját termékeit, ily’ 
módon kapcsolatban álltunk a megyei 
gyógyszertári központokkal és az akko-
ri nagykereskedőkkel. A Phoenix 1995 

Gy.: Ugorjunk egy kicsit vissza az 
időben, és kérem, foglalja össze pá-
lyájának legfontosabb állomásait!

K. S.: Bizonyára sokan tudják, hogy 
egy nagyon régi, 1716-tól tevékeny-
kedő gyógyszerészdinasztiából szár-
mazom, a szakmát szó szerint az anya-
tejjel szívtam magamba. Amikor 1954. 
április 11-én megszülettem,  még csu-
pán hat hét szülési szabadság járt a kis-
mamáknak, és az én anyukám Szom-
bathelyen, a jelenlegi Fő téri Kígyó 
patikában dolgozott gyógyszerészként. 
Hathetes koromtól fogva bent voltam 
az officinában, mert a szoptatásokat 
valahogy meg kellett oldani. 

Édesapám a magyar gyógyszerész-
társadalom nagyon megbecsült sze-
mélyisége volt; szeretném, ha a mai 
gyógyszerészetben is ilyen egyénisé-
gek lennének, mint amilyen ő és a ba-
ráti társasága volt. De sajnos ők csak 
a gyógyszertáraik elvételét élték meg: 
1991-ben hunyt el, és bár akkor már 
látszott a fény az alagút végén, de a 
privatizációban nem lehetett része.  

1972-ben, amikor érettségiztem, adó-
dott, hogy gyógyszerész legyek, de én 
nem akartam az lenni. Inkább orvos 
vagy építészmérnök, de aztán mégis a 
gyógyszerészetnél kötöttem ki. Nem 
bánom, mert nagyon jó hivatást válasz-
tottam. 1977-ben végeztem a SOTE 
Gyógyszerésztudományi Karán, ahol 
igen jó tanulónak számítottam, és ezért 
elhelyezkedési gondjaim sem vol-
tak. Rögtön kaptam egy ösztöndíjat a 
Gyógyszerészeti Intézetbe, ami a tech-
nológiát oktatja a budapesti Hőgyes 
Endre utcában. Akkor még volt olyan, 
hogy közveszélyes munkakerülés, és 
hogy ne kerüljön rám ez a bélyeg, az 
ösztöndíjas időszak előtt két hónapot a 
Dob utca és Csengery utca sarkán lévő 
patikában dolgoztam. 1977-től 1989-ig 
voltam az egyetemen, előbb ösztöndíj-
jal, aztán tanársegédként. Kari oktatási 
felelős voltam, felvételiztettem és elég 
sok kísérletes munkát is végeztem. Na-
gyon szerettem oktatni, idővel viszont 
egy kicsit elfásultam, plusz volt három 
gyerekem, ezért valamilyen pénzke-
reső foglalatosság után kellett néznem. 
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tentől való elrugaszkodás az, ha valaki 
használja a marketing eszközeit. Vagy, 
az internet korában nem lehet meg-
gátolni a gyógyszer-házhozszállítást. 
Szerintem azokat a körülményeket 
kell meghatározni, amelyek között a 
házhozszállítás a beteg számára és a 
gyógyszer stabilitása szempontjából is 
biztonságosan tud működni. És ugyan-
ez vonatkozik a marketingre, és min-
den másra is. Nem megállítani kell az 
eseményeket, hanem úgy melléjük áll-
ni, hogy közben se a beteg, se a gyógy-
szerész érdeke ne sérüljön, se a gyógy-
szer minősége ne szenvedjen kárt. 

Van egy-két ország, ahol a betegek 
gyógyszerellátásának a minősége jobb, 
mint nálunk, és egyes helyeken ez 
egy hagyományos, úgynevezett etikus 
rendszerben, máshol pedig egy libe-
ralizált rendszerben valósul meg. A 
gyógyszerellátás minősége szerintem 
nem attól függ, hogy azt milyen ideoló-
gia mentén szervezik, hanem a jogi ke-
retektől, illetve a benne dolgozók szak-
maiságától, munkájának minőségétől. 
És persze az anyagiaktól. Nincs olyan 
ellátás, amelyet egy forráshiányos kör-
nyezetben magas színvonalon lehet 
működtetni, és ebbe a résztvevők anya-
gi érdekeltségét is beleértem. Ráadásul 
a 21. század modern technológiái mind 
drágák, legyen szó okostelefonról, 
önvezető autóról, vagy innovatív, sze-
mélyre szabott gyógyszeres terápiáról. 

Tehát a modern gyógyszerészet egy-
részt abból áll, hogy felelősségünk van 
a betegek iránt, ugyanakkor ahhoz, 
hogy a hivatásunk szakmai oldalát mi-
nőségien tudjuk működtetni, egy sta-
bil gazdasági háttérre is szükség van. 
Meggyőződésem, hogy színvonalas 
szolgáltatást nem lehet nyereségesen 
működő vállalkozás nélkül nyújtani. 
És a „színvonalas” alatt nyilván 21. 
századi színvonalat értek. 

Gy.: Megoszlanak a vélemények ar-
ról, hogy az utóbbi időszakban vajon 
javult-e gyógyszertárak gazdasági 
helyzete vagy sem…

K. S.: Szerintem általában javult. Kü-
lönben pedig mindenkinek igaza van, 

Gy.: Nem véletlenül kapta meg 2012-
ben a MOSZ Gyógyszerészetért 
életműdíját: amióta ismerem, féltő 
figyelemmel követi a szakma sorsát, 
helyzetének alakulását. A nagykeres-
kedőknek üzleti érdekük is, hogy a 
patikák jól működjenek, de azt gon-
dolom, ez sokkal több ennél…

K. S.: Azt tudni kell, hogy az összes 
MOSZ-konferencián részt vettem: ami-
kor még se nagykereskedő, se Parma 
Produkt-os nem voltam, a feleségemet, 
mint magángyógyszerészt kísértem el. 
Az alakuló kecskeméti rendezvényen is 
ott voltam. Az embert nyilván érdekli, 
hogy mi történik a hivatásával. Érdek-
li a betegek sorsa, a gyógyszerellátás jó 
vagy nem jó minősége. Valószínűleg ezt 
is gyerekkoromban oltották belém: már 
akkor is azt hallgattam, hogy Vas megyé-
ben melyik patikában milyen problémák 
vannak. Szerintem galenusi laborvezető 
is azért lettem, mert az édesanyám volt a 
Vas megyei galenusi labor vezetője, és ez 
számomra egy érdekes, megoldandó fel-
adat volt. Apám főgyógyszerész volt, és 
ha úgy veszem, valahol én is a Phoenix 
főgyógyszerésze voltam. Úgyhogy az a 
nyolc generáció, ami mögöttem van, nem 
múlt el nyomtalanul. A családban lehet, 
hogy nálam hal ki a szakma, mert az én 
gyerekeim között nincsenek gyógyszeré-
szek. Esetleg majd az unokák… 

Gy.: Ön szerint hol tart ma a közfor-
galmú gyógyszerészet – hogy ne a dicső 
múlttal vagy a gazdasági virágkorral 
hasonlítsuk össze, mondjuk, a 10 évvel 
ezelőtti helyzethez képest – presztízs-
ben, szakmailag, gazdaságilag?

K. S.: Ez egy kényes kérdés. Én vala-
hol mindig középen helyezkedtem el. 
Soha nem voltam elvakult versenypárti, 
ugyanakkor a hagyományos szemlélet-
tel sem tudok teljes mértékben azono-
sulni. A liberalizáció időszakában pél-
dául nem álltunk be bizonytalan hátterű 
vállalkozások mögé, emiatt nem belő-
lünk lett áldozat. A jelentős értékveszté-
seket nem nekünk kellett lenyelni.

Ugyanakkor be kell látni, hogy bizo-
nyos megoldásokkal nekünk, gyógy-
szerészeknek is élnünk kell. Nem Is-

K. S.: Persze. Egyébként ez nagyon hasz-
nos dolog, mert amikor az egész szekto-
ron ível át egy probléma, jó, ha az ember-
nek a gyógyszertárak és a gyártók oldalá-
ról is vannak információi. Időnként olyan 
problémák is előállnak, amelyek nem 
mindenkit érintenek egyformán. Olyan 
is történt már, amikor konkrétan egymás 
ellen hangolták a piaci szereplőket, amit 
elég rövidlátó gondolkodásnak tartok. A 
szektor szereplői egymásra utaltak, na-
gyon nehezen működik úgy a rendszer, 
hogy az egyiknek jó, és a másik kettőnek 
viszont nem. Csak ha mindegyik partner 
elégedett, akkor tudunk harmonikusan 
együttműködni.

Gy.: Fel tudja idézni pályája legemlé-
kezetesebb, legsikeresebb pillanatait?

K. S.: Az első, hogy 1980-ban sikerült 
ledoktorálnom, hiszen ezért akkori-
ban még külön meg kellett dolgozni. 
Ugyanabban az évben lettem gyógy-
szertechnológus szakgyógyszerész. 
Szívesen emlékszem arra, hogy a tech-
nológián belül a retard gyógyszerek és 
a gyógyszer-stabilitási vizsgálatok, ami-
vel mi foglalkoztunk, a 70-es években 
meglehetősen új dolognak számítottak. 
Még az egyetemről, félállásba jártam 
az akkori Human Oltóanyag-termelő 
Gyógyszergyárba, ahol én vezettem a 
szemészeti kutatásokat. Az idősebbek 
még emlékezhetnek a „Huma” szem-
cseppekre, azoknak nagyrészt én voltam 
a kifejlesztője. Ami pedig a Phoenix-es 
pályafutásomat illeti, a cég jelenlegi po-
zíciója már önmagában siker.

Gy.: …ami nem kis részben az Ön 
nevéhez is kötődik.

K. S.: Részben, de az elődeim is sokat 
tettek érte. Plusz nagyon jó munkatársa-
kat választottunk. Nem könnyű egy ál-
landóan változó világban, takarékossági 
intézkedések közepette olyan színvona-
lon kiszolgálni a patikákat, hogy azzal 
mindenki elégedett legyen. Nagyon sok 
mindenben fejlődünk, egyre komolyabb 
kihívásoknak kell megfelelnünk, de saj-
nos így is vannak olyan helyzetek, mint 
például az elmúlt időszak slágertémája, 
a gyógyszerhiányok, amikor valakinek 
az érdekei sérülnek.   
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Gy.: Azt mondják, a gyógy-
szerészet ma nem vonzó 
szakma a fiatalok számára: 
annyi az adminisztráció, az 
egyéb teendő, hogy nem ma-
rad idő, energia a tényleges 
szakmai munkára.

K. S.: Ebben teljesen igazuk 
van. De minden olyan szakmá-
val együtt jár az adminisztráció, 
a „papírmunka”, ahol szükség 
van minőségbiztosításra, már-
pedig arra mindenütt szükség 
van, a gyógyszertárban is. 

Gy.: A szakmai munkát 
nemcsak az eddig említett 
tényezők, hanem a felesle-
ges, nem ritkán teljesíthetet-
len jogszabályi előírások is 
nehezítik.  

K. S.: Hosszú évek óta mondom, hogy 
egy gyógyszerész nem tud megvizsgál-
ni egy magisztrális alapanyagot a pati-
kában. Ha én, mint gyártó felelősséget 
vállalok egy általam előállított kúpért 
vagy tablettáért, hogy annak a minősé-
ge olyan jó, hogy azt a páciens nyugod-
tan alkalmazhatja, akkor a 100 gramm 
szalicilsavnak, amit szintén gyártóként 
küldök ki a gyógyszertárba, ugyanúgy 
biztosított a minősége. Mi szükség van 
arra, hogy ezeréves módszerekkel, 
kémcsövekkel vizsgálják azt, amit a 
21. században már nem azzal vizs-
gálnak? Az ilyenek felesleges dolgok 
igencsak igénybe veszik az ember ide-
jét és idegrendszerét. 

Gy.: Milyen egyéb tervei vannak a 
Phoenix tanácsadói pozíciója és a 
legutóbbi interjúnkban is említett 
unokázás mellett?

K. S.: Különösebb hobbim nincs, 
ugyanakkor minden irányba nagyon ér-
deklődő vagyok. Van a Balatonon egy 
nyaralónk, azt éppen felújítjuk. Sze-
retek pecázni, de soha nem volt időm 
rá, innentől talán azzal is tudok majd 
foglalkozni. Plusz bízom abban, hogy 
a szakmában valakiket még érdekel a 
véleményem.  

Tóth Tamás 

kellő információ biztosítása. Minden 
tiszteletem a gyógyszerészeké, mert 
komoly teher alatt dolgoznak. EESZT, 
egyedi gyógyszer-azonosítás; néha 
beülök a nejemhez, és látom, hogy 
mindez milyen idegőrlő munka. Plusz, 
ahogy mindenütt, úgy a gyógyszertár-
ban is kevés a munkaerő. Ez az egyik 
nagy probléma, a másik a gyógyszer-
hiány.   

Gy.: Hogyan lehetne vonzóbbá tenni 
a szakmát a fiatalok számára? És itt 
elsősorban nem az anyagi megbecsü-
lésre gondolok…

K. S.: Pozitív mintával. Egykor nagy-
szerű egyéniségei voltak a gyógysze-
részetnek. Ez nem egy tömegeket fog-
lalkoztató szakma: a körülbelül 2300 
hazai patikában hat-hétezer gyógysze-
rész dolgozik. Abból a körülbelül 300-
400 fiatal gyógyszerészből, aki évente 
kikerül az egyetemről, 40-50 elmegy 
külföldre, mások pedig az iparba vagy 
a kutatásba. Nem marad elég pályakez-
dő, aki a nyugdíjba vonuló gyógysze-
részeket pótolná. Holott a bérek elég 
magasak: a patikákon is végigsöpört 
az a bérnövekedési hullám, ami a kór-
házakban kezdődött, amikor is – teljes 
joggal – próbálták rendezni az ott dol-
gozók, többek között az intézeti gyógy-
szerészek fizetését.   

mert hatalmas különbségek vannak 
a működési feltételekben. Például 
az elnéptelenedő falvakban, város-
részekben működő patikák tényleg  
rossz helyzetben vannak, viszont azok, 
amelyek a megfelelő helyen üzemel-
nek, és tisztességgel gazdálkodnak, 
szerintem megtalálják a számításukat. 
Nagyon sok olyan idős gyógyszerész 
van, aki a saját házában működteti a 
patikáját, neki nem kell olyan nyere-
séget termelnie, mint egy bérelt, nagy 
alapterületű belvárosi ingatlanban 
működő gyógyszertár tulajdonosának. 
De ez csak egy szélsőséges példa a kü-
lönbségekre.

Gy.: Hogyan látja, milyen irányba 
teljesedhet ki a hivatás fejlesztése? 

K. S.: A gyógyszerészi gondozás akkor 
működhet jól, ha a gyógyszerész nem 
akar kis orvos lenni, mert az konflik-
tust szülhet. Ezt a tevékenységet vagy 
az egyén vagy a társadalombiztosí-
tás finanszírozhatja, azaz vagy a be-
teg fizet érte vagy az állam. Ezekre a 
szolgáltatásokra azonban még nem 
mindenütt van  kereslet. A gyógysze-
részi gondozást nem lehet ingyen és 
az ellátás egyéb szegmenseinek a ro-
vására végezni. A gyógyszertár elsőd-
leges funkciója még mindig a betegek 
gyógyszerrel való ellátása, és hozzá a 
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betegségnek a következményeként je-
lentősen nőtt a nyugdíjas és más for-
mában inaktív hölgyek aránya. Ehhez 
igazodóan az is elmondható, hogy a 
petefészekrák jobban befolyásolta a 
munkavégzési képességet, mivel a ki-
gyógyulók közül többen számoltak be 
arról, hogy a kezelések, a műtét utáni 
lábadozás mellékhatásai, illetve a pe-
tefészekrák krónikussá válása nehézzé 
tette a munkát, vagy kénytelenek vol-
tak a munkahelyen kedvezőbb munka-
időt és/vagy munkafeltételeket kérni.

Összességében az érintettek 16 száza-
léka élt a leszázalékolás lehetőségével, 
de itt az is fontos információ, hogy a 
leszázalékolt hölgyek átlagos életkora 
alacsony, mindössze 50 év, míg a leszá-
zalékolást tervezők esetében 47 év az 
átlagos életkor!

Az érintettek 9 százalékának (elsősor-
ban a petefészekrákban érintetteknek) 
nem volt, és már nem is lehet gyerme-
ke. A családanyák körülbelül egyötöde 
(22%) szeretett volna még gyermeket, 
de a betegség miatt többé nincs erre le-
hetőségük (elsősorban a méhnyakrák-
ban érintetteknek), míg az örökbefoga-
dás gondolata csak nagyon keveseket 
foglalkoztat. Összességében a nők 26 
százalékától vette el a betegség egy vá-
gyott gyermekvállalás lehetőségét!

Az érintett hölgyek jelenlegi életminő-
ségi indexe (1-10 közötti skálán mérve) 
átlagosan 6,6-os. A jelentős lelki megter-

A Mályvavirág Alapítvány és az Inspira 
Research az érintett nők körében vég-
zett kutatása számos fontos pontra vi-
lágít rá a méhnyak- és petefészekrákos 
megbetegedések kapcsán. Írásunkban 
azokat a legfontosabb tapasztalatokat 
összegezzük, amelyek ismerete hozzá-

adott értéket jelenthet a gyógyszerészek 
informáltsága szempontjából.

A betegség jelentősen befolyásolja 
 az életminőséget

A felmérés eredményei a hazai és nem-
zetközi statisztikákat erősítik, hiszen 
a méhnyakrákban érintett nők átlagos 
életkora a diagnózis felállításakor alig 
40 év, míg a petefészekrákban érintet-
tek esetében 45 év volt. Összességében 
a hölgyek 50 százalékának a csalá-
di anamnézisében is előfordult rákos 
megbetegedés női vonalon (a leggyak-
rabban mellrák).

A daganat erőteljesen kihatott a nők 
aktivitására: a munka utáni visszatérés 
kapcsán ugyanis az érintettek köré-
ben csaknem 20 százalékkal csökkent 
az aktív keresők aránya. A két kórkép 
összehasonlításában a petefészekrák 
kihatásai rosszabbak, mert ennek a 

Küldjük el szűrésre a hölgyeket!
Akár már enyhe tünetek is jelezhetik a méhnyak- és 
petefészekrákot
A méhnyakrák gyakori tünetei között szerepel a rendellenes hüvelyi folyás, a de-
rékfájdalom vagy az alhasi fájdalom, míg a puffadás, székelési problémák akár 
a petefészekrák előjelei is lehetnek. Sok esetben az enyhének vagy más jellegű 
szervi problémának álcázott panaszok is okai annak, hogy a betegek csak későn 
részesülnek rákos megbetegedésük miatt megfelelő kezelésben.

Van gyermeked?
teljes minta, N= 521

Igen, egy gyermekem van

Igen, több gyermekem van

Még nincs, de szeretnék

Nincs, és nagyon szerettem volna, de 
a műtét/kezelés miatt nem is lehet

Nincs, és nem is szeretnék

29%

48%

9%

9%

6%

Szeretnél még gyermeket?
szűrő: akinek van gyermeke, N= 398

Igen, és van is rá lehetőségem

Igen, de sajnos már nincs rá 
lehetőségem

Nem szeretnék több gyermeket

Még nem tudom

Nem válaszolok

4%

22%

68%

3%

4%

A teljes mintában (n=521) az érintett nők összesen 26 százaléka (!) bár 
szeretett volna gyermeket, a betegség miatt nem lehet neki.

36 év

42 év

50 év

Átlagos életkor:
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bele is halnak. A betegség ma már kró-
nikussá tehető, ugyanakkor szomorú 
jellemzője, hogy a petefészekrákok 70 
százalékát későn diagnosztizálják, ami 
a magas halálozási arányt támasztja alá.

Kiss Katalin
kutatásvezető,

Inspira Research Kft.

A kutatás háttere

A Mályvavirág Alapítvány, az Inspira Group 
piackutató és a Big Data 2019 februárjában egy 
stratégiai együttműködés keretében exkluzív pi-
ackutatást készített. A maga nemében egyedül-
álló és hiánypótló vizsgálat nagy mintán (425 
méhnyakrákban és 96 petefészekrákban érintett 
hölgy közreműködésével), átfogóan és rendkívül 
részletesen vizsgálja a betegséggel kapcsolatos 
fizikai és lelki élményeket, tapasztalatokat. Az 
Alapítvány célja, hogy a kapott eredményeket a 
finanszírozó, az egészségügyi szakma, valamint 
a lakosság felé kommunikálja, illetve felhasznál-
ja az ellátás javítására, fejlesztési pontok megfo-
galmazására, edukációra.

A Mályvavirág Alapítványról

A szervezet 2013-as alapítását személyes élmé-
nyek, tapasztalatok ihlették. Az alapítók célja a 
méhnyakrák-prevenció és a nőgyógyászati da-
ganattal érintett nők gyógyulásának támogatása. 
Az évről évre egyre több tagot számláló szerve-
zet munkáját a megszállottság jellemzi. Az általa 
vállalt feladatok jellege nagyon változatos: része 
a betegút-menedzsment, a lelki támogatás, az 
orvosokkal történő kapcsolatfelvétel támogatá-
sa, vagy akár a rehabilitáció segítése is. Kritikus 
tényező, hogy működésük minden területén szo-
rosan együtt dolgoznak a szakmával, mindenben 
kikérik az érintett orvosok, egészségügyi szak-
emberek véleményét, egy-egy projektben szoro-
san együtt dolgoznak velük, minden kiadványuk, 
cikkük orvosi lektorálással születik.

helés mellett fizikálisan, a mindennapi 
életfunkciók területén még a gyógyulás 
utáni időszakban is komoly kihívásokkal 
kénytelenek megküzdeni.

A betegség következtében a hölgyek 
mintegy 70 százalékának változott 
meg a vizeletürítési technikája, sokak-
nál (25%) gyakoribb lett a haspréssel 
történő vizelés. 61 százalékuknál a 
székelési szokások is megváltoztak, 
többeknél (mintegy 40 százaléknál) 
megjelenő tünetté vált a szorulás. A 
szexuális élet változása az érintettek 
mintegy felénél következett be. Be-
tegségtípus alapján nem tapasztalható 
jelentős különbség, míg életkor szerint 
mind a pete-, de főként a méhnyakrák 
esetében a 45 év felettiek említették, 
hogy a kezelés óta már nem élnek ak-
tív szexuális életet.

Észrevétlen tünetekkel támad a 
betegség

A két betegségtípusban a tünetek jellege 
eltérő. A méhnyakrák kapcsán gyakrab-
ban fordul elő (35%), hogy egyáltalán 
nem tapasztalnak tüneteket, de ha még-
is előfordulnak ilyenek, akkor az aktus 
utáni pecsételő vérzés a legjellemzőbb 
(30%). A petefészekrákban szenvedők 
leggyakoribb panasza a puffadás (54%) 
és az alhasi fájdalom (48%).

A méhnyakrák kezdeti stádiumában di-
agnosztizált hölgyeknél szignifikánsan 
magasabb (53%) a panaszmentesek 
aránya, míg az előrehaladottabb (IIB.) 
stádiumban diagnosztizáltak jellemző 
tünetei az aktus utáni pecsételő vérzés 
(43%), az alhasi fájdalom (28%), a fo-
lyamatos vérzés (22%) és a véres hüve-
lyi folyás (15%).

A tünetek kapcsán nagyon fontos ki-
emelni, hogy a sok esetben enyhének 
vagy más jellegű szervi problémának 
álcázott panaszok jelentős részben hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a betegek csak 
későn részesülnek megfelelő kezelés-
ben. Fontos tehát, hogy akár gyógysze-
részként is szem előtt tartsuk a beteg-
ség lehetséges veszélyét, hiszen a tára 
mögött álló szakember hiteles forrást 

jelent az esetleges panasszal érintett 
hölgyek számára.

További problémaként emelendő ki, 
hogy még mindig sokan nem járnak 
rendszeres rákszűrésre. Éves gyako-
risággal a hölgyeknek csak mintegy 
a fele jelenik meg szakorvosnál ilyen 
céllal, és a rendszeresebben járók ará-
nya lényegesen magasabb (56%) a 45 
év alattiak körében (45 év felett ez 
mindössze 41 százalék!).

A diagnózist megelőzően HPV-szűrése 
a méhnyakrákban érintettek mindössze 
25 százalékának volt, a legtöbbjüknek 
(59%) három éven belül. 

Hazai statisztikák

A méhnyakrák az emlőrák után a má-
sodik leggyakoribb rosszindulatú 
daganat a 45 éven aluli nők körében  
Európában és Magyarországon egya-
ránt. Ez a betegség leggyakrabban 30-40 
éves korban alakul ki, de előfordulhat a  
menopauza után, illetve az utóbbi évek-
ben már a 20-30 év közötti korosztály-
ban is megfigyelhető. Magyarországon 
évente mintegy 1200 nőt szembesít az-
zal az orvosa, hogy méhnyakrákja van. 
Évente még ma is több mint 400 nőt 
veszítünk el itthon a betegség miatt. 

Magyarországon évente megközelítőleg 
1300-1400 nőt diagnosztizálnak petefé-
szekrákkal, és sajnos körülbelül 700-an 

Méhnyakrákban 
érintettek tünetei

Petefészekrákban 
érintettek tünetei

teljes minta, N= 425 96
nem voltak tüneteim, szűrővizsgálaton derült ki

aktus utáni pecsételő vérzés
menzeszek közötti vérzések

rendellenes hüvelyi folyás
derékfájdalom

alhasi fájdalom
aktus közbeni fájdalom

(folyamatos) vérzés
puffadás

véres hüvelyi folyás
székelési nehézségek

elnehezült érzés a hüvelyben
hányinger

szédülés
hosszas gyomorrontás
egyéb tüneteim voltak

35%
30%

25%
23%

18%
17%

11%
10%
8%
8%

4%
3%
1%
1%
0%

8%

19%
7%

14%
10%

27%
48%

15%
3%

54%
2%

19%
3%

9%
2%
1%

28%



GYÓGYSZERTÁR18

AKTUÁLIS

rendszert, amelynek következtében 
ügyfélszámunk 700 fölé emelkedett, 
majd a 2010-es restitúció után 630 
körül stabilizálódott. 

Célul tűztem ki, hogy piacvezetők le-
gyünk Magyarországon, ami aztán – 
igaz, nem a tervezett módon – valóra 
is vált. 2012-ben a Novodata főrész-
vényese megpendítette, hogy eladná a 
céget, ám a történet végére csak 2016 

februárjában került pont. A GVH 
ekkor járult hozzá a két cég fúzi-
ójához, én pedig 2016 augusztu-
sában vettem át a Novodata Zrt. 
elnök-vezérigazgatói posztját.  

Izgalmas három és fél év volt, na-
gyon sok kockázattal és számos 
olyan konfliktussal kellett meg-
küzdeni, amely a három cég – az 
ADG, az LX-Line és a Novoda-
ta – kultúrájának különbözősé-
géből fakadt. „Market share and 
bottom line” – ez volt tömören a 
tulajdonosi elvárás, azaz a piaci 
részesedés megtartása, és annak 
az éves eredménynek az elérése, 
amely a vételár megállapításának 
alapját képezte. Úgy érzem, ele-
get tettem/tettünk a tulajdonosi 
kívánalmaknak, és egy olyan cég-
csoportot adtam át az utódomnak, 
amely hasonló piaci pozícióban 
van, mint ezelőtt három és fél éve. 

Amire viszont már nem jutott időm, az 
a két magyarországi leányvállalat egy 
cégbe történő integrálása. 

Gy.: Ez is tervbe volt véve? A 
GVH-döntést követően mintha az lett 
volna a tulajdonos döntése, hogy a két 
informatikai cég – a nevét megtartva 
– párhuzamosan működik tovább…

Gyógyszertár: Összefoglalnád, hogy 
pályádnak milyen állomásai voltak a 
gyógyszertári informatikai piacon?

Dr. Légrádi Gábor: 1984-ben kezd-
tem szoftverfejlesztéssel foglalkozni. 
Akkor még egy magyar cég munka-
társaként, kiküldetésben dolgoztam 
Hamburgban, Münchenben és Fürth-
ben. Münchenben például egy kórházi 
rendszert fejlesztettünk, majd Fürth-
ben kezdtem el annál a cégnél 
– még külsősként – dolgozni, 
ahol aztán 33 évet eltöltöttem. 
Ott egy patikai rendszergaz-
dához kerültem, ahol egy már 
meglévő, egyszerű gyógyszer-
rendelő rendszert kellett kol-
légáimmal átírnom több-fel-
használós rendszerré. Ezt kezd-
tem el 1986-ban, és két évvel 
később lettem ennek a vállalat-
nak, a Data-Team Datentech-
nik GmbH-nak a munkatársa. 
Ennek lett jogutódja 1996-ban 
az ADG mbH, ahol 2000-ben 
vettem át a fejlesztés irányítá-
sát, és ahol most január 31-én 
– életkoromra való tekintettel – 
befejeztem a tevékenységemet. 

A rendszerváltást követő évti-
zedben a Phoenix-csoport Ma-
gyarországon is szerette volna 
megvetni a lábát. Első lépés-
ként 1999-ben megvette a Westpharma 
gyógyszernagykereskedőt, amelynek 
számítástechnikai csoportjából jött 
létre az LX-Line Kft. patikai rendszer-
gazda. Miután az ADG felvásárolta az 
LX-Line Kft-t, engem bízott meg a ma-
gyar leányvállalat felügyeletével. On-
nantól rendszeresen jártam Magyaror-
szágra, és kezdtem megismerkedni az 

itteni piaccal. Az volt a követelmény, 
hogy az akkori ötszázalékos piaci ré-
szesedésünk emelkedjen 20 százalék 
közelire, amelynek eléréséhez piacvá-
sárlást javasoltam. 

Így került sor 2006-ban egyik piaci 
vetélytársunk, a Pharma-Chip Kft. 
megvásárlására, és ugyanebben az 
esztendőben neveztek ki az LX-Line  
Kft. ügyvezetőjének. Meredeken 

emelkedett az ügyfélszámunk, első-
sorban amiatt, hogy a Pharma-Chip 
DOS-alapú rendszerét használó 
gyógyszertárakat nagyon gyorsan 
sikerült átállítani saját rendszerünk-
re, a Windows-alapú Elixir Pro-ra. A 
2007-ben indult patikaliberalizációra 
villámgyorsan reagálva elsőként kí-
náltunk egy központi menedzsment 

„A gyógyszerészek joggal érezhették azt,  
hogy az ő hátukon vágják a fát”
Interjú dr. Légrádi Gáborral, a Novodata Zrt. leköszönő vezérigazgatójával 
Három és fél évet töltött a Novodata Zrt. élén, 2006-tól az LX-Line Kft. ügyvezetőjeként segítette a gyógyszerészek  
mindennapi munkáját. Február 1-jei nyugdíjba vonulása apropóján beszélgettünk az elmúlt időszak tanulságairól.
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hogy mindig jó érzéssel tölt el, ha 
konfliktusokat, egymással összeegyez-
tethetetlennek tűnő érdekeket sikerül 
háborúskodás nélkül, ésszerű kompro-
misszumokkal megoldani. Igyekeztem 
ügyfeleink és a PHOENIX csoport ér-
dekeit képviselni ...    

Szeretnék pár szót ejteni a Gyógyszer-
tári Rendszergazdák Szövetségéről 
(GyRSz) is. Ideális esetben ennek egy 
olyan szervezetnek kellett volna len-
nie, amely – egyéb más feladatok mel-
lett – az állami szerveknél képviseli a  
GyRSz tagjainak közös érdekeit. Ez 
nem igazán így működött, és a GyRSz 
már egy ideje gyakorlatilag nem létezik. 

Egy másik neuralgikus pont az úgy-
nevezett rendszerfelügyeleti díj. Az 
erre vonatkozó szerződések túlnyomó 
részét még abban az időben kötöttük 
a gyógyszertárakkal, amikor a jogsza-
bályváltozások száma és az ezekből 
fakadó fejlesztések volumene sem volt 
olyan nagy, mint manapság. A rend-
szergazdák akkor azt vállalták, hogy 
minden, jogszabályból fakadó fejlesz-
tés is le van fedve ezzel a havi díjjal. 
Kimutattuk, hogy az utóbbi években az 
állami feladatok megoldása, üzemelte-

L. G.: Eredetileg abban állapodtunk 
meg a tulajdonos képviselőivel, hogy 
2020-ig történjen meg a két cég  egybe-
olvasztása. Ez az elképzelés azonban a 
kialakult piaci helyzet miatt viszonylag 
gyorsan megváltozott. Megjelent egy 
komolyan veendő konkurens a piacon; 
pontosabban több is megjelent, de a 
Pharmaklikk Kft. mellett a legnagyobb 
kihívást mégiscsak a Hungaropharma 
daxa rendszere jelentette. Úgy gondol-
tam, lépésről lépésre kell haladnunk, 
nem megy minden egyszerre, nem 
akartam megkockáztatni egy fúziós 
folyamat elindítását egy olyan helyzet-
ben, amikor a Hungaropharma, mint a 
Phoenix-csoport legnagyobb magyar-
országi konkurense nyilvánvaló módon 
piacot keres az új rendszere számára!

Úgy döntöttünk, hogy mindkét cég 
imidzsét, brandjét tovább gondozzuk. 
Így is volt éppen elég bizonytalanság 
mindkét szolgáltató ügyfelei között: a 
Novodata partnerei elbizonytalanod-
tak, mondván, hogy akkor most minde-
nütt lecserélik a régi rendszert, és náluk 
is bevezetik az Elixir Pro-t? És ugyan-
ez merült fel a másik oldalon is: mi-
vel a Novodata piaci részesedése több 
mint kétszerese az LX-Line Kft.-ének, 

logikus lépésnek tűnt, hogy egysége-
sítsük a rendszereket, úgy, hogy minél 
kevesebb ügyfelet kelljen átállítani, 
tehát az Elixir Pro-t érdemes lecserélni  
Gyógyír.Win-re.

Ebben a helyzetben azt tanácsoltam 
a tulajdonosnak, hogy egyelőre ne 
hajtsuk végre a fúziót, továbbra is kü-
lön-külön működjön a két cég, ne kom-
munikáljunk egységesítő törekvéseket, 
biztosítsuk a két cég ügyfeleit arról, 
hogy ugyanúgy fogjuk gondozni a 
rendszereket, mint eddig, és semmifé-
le váltásra nem fogjuk rákényszeríteni 
őket.   

Gy.: Egyfajta hídszerepet töltöttél 
be, töltöttek be cégeid a döntéshozó 
és a patikák között. Előbbi olykor el-
lentmondásos elvárásait valósítottá-
tok meg a gyógyszertári rendszerek-
ben. Milyen érzés volt eleget tenni 
ezeknek a követelményeknek? 

L. G.: Több oldalról is szeretném meg-
világítani ezt a témát. Jó néhány kri-
tikus helyzetre emlékszem, amelyek 
közül talán az e-recept bevezetését 
emelném ki. Részletekbe nem bocsát-
koznék, kérdésedre az a válaszom, 
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képpen szükség volt, és melyek azok, 
amelyekre nem, vagy nem most? On-
line pénztárgép, e-recept, GDPR, on-
line számla, egyedi dobozazonosítás: 
egymás után zúdultak a gyógyszeré-
szek nyakába, még meg sem szokták 
az egyiket, már jött a következő…

L. G.: Az EESZT egy értelmes, jö-
vőbe mutató rendszer, amely önma-
gában is olyan jelentős és folyamatos 
fejlesztést, a gyógyszertárakban olyan 
felhasználói szokásváltoztatásokat 
feltételez, hogy ez önmagában is elég 
kihívást jelentett volna a piac szerep-
lői számára. Ha engem kérdezel, hogy 
mi az, amit nem kellett volna annyira 
forszírozni, az az egyedi dobozazono-
sítás. Teljesen egyetértek a gyógysze-
részekkel a tekintetben, hogy ezeket a 
néhány éven belül rájuk kényszerített 
változásokat bizony nem volt könnyű 
megemészteni. Említetted, hogy egy-
fajta köztes szerepben vagyunk, így, ha 
a patikáknak nem volt egyszerű, elkép-
zelheted, hogy nekünk mennyire nem 
volt könnyű ennyi újdonságot szinte 
egyszerre kezelni. 

És itt térnék vissza arra a kérdésre, 
hogy miért nem jött létre a Novodata 
és az LX-Line fúziója. Az elmúlt há-
rom-négy évben annyira el voltunk 
látva állami feladatokkal, hogy örül-
tünk, ha ezeknek meg tudtunk felelni, 
nemhogy még cégstruktúrát is változ-
tassunk. 

Gy.: Az EESZT kapcsán többször 
is hangoztattad, hogy az olajozott 
működés érdekében mindenképpen 
szükség lenne egy egységes gyógy-
szer-cikktörzsre. Hogyan lehetne ezt 
megvalósítani? 

L. G.: Én már 18 évvel ezelőtt is azt 
kérdeztem, hogy miért nincs ilyen. 
Mint említettem, a rendszergazdai 
munkámat nem itt, hanem Német-
országban kezdtem, ahol volt egy 
egységes cikktörzs, és egy külön 
cég, az ABDA, amelyik ezt kezelte. 
Megdöbbenve szembesültem azzal a 
magyar gyakorlattal, hogy itt nagyke-
reskedői cikkszámokkal dolgoznak, 
azaz egy termékhez több cikkszámot 

tése, gondozása fejlesztői kapacitásunk 
mintegy 50 százalékát veszi igénybe.

Köztes pozíciónkból fakadóan a 
gyógyszertárak minden problémája 
ránk zúdul, nem pedig az állami oldal-
ra, amelynek szintén jelentős szerepe 
van ezekben az új fejlesztésekben. Jó-
val korábban, már a tervezési fázisban 
be kellett volna vonni a patikai rend-
szergazdákat, annak érdekében, hogy 
ne álljon elő olyan szerencsétlen hely-
zet, hogy a határidő előtt néhány nap-
pal derülnek ki alapvető hiányosságok. 

Gy.: Az érthetőség kedvéért: nem 
minden programot ti fejlesztettetek, 
hanem egy mások által kidolgozott 
rendszert kellett implementálnotok 
a gyógyszertári környezetre. 

L. G.: Az általam is nagyon hasznos-
nak gondolt EESZT (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér) pro-

jektben mi vagyunk a kliensoldal, a 
szerveroldalt az állam fejleszti. Ez egy 
állandó munkakapcsolatot igényel, ami 
meg is van, viszont a hibák kezelése, 
annak a kiderítése, hogy ha a gyógy-
szertárban valami nem működik, az a 
szerveroldal vagy a kliens hibája, túl-
nyomórészt mi foglalkozunk. Igaz, 
hogy rajtunk kívül más rendszergazdák 
is léteznek a piacon, ám mivel statisz-
tikailag minden négy gyógyszertárból 
három a mi rendszerünket használja, 
el lehet képzelni, hogy ez mekkora 
kapacitást igényel. Egyrészt rengeteg 
időt vesz el, másrészt azokat a plusz-
költségeket, amelyek nálunk emiatt 
keletkeznek, nyilván nem fogjuk tudni 
a patikáknak kiszámlázni. Már így is 
elégszer halljuk, hogy milyen drágák 
vagyunk, hogy visszaélünk a piaci 
helyzetünkkel...  

Gy.: Melyek azok a fejlesztések, 
amelyekre érzésed szerint minden-
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Gy.: Mondtad, hogy a korodra való 
tekintettel vonultál vissza. Vagyis 
nyugdíjba mentél?

L. G.: Márciusban leszek 68 éves, a 
német törvények szerint 2017 szeptem-
berében elértem a nyugdíjkorhatárt. 
Viszont hála Istennek, mentálisan és fi-
zikailag is jó állapotban érzem magam, 
és amíg ez így van, mindenképpen sze-
retnék a köz javára  tevékenykedni. 

Gy.: Milyen terveid vannak az elkö-
vetkező időszakra?

L. G.: Elég sok minden szerepel a ter-
veim között. Majdnem mindegyikben 
van valami szerepe az informatikának. 
Oktatás, projektvezetőként tényleges 
informatikai alkalmazások fejleszté-
sében való részvétel; az a terület is ér-
dekelne, amiről az előbb szó esett; és 
végül, de nem utolsó sorban egy feljö-
vőben lévő sportág, a teqball is képbe 
került, amelynek a népszerűsítésében 
szeretnék aktív szerepet vállalni.  

Gy.: Te magad is aktívan sportolsz: 
futsz, túrázol. A jövőben ezekre is 
több időd jut…

L. G.: Sportra mindenképpen több időt 
fogok szánni. Hétfő kivételével (ami 
regenerációs nap) minden napra jut 
valamilyen sporttevékenység, az álta-
lad említettek mellett futball, tenisz és 
asztalitenisz. Ugyanakkor azt is szeret-
ném hagyni, hogy az elmúlt 33 év egy 
kicsit leülepedjen bennem. Nem szíve-
sen használom a „nyugdíjas” kifejezést, 
mert amilyen személyiségnek gondo-
lom magam, a legcsekélyebb közöm 
nincs a nyugalomhoz. Viszont a mos-
tani mindenképpen egy óriási változás: 
kikerültem a Phoenix-csoportból, abból 
a tevékenységi és felelősségi körből, 
ami eddig rám hárult. Ezt valahogy fel 
kell dolgozni. Ezért szeretnék legalább 
néhány hetet hagyni arra, hogy hozzá-
szokjak egy másik ritmushoz, ami egé-
szen biztos más lesz, mint az eddigi.  

Gy.: Akkor ehhez kívánok neked 
erőt és jó egészséget!   

TT

is hozzá kellett rendelni. Azóta sem 
sikerült ezt a témát megnyugtatóan 
rendezni. Persze történtek törekvések 
az egységesítésre, létezik is egy töb-
bé-kevésbé egységes cikktörzs, ami 
csak többé-kevésbé egységes. Nem 
is értem, miért nem az egységes (pa-
tikai, háziorvosi, kórházi) cikktörzs 
megalkotása volt az EESZT projekt 
indulásának egyik szükséges felté-
tele. Mindezek alapján a kérdésedre 
az a válaszom, hogy fogalmam sincs, 
mert nem tudom, mi gátolta/gátolja a 
megvalósítást.  
 
És ha már EESZT: a gyógyszerészek 
joggal érezhették azt, hogy az e-recept 
bevezetésekor finoman szólva sem va-
lósult meg a közös teherviselés, hogy 
az egyes szereplők nem ugyanabban az 
ütemben csatlakoznak a rendszerhez, 
és hogy az egyik foglalkozási csoport-
nak a terhei jóval nagyobbak, mint a 
másikéi.

Gy.: A biztonságos és folyamatos be-
tegellátás érdekében nagyon fontos, 
hogy a különböző patikai informa-
tikai rendszerek folyamatosan mű-
ködjenek. Legyen kapcsolat, illetve 
az expediáló minden helyzetben 
tudja, hogy mi a teendője. Szerinted 
mit lehet tenni ennek érdekében, és 
ez kinek a feladata: a jogalkotóé, az 
ÁEEK-é, a rendszergazdáké, esetleg 
a gyógyszerészkamaráé?

L. G.: Ez egy közös feladat. A szerver- 
oldalt, mint mondtam, az állam fej-
leszti. Ő finanszírozza, ő tartja karban. 
Ehhez csatlakoznak a kliensek, a mi 
esetünkben a patikai rendszergazdák. 
A hibákat, lassulásokat jelentős mér-
tékben lehetne redukálni azzal, ha nem 
lenne annyi különféle kliensmegoldás. 
Itt elsősorban az orvosi szoftverekre 
gondolok.

De beszélnünk kell a generációváltás, 
mint folyamat jelentőségéről is. A di-
gitális világ térhódítása kapcsán mos-
tanában érkeztünk el egy olyan pontra, 
hogy van egy digitális generációnk, és 
vannak azok, akik nem igazán értik, és 
talán nem is akarják megérteni a digitá-
lis világ működését. 

Ma ennek a digitális világot nem iga-
zán értő vagy ehhez passzívan hozzá-
álló gyógyszerészi körnek a kezében 
van a piac egy nem jelentéktelen része. 
Míg azok a fiatalabbak, akik ha nem is 
teljesen ebben nőttek fel, átlátják azt, 
hogy megéri nekik abba invesztál-
ni, hogy legyen egy olyan hardverük, 
amivel nem lesz állandóan gond, nem 
fog lassulni, leállni. Manapság a szá-
mítógépek ára folyamatosan csökken, 
ugyanakkor még mindig nagyon sokan 
vannak, akik azon morfondíroznak, 
hogy lecseréljék-e vagy sem az ősrégi 
nyomtatójukat. „De hiszen még nyom-
tat, miért cseréljem le?” A folyamatban 
lévő generációváltás miatt ezen a téren 
nem remélnék gyors sikert. 

Gy.: Vagyis részben magán a gyógy-
szertárvezetőn múlik, hogy megbíz-
hatóan működjenek a patika infor-
matikai programjai. A másik kardi-
nális kérdés a rendszer, és azon belül 
az adatok biztonsága…

L. G.: Az IT-biztonság kérdése nap-
jainkban egyre fontosabbá váló téma. 
A gyógyszertárakban a legalapvetőbb 
biztonsági intézkedéseket nyilván a 
rendszergazdák teszik meg, viszont 
amennyiben a felhasználó nem tart be 
fontos biztonsági szabályokat, akkor 
hiába tesz meg a rendszergazda min-
dent annak érdekében, hogy ne lehes-
sen hozzáférni a gyógyszertár szerve-
réhez, hogy ne lehessen kívülről érzé-
keny adatokhoz hozzájutni. 

Tudatosítani kellene a gyógyszeré-
szekben ennek a jelentőségét, a le-
hetséges veszélyeket és a szükséges 
teendőket. Például, nem biztos, hogy 
helyes, ha a belépési jelszót nagy 
betűkkel kiírják egy táblára, és azt a 
betegek számára is jól láthatóan ki-
függesztik az officinában. Vagy ha 
minden felhasználó egyetlen e-sze-
mélyivel jelentkezik be a rendszerbe. 
Vagy hányan hagynak az asztalukon 
pendrive-ot fontos céges információk-
kal, bízva abban, hogy úgysem megy 
be oda senki, és nem teszi zsebre az 
adathordozót. Az IT-biztonság témá-
ban egy alapokról induló, széles körű 
kampányra lenne szükség. 
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tak meg. De lelkesek voltak, küzdöttek 
azért, hogy mi megtarthassuk a tizen-
hatodikat is.

Az első négy kongresszus neve Gyógy-
szerész Nagygyűlés volt. Az akkori 
MGYT a felszabadulás után, 1954-ben 
döntött úgy, hogy helye van már egy 
országos tudományos kongresszusnak. 
Így az I. Gyógyszerész Nagygyűlést 
1954 októberében rendezték meg Bu-
dapesten (október 8-10.). Jeles, szak-
mánk kimagasló művelői a kor szín-
vonalának megfelelő előadásokkal 
és témákkal fogadták a résztvevőket. 
Többek között olyan nevek, mint An-
tal József, Bayer István, Laszlovszky 
József, Kedvessy György, Nikolics 

Károly, Schulek Elemér és Végh Antal 
voltak az alapítók és az első előadók 
között.

Az elsőt 1955-ben, 1959-ben és 1963-
ban követték a többiek. A kongresz-
szusok megfelelő teret biztosítottak a 
tudományos célok, eredmények bemu-
tatására. 1963-ban már 800 résztvevő-
vel, 81 előadással tartották meg, ami 
egyben Winkler Centenárium is volt. 
Az érdeklődés emelkedését mutatta a 
nemzetközi részvétel is, ami elisme-
rést is jelentett a hazai tudományos 
munkának.

1969-től a kongresszus hivatalos neve 
Congressus Pharmaceuticus Hunga-
ricus, a VI. CPH pedig az MGYT 50 
éves jubileumának jegyében zajlott. 
Növekedett az érdeklődés, és 1974-ben 
már négy napon keresztül 265 előadást 
hallgathattak a résztvevők. Nőtt a kül-
földi résztvevők száma is.

Az 1979-ben megrendezett VII. CPH 
már olyan jelentős témákkal foglal-
kozott, mint a gyógyszeres terápiák  
hatékonysága és biztonsága. A kong-
resszuson részt vett FIP főtitkár  
a legnagyobb elismerését fejezte ki a 
hazai gyógyszerészetről. Az 1988-ban 
soron következő VIII. CPH Nikolics 
Károly elnökletével került megren-
dezésre, ahol már 290 előadás gazda-
gította a kongresszust csaknem ezer 
résztvevővel.

Az 1993-as CPH IX.-en Schulek Ele-
mér születésének századik évfordu-
lójára emlékeztek, kimagasló rész-
vétellel. Az 1996-os X. Congressus 
Pharmaceuticus Hungaricus fő témája 
a Magyar Gyógyszerkönyv fejlesztése 
és a gyógyszerészi szervezetek együtt-
működése volt. A következő kong-
resszust (XI. CPH – 1999, Siófok) az 
MGYT alapítása 75 éves évfordulójá-
ról való megemlékezés kísérte.

A CPH-t méltán tartják a magyar 
gyógyszerésztársadalom kiemelke-
dően fontos találkozójának. Szakmai 
programja felöleli a gyógyszerésze-
ti tudományok és a gyógyszerészeti 
gyakorlat újdonságainak legszélesebb 
körét. „Mindannyiunk felelőssége, 
hogy lépést tartsunk a gyógyszeré-
szet folyamatos fejlődésével... Isme-
reteink megújítására és bővítésére 
kínál alkalmat ez a kongresszusunk, 
ahol a különböző területeken dolgo-
zó kollégáink megtalálhatják az őket 
közelebbről vagy csak érintőlegesen 
érdeklő témákat egyaránt.”

2020-at írunk. Soha nem volt olyan 
széles körű lehetőségünk megismer-
ni az újat, a jövőt, mint ma. Minden 
adott, hogy a felénk rohanó fejlődéssel 
haladjunk tovább, és ne csak szemlélői 
legyünk a körülöttünk zajló innováci-
ónak. A gyógyszerészek, gyógysze-
részettel foglalkozó szakemberek a 
múlt század közepén, amikor előálltak 
az első gyógyszerészi kongresszus öt-
letével, szűkében voltak azoknak a 
lehetőségeknek, amelyekkel mi most 
rendelkezünk. Az első Gyógyszerész 
Nagygyűlésen csaknem 300 kolléga 
vett részt, akik 12 előadást hallgathat-

A jövő kötelez
Áprilisban rendezik meg a magyar gyógyszerészet kimagasló, neves szakmai kongresszusát, a Congressus Pharmaceuticus  
Hungaricus XVI-t. Miért érdemes részt vennünk ezen az eseményen?
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zajlottak. A XIV. CPH olyan jelentős 
eredményekről számolhatott be, mint a 
„dr. pharm” viselési joga vagy az Eu-
rópában először törvényileg deklarált 
gyógyszerészi gondozás, valamint a 
patikai munka egészségügyi szolgálta-
tó tevékenységként való elismerése.

Az inzulin nevű hormon a hasnyálmi-
rigyben termelődik, és segíti a szerve-
zet különböző szénhidrát- anyagcsere 
folyamatait: a glükóz sejtekbe juttatá-
sát, májban történő tárolását, a felesle-
ges szénhidrátok zsírrá alakítását, illet-
ve a fehérjék termelését. 

A WHO, illetve az Amerikai Diabé-
tesz Társaság ajánlásának megfelelően 
jelenleg négy fő csoportra osztjuk a 
diabétesz szindrómákat. Az I-es típu-
sú diabétesz a gyermek-, illetve fiatal 
felnőttkorban induló betegséget jelenti. 
Ez képezi az összes diabéteszes esetek 
körülbelül 10 százalékát. Korunk nép-
betegsége a II-es típusú diabétesz, ami 

Még ma is sokat tanulhatunk az elő-
deinktől. Fáradságot, erőfeszítést nem 
sajnálva építették azt a szakmai utat, 
amelyen mi most lépegetünk. Ennek 
továbbépítése, újratervezése a mi és az 
utánunk jövő generáció feladata. 

És hogy miért fontos időnként vissza-
tekinteni? „Aki a múltat nem ismeri, a 
jelent nem értheti, és a jövőt nem épít-
heti” – mondta dr. Vincze Zoltán pro-
fesszor, akinek a gondolatait nem szük-
séges magyarázni, viszont gyakran kell 
emlékeznünk rá. 

Mindenkinek javaslom a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság leg-
átfogóbb rendezvényét, a  XVI. Cong-
ressus Pharmaceuticus Hungaricus-t.

Dr. Biczó Ágota, 
az MGYT Budapesti 

Szervezetének elnöke

az összes eset 90 százalékáért felelős. 
A másik két, kisebb csoport a gesztá-
ciós (terhességi) diabétesz, illetve az 
egyéb szindrómák, például a monogé-
nes diabéteszek.

Az I-es típusú diabétesz az anyagcse-
re felborulásával, egy ketoacidózis-
sal szokott kezdődni. Irodalmi adatok 
szerint 20-60 százalékban ezzel indul 
a betegség. Az I-es típusú diabétesz fő 
ismérve, hogy a pancreas inzulinterme-
lő sejtjei ellen auto-antitestek, ellen- 
anyagok képződnek, ezáltal csökken a 
béta-sejttömeg, és nem lesz megfelelő 
mértékű az inzulintermelés. Amikor 
ezeknek a béta-sejteknek a 80 százalé-
ka elpusztult, akkor fogjuk észrevenni 
és diagnosztizálni a betegséget. 

Tünetek

Az I-es típusú diabéteszes beteget min-
dig sürgősségi ellátás keretében szok-
tuk fogadni, illetve észrevenni. A gyer-
mek általában heveny tünetekkel érke-
zik: sokat iszik, sokat pisil, sokat eszik, 
és ennek ellenére fogy. Az ágy-tiszta, 
szobatiszta gyermek éjszaka be is pi-
silhet, és ez riasztja a szülőket, hogy 
felkeressék az orvosukat. 

A következő kongresszusok (2003, 
2006, 2009, 2014) már az új évszá-
zad új kihívásainak jegyében zajlot-
tak. Fontosabb mottói a „Kutatástól 
– a Gyógyszerészi gondozásig”, vagy 
a „Múlt-jelen-jövő” mind a fejlődés 
és a modern megoldások égisze alatt 

A diabetes mellitus jellemzői  
és kezelése gyermekkorban
A diabétesz egy komplex anyagcserezavar, amely kezelés nélkül magas vércukor- 
értékkel jár. Az abszolút inzulinhiány az I-es típusú, gyermekkorban kezdődő 
diabéteszt jellemzi, míg a II-es típusú diabéteszre a relatív inzulinhiány jellem-
ző. Az alábbi cikk, amelyben az I-es típusú cukorbetegség tüneteiről és terá-
piájáról esik szó, a szerző októberben, Tihanyban, a Gyógyszerészek Országos  
Kongresszusán elhangzott előadásának szerkesztett változata.

PHARMA PRAXISRENDEZVÉNY
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Ahogy felnőtteknél, úgy a gyer-
mekeknél is nagyon fontos, hogy 
az inzulin beadása a megfelelő 
helyre – a köldök körüli régióba, a 
combba, a karba, illetve a popsi fe-
letti részbe – történjen. Ugyanilyen 
lényeges, hogy megfelelő mintá-
zat szerint, váltogatva adják be az 
egyes napi injekciókat, mert ha ez 
nem így történik, akkor hegesedés 
következhet be, és onnantól nem 
lesz megfelelő az inzulinkészít-
mény felszívódása. Az ugyanoda 
adott inzulinkészítmények másik 
mellékhatása a lipodisztrófia, vagy-
is a szubkután zsírszövet elhalása, 
amelynek eredményeként az adott 
terület behorpad, „lyukacsos”, gö-
dörkés lesz az adott testrész felü-
lete. Sajnos, ez egyéni érzékenység 
és rossz injekciózási technika kér-
dése, illetve a váltogatás nem meg-
felelő módja vezethet ide. 

Amikor elkezdjük a terápiát, a meglévő 
20 százaléknyi, működő béta-sejt tö-
meg úgynevezett mézeshetekbe kezd: 
a beteg hasnyálmirigye egy kicsit ma-
gához tér, és elkezd inzulint termelni, 
ami időleges folyamat, néhány héttől 
néhány hónapig tarthat ez az időszak, 
utána viszont eljutunk a totális diabé-
tesz fázisába. Ezt azért nagyon fontos 
tudni, mert amikor hazamegy a szülő, 
és látja, hogy kisebb a gyermeke in-
zulinigénye, és esetleg nem adja neki 
a gyógyszert, a mézeshetek le fognak 
rövidülni, és hamarabb bekövetkezik a 
totális diabétesz fázisa.  

Életmód

Nem az orvosnak van a legnehezebb dol-
ga akkor, amikor el kell döntenie, hogy 
milyen inzulinterápiát válasszon, hanem 
a szülőnek, hogy mennyit tud megtanul-
ni erről a betegségről, illetve az egész 
életvezetésről, arról, hogy milyen diétát 
kell a gyermekének megtanítani. Ahol a 
diabétesszel nem változik meg az összes 
családtag életmódja, és nem mindenki 
ugyanazt eszi, ott valószínűleg nem sike-
rül majd a kívánt célt érni. 

Az inzulinpótlás mellett ugyanis a te-
rápia legfontosabb tényezője, hogy a 

Volt olyan gyermekünk, akinél a 
nemi szervek viszketése, gyulladá-
sa volt az első tünet, az utalt arra, 
hogy I-es típusú diabéteszről lehet 
szó. Társuló autoimmun kórképek-
kel is találkozhatunk: nagyon sok 
olyan diabéteszes gyermekünk van, 
aki emellett autoimmun thyreoidi-
tisben, azaz autoimmun pajzsmi-
rigygyulladásban is szenved, illet-
ve korunk másik népbetegsége, a 
szintén autoimmun-meghatározott-
ságú lisztérzékenység is társulhat 
az I-es típusú diabéteszhez.  

Az ilyen betegünk sokszor nagyon 
ijesztően néz ki: acetonos a lehelete, 
szembetűnő az elesettsége, bágyadt-
sága, a tudatzavar felé vezető koma-
tózus állapota. A gyerekek sokszor 
panaszkodnak hasfájásra, a légzé-
sük pedig egy speciális, úgynevezett 
Kussmaul légzés: felületesen, sza-
porán veszik a levegőt. A gyakorlatlan 
személy számára úgy tűnhet, mintha va-
lamiféle légzészavaruk vagy tüdőgyul-
ladás gyanúját felvető légzésmintájuk 
lenne. Ilyenkor hamarabb diagnózishoz 
jut az orvos, ha részletesen kikérde-
zi a szülőt, és elvégeztet egy vérgáz-,  
elektrolit- és vércukorvizsgálatot, ami-
ből látja a sav-bázis háztartás eltérését, 
illetve a magas vércukorszintet, mint ha 
kérne egy mellkasröntgent. 

Ha mérünk egy éhgyomri vércukor-
szintet a betegnél, és az nagyobb, 
mint 7 mmol/liter, illetve ha étkezés 
után, bármely időpontban ez az érték 
meghaladja a 11,1 mmol/litert, akkor 
fennáll a diabétesz diagnózisa. Ha még 
nem jelentkeznek a klasszikus tünetek, 
azonban akár az emelkedett éhomi vér-
cukorszint (> 6,1, de nem több mint 7,0 
mmol/l) és/vagy a random időpontban, 
vagy étkezés után mért vércukorszint 
nagyobb mint 7,8 mmol/l, és végzünk 
egy orális glükóz-tolerancia tesztet, és 
ott a 120 perces érték ugyanúgy meg-
haladja a 11,1 mmol/litert, akkor is ki-
mondhatjuk a diagnózist. 

Terápia

A beteg életben maradására az egyet-
len lehetőség, hogy az inzulint pótol-

juk számára. Amikor megszületik a 
diagnózis, a gyermek életkorától és 
életmódjától függően kezdjük meg a 
terápiát. Vannak iskolák, amelyek élet-
kortól függően premix inzulin-kezelés-
sel indítanak, de a kisiskolás életkorú 
gyerek szükségleteihez jobban alkal-
mazkodó és az élettani folyamatokat 
jobban utánzó humán intenzifikált in-
zulinkezeléssel is kezdhetjük a terápiát. 

Inzulinokból gyermekkorban is a teljes 
terápiás arzenált használhatjuk, ám csak 
bizonyos betegségtartam után lehet eze-
ket NEAK-finanszírozottan felírni. A 
mai szabályozás szerint analóg inzulin-
nal legalább három hónap betegségtar-
tam esetén indulhatunk, illetve az inzu-
linpumpa-kezelés is a kezünkben van, 
ami szintén egy NEAK által támogatott, 
finanszírozott lehetőség. Csecsemőko-
rú, újonnan diagnosztizált, I-es típusú 
diabéteszben szenvedő betegeknél, il-
letve hatéves kor alatt nem kell kivárni 
az egyéves betegségtartamot, az a fölött 
induló diabétesznél viszont sajnos csak 
egy év után írhatjuk fel az inzulinpum-
pát. Felnőtt betegek esetén, ha az illető 
betölti a 18 éves életkort, és utána kerül 
sor nála a diabétesz diagnózisára, akkor 
kétéves betegségtartam után lehetséges, 
hogy megkapja az inzulinpumpát, mint 
kezelési lehetőséget.
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beteg megfelelően tudjon szénhidrátot szá-
molni, és megfelelő legyen a diétája. Ez a leg-
nehezebb. Az étkezés kapcsán nagyon fontos 
kérdéskör a „mikor, mennyit, milyen össze-
tételben?”, ahogy azt is fontos tudni, hogy 
a betegnek a meghatározott hatástartamú és 
farmakokinetikájú inzulinokhoz milyen tí-
pusú és szénhidrát-összetételű ennivalót kell 
fogyasztania. Általánosságban, ha az egész 
napot vesszük figyelembe, az étkezésnek 50 
százalékban kell szénhidrátot, 30 százalékban 
zsírt és 20 százalékban fehérjét tartalmaznia. 
Különböző képletek alapján – a gyermek élet-
korát és testsúlyát figyelembe véve – tudjuk 
kiszámolni a napi energia-
igényt, és abból fogjuk ezt 
az 50, 30, 20 százalékot 
megvalósítani. 

Nagyon fontos, hogy az 
I-es típusú diabéteszes 
gyermek mozogjon, és 
ezt megfelelően, meg-
gondoltan tegye. Egyes 
életkorú gyerekeknél és 
egyes, kevésbé edukált 
családoknál probléma 
lehet a megfelelő moz-
gásmunkát a vércukor- 
értékekhez és a napi rit-
mushoz illeszteni. Hibás az 
a gondolat, hogy ha a gyermeknek diabétesze 
van, akkor fel kell menteni testnevelésből. Azt 
szoktuk tanítani, hogy ha testnevelés óra előtt 
mér egy vércukorszintet, és a kapott érték 4 
és 15 között van, akkor nyugodtan kezdjen el 
mozogni. 4 és 6 között 10-15 gramm szénhid-
rát, például keksz elfogyasztását javasoljuk, 
és csak utána kezdjen sportolni. Ha 4 alatti a 
vércukra, akkor az élettani folyamatok miatt 
egyértelmű, hogy ha erre a már majdnem hi-
poglikémiás periódusra rámozog, a mozgás 
cukrot fog felhasználni, még tovább csökken 
a vércukra, és el fogja veszíteni az eszméle-
tét. Tehát 4-es vércukorszint alatt nem fogjuk 
engedélyezni a mozgást úgy, hogy előtte ne 
fogyasztott volna szénhidráttartalmú ételt, 
15-ös vércukorszint felett pedig a tapaszta-
lat szerint a mozgásnak már nem vércukor-
szint-csökkentő, hanem -emelő hatása van, 
ezért ilyen érték felett sem engedjük mozogni 
a gyermeket. Fontos, hogy a szülők és a diabé-
teszes gyermekek ezzel tisztában legyenek, és 
a mozgás előtt mindenképpen alkalmazzák 
a vércukormérést, és a kapott eredménynek 
megfelelően gondolják át az extra szénhidrát- 

bevitelt, illetve a következő vércukormérés 
időpontját. 

Kontroll

Ha a gyermek inzulinkezelést kap, emellett 
megfelelő a diétája és jól mozog hozzá, gon-
dozásra, ellenőrzésre természetesen akkor is 
vissza kell hívni. A legfontosabb, hogy vér-
cukorértékeit a megfelelő határok közé kell 
szorítanunk. A Magyar Diabetes Társaság a 
Nemzetközi (IDF, International Diabetes Fe-
deration) és az Amerikai Diabétesz Társaság 
(ADA, American Diabetes Association) aján-

lásaival egyetértésben hatá-
rozza meg a kezelés során 
az étkezés előtti és utáni 
vércukorértékek normál 
tartományát, és a cél he-
moglobin A1c értéket. 
Utóbbi az elmúlt három 
hónap vércukorátlagáról 
tájékoztat, ami szintén 
hasznos támpont ahhoz, 
hogy a gyermeket milyen 
anyagcsereszintre kell 
beállítani. Egyértelmű, 
hogy a kicsi gyermekek-
nél – a hipoglikémiától 

való félelem miatt – biz-
tonságosabb sávban, egy 

kicsit magasabban tartjuk a cukorszintet, és 
náluk a 8,5 alatti HbA1c értéket is megenged-
jük. Kisiskolás korban törekszünk a 8 alatti 
értékre, tinédzsereknél pedig egyértelműen a 
7,5 alatti az elvárt érték.  

A Hemoglobin A1c mérése háromhavonta tör-
ténik. Évente végzünk teljes nagylabor vizs-
gálatot, amikor a szénhidrát- és lipid-anyag-
cserét, a máj- és vesefunkciót, valamint a 
vérképet ellenőrizzük. A különböző, szóba 
jöhető neurológiai és szemészeti szövődmé-
nyek miatt bizonyos időnként ezeken a terü-
leteken is történik ellenőrzés. Például, ha van 
egy gyermekünk, akinek kilencéves kora előtt 
kezdődött a diabétesze, ott legalább ötéves 
diabétesz-tartam után évente meg kell nézni, 
hogy milyen állapotban vannak a szemfené-
ki erei. Viszont, ha például 11 éves kor fölött 
kezdődött a betegség, akkor kétéves diabé-
tesz-tartam után kell ezt évente ellenőrizni. 

Dr. Juhász Éva szakorvos
Debreceni Egyetem,

Gyermekgyógyászati Klinika

„Az inzulinpótlás mellett 
a terápia legfontosabb 
tényezője, hogy a beteg 

megfelelően tudjon 
szénhidrátot számolni,  
és megfelelő legyen a 

diétája.”
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„A nehézségek, az 
üvegplafonok valójában a 

legjobb edzőtársak – ha úgy 
tekintünk rájuk.”

szavakat írjuk be) kerekesszékkel bú-
várkodik. Érdemes megnézni a vele 
készült videókat.

Ha a gyógyszeripar nagyszerű példáit 
nézzük: Béres József egy olyan korban 
volt képes megalkotni életművét, ami-
kor 1975-ben „kuruzslás” miatt bűnvá-
di eljárás indult ellene. Végül szabadal-
maztatta készítményét, és a Herbária 
segítségével kezdte el forgalmazni a 
Béres Cseppet. Innentől kezdve a tör-
ténet jól ismert, de ha visszalépünk 
több mint negyven évet, nem csupán 
üveg-, de betonplafont láthatunk. 

Bizonyára mindenkinek megvan-
nak a maga történetei, hősei, akikre 
felnéz, és követendő példának tartja 
őket – mások számára. Ám ezeknek 
a hősöknek a maguk idejében napon-
ta át kell(ett) törniük az üvegplafont. 
Mindezek alapján nyilván ostobaság 
lenne általános receptet kínálni. Egy 
biztos pont azonban mindegyik tör-
ténetben van: nincs ingyen ebéd. Hit 
és erőfeszítés nélkül igen-igen ritka a 
siker. És a „siker” szó nem feltétlenül 
a nemzetközi hírnevet jelenti, hanem 
azokat a kis áttöréseket, amelyek a hét-
köznapi munkában nyilvánulnak meg. 
Az ilyen kis sikerekben tud segíteni a 
coaching és az ilyen céllal szervezett 
műhelymunkák. Azt tapasztaljuk, 
hogy a nehézségek, az üvegplafonok 
valójában a legjobb edzőtársak – ha 
úgy tekintünk rájuk. Ilyenkor nincs 
szükség sem coach-ra, sem műhely-
munkára, csupán hittel végzett ki-

tartó munkára. Ha mégis elfáradnánk, 
akkor jön jól egy coach, egy serpa, aki 
egy darabon segít vinni a terheket. De 
a csúcsra mindenkinek magának kell 
felmennie.

Dr. Bencz Zoltán és Tóth Ilona, 
Connect Consult

Mi köze mindennek a gyógyszertár-
hoz? Amikor olyan mondatokat hal-
lunk, hogy „erre nincs pénz”, vagy 
„nincs ember”, vagy „már próbáltuk, 
de ez itt nem működik”, vagy „a ve-
zetés biztosan nem engedné”, akkor 
nagy valószínűséggel ennek az üveg-
plafonnak a hangját halljuk, amikor 
az ötlet, még felnövekvése előtt, be-
leütközik ebbe a láthatatlan korlátba. 
Nagyon sokféle növekedéssel és fej-
lődéssel kapcsolatos ötlet fordul meg 
a gyógyszerészi szakma környékén, 
és ennek megfelelően sokféle plafon 
is létezik, kinek alacsonyabban, ki-
nek magasabban. 

Érdemes felidéznünk egy pár kor-
látot, és azok átlépésének módját. 
Az első példa a vezetéshez kapcso-
lódik. Az egyik legösszetettebb ve-
zetési feladat egy zenekar irányítása. 
Nem véletlen, hogy a vezetési iroda-
lomban a jól irányított szervezetekre 
az „orchestrating” szót használják, 
ami a többféle hangszer összehangolt 
rendezésének képességére utal. Ke-
vés ennyire férfiak által (szó szerint) 
uralt szakma létezik, ahol nők csak el-
vétve fordulnak elő. A 34 éves litván 

karmester, Mirga Gražinytė-Tyla ma 
a Birminghami Szimfonikus Zenekar 
zeneigazgatója. Éppen a napokban je-
lölték Grammy-díjra a „2020 legjobb 
zenekari produkciója” mezőnyében. 
Ha valakit érdekel egy méltatás róla, a 
„The Guardian Tyla” keresőszavakkal 
hamar talál ilyet. 

A mozgáskorlátozott emberek áttöré-
seiről is sokat hallhattunk. A nálunk 
is jól ismert Nic Vujicicról – aki kéz 
és láb nélkül születve is képes volt 

nemzetközileg magasan jegyzett mo-
tivációs előadóvá válni – sokan példát 
vehetünk, akiknek minden végtagjuk 
ép, és netán arra gondolnánk, hogy 
korlátok közé vagyunk szorítva. Egy 
másik „korlátozott” hölgy (a keresőben 
megtaláljuk, ha a „TED Sue Austin” 

Üvegplafon
Kevéssé közkeletű szó az üvegplafon, holott igen gyakran ütközünk bele. Ilyenkor derül ki, hogy ez az üveg törhetetlen, 
vagy legalábbis annak látszik. Első megközelítésben ez társadalmi jelenségnek tűnik, mintha a felső korlátokat a társa-
dalom állítaná a gyanútlan állampolgárok számára. Néha ez is megtörténik, azonban ezek a korlátok leginkább belül 
vannak. Ezek pedig a hiedelmeink. 
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Új antibiotikumot fedeztek fel
Az itthon is megtalálható veteménybab gyökércso-
mói között újfajta baktériumölő vegyületet találtak: a 
phazolicint Mexikóban sikerült kinyerni a növény gyö-
kérzetében található, Rhizobium nemzetséghez tartozó 
baktériumok segítségével. Ezek a mikroorganizmusok 
felelősek a gyökéren megjelenő csomókért, segítenek 
felvenni a talajból a nitrogént, és távol tartják a káros 
mikrobákat.

A Rutgers Egyetem kutatói a Los Tuxtlas régióban talál-
ható esőerdőben gyűjtötték be a baktériumok azon fajtá-
ját, amely a phazolicint termeli. A vegyület tulajdonkép-
pen egy, a riboszómában szintetizálódó peptidcsoport, és 
az egészségügy mellett a mezőgazdaságban játszhat még 
nagyon fontos szerepet.

A phazolicin nemcsak hogy a baktériumok szélesebb körét 
képes megtámadni, a kutatók azt is felfedezték, hogy képes 
eljutni a sejtek riboszómájáig, ahol megakadályozza a fehér-
jék szintetizálását. Ez a második olyan ismert peptid, ame-
lyik képes erre.

Forrás: pharmaonline.hu

Május a vérnyomásmérés hónapja!
A Nemzetközi Hypertonia Társaság, a Hypertónia Világ 
Liga és a Magyar Hypertonia Társaság ismét mozgalmat 
hirdet 2020 májusára (May Measurement Month 2020 – 
MMM20)!

A mozgalom újabb figyelemfelhívás a népbetegséggé vált 
hipertónia veszélyeire, kellő időben történő felismerésé-
re és megelőzésére. A hazánkban élő mintegy 3,5 millió 
hipertóniás beteg miatt Magyarország is jelentkezett a 
mozgalomba, amelynek során olyan egyéneknél történik 
adatlap-kitöltés és vér-
nyomásmérés, akiknek 
egy éven belül nem 
volt megmérve a vér-
nyomása.

A vérnyomásmérő he-
lyek terveink szerint 
a hipertónia-ellátóhe-
lyek, a társszakmák 
szakrendelései, a házi-
orvosi és üzemorvosi rendelők, a gyógyszertárak, a munka-
helyek és a családtagok lesznek. Önkéntesek segítségével 
közösségi rendezvényeken, bevásárlóközpontokban is sor 
kerülhet vérnyomásmérésre.

Kérjük, hogy jelentkezésével, támogató részvételével segít-
se a mozgalom hazai megvalósulását, hogy minél több nem 
felismert hipertóniás személyt azonosítsunk, és a megfelelő 
ellátáshoz juttathassunk!Jelentkezni a Nemzeti Koordiná-
tori Iroda címén lehet: mmm20.hu@gmail.com

Köszönettel és tisztelettel, a Magyar Hypertonia Társaság  
vezetősége nevében,

Dr. Járai Zoltán az MHT elnöke, 
az MMM20 Program hazai koordinátora

Dr. Madár György emlékére

Rövid betegséget követően elhunyt dr. Madár György gyógyszerész kollégánk. Gyuri 
meghatározó személyisége volt a budapesti gyógyszerész kollektívának. Elsők között 
létesített jogelőd nélküli magángyógyszertárat. A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége egyik alapítója volt, a Felügyelő Bizottság tagjaként vállalt részt a közös 
munkában. Szakmai tevékenysége, emberi magatartása példaként állítható a szakma 
számára. Szerette a társaságot, a kirándulást, elsőként a családját. A fél világot becsa-
varogva sok szép emléket őrzünk Róla. 

Isten áldjon Gyuri, emlékedet megőrizzük!

Tisztelettel: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
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Néggyel csökkent az országban működő patikák száma

A Világgazdaság a NEAK és a KSH éves statisztikáit ösz-
szegző cikkéből több más mellett kiderül: 2018-ban 2289 
gyógyszertárnak volt működési engedélye, ami néggyel 
kevesebb, mint egy évvel korábban. Magyarországon egy 
gyógyszerészre 1755 lakos jut.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai 
szerint a gyógyszerek bruttó 501,5 milliárd forintos for-
galmából az egészségbiztosító 374,2 milliárd forintot fize-
tett ki támogatásként 2018-ban. A betegek a vényköteles 
gyógyszerek árának átlagosan 25,4 százalékát térítették 
meg – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Egészség-
ügyi évkönyvéből.

Egy évvel korábban még 477 milliárd forintos volt a gyógy-
szerkassza, és 352 milliárdra rúgott a NEAK-tól származó 
támogatás, amelynek az aránya egy év alatt 71,1 száza-
lékról 71,9 százalékra nőtt. Az egy lakosra jutó országos 
gyógyszerforgalom 2018-ban átlagosan valamivel több, 
mint 13 ezer forintot tett ki. Ezen belül a budapesti érték 
kicsivel meghaladta a 13,5 ezer forintot, a dél-alföldi át-
lag 14,2 ezer, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei pedig 11,3 
ezer forint volt. A betegek a fővárosban átlagosan 14, Vas 
megyében 16, Békésben és Tolna megyében átlagosan 18 
vényköteles gyógyszert váltottak ki.

A fővárosi háztartások a vizsgált évben több mint 48 ezer 
forintot költöttek gyógyszerre, gyógyárura és gyógyászati 
segédeszközre, míg az Alföldön élők kiadásai több mint 
tízezer forinttal kevesebbet, 36-37 ezer forintot tettek ki. 
 
Idén januárban 26 új gyógyszer kapott társadalombiztosí-
tási támogatást. 2014 és 2020 között 1323 új gyógyszert 
fogadott be a tb, az érintett készítmények 118 terápiás te-
rületen használhatók. Ezen belül 2014-ben 307 gyógyszer-
befogadás történt, az azt követő években pedig rendre 300, 
249, illetve 223. A 2017-ben befogadott készítmények közé 
tartozott a kétéves kor alatt adható agyhártyagyulladás el-
leni oltás is, amely 2017 januárjától kiemelt támogatással 
érhető el. 2018-ban 244 készítményt fogadott be a tb, ebből 
29-et október közepétől.

Forrás: vg.hu

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásáról 
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége javára!

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Gyógyszerhulladék: egyre többet gyűjtenek vissza

Egyre tudatosabbak a gyógyszerfogyasztók: tavaly több 
mint 11 százalékkal nőtt a Magyarországon begyűjtött 
gyógyszerhulladék mennyisége. 2019-ben 340,6 tonna le-
járt szavatosságú vagy fel nem használt gyógyszert sem-
misítettek meg Magyarországon, míg egy évvel korábban 
305,5 tonnát – mondta a Világgazdaságnak Miklósi And-
rás, a Recyclomed Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. 
Hozzátette: a társaság 2005 óta 3300 tonna gyógyszerhul-
ladékot gyűjtött be, a volumen évről évre nő, a kezdetek óta 
megduplázódott.

Tavaly a havonta átlagosan begyűjtött mennyiség is csúcsot 
döntött: míg a korábbi években 23-25 tonnát vittek el a zöld 
konténerekből, a patikákban, benzinkutakon és drogériák-
ban elhelyezett gyűjtődobozokból, 2019-ben már 28 ezret. 
Miklósi András kiemelte, hogy a lakossági gyógyszerhul-
ladék begyűjtésének költségeit a gyártók finanszírozzák. A 
költségek megállapítása dobozarányosan, az előző évi pati-
kai eladási statisztika alapján történik.

Zöld konténerek több mint 4100 helyen találhatók, mintegy 
2300 patikában, számos fiókgyógyszertárban és patikákon kívüli 
gyógyszerárusító helyeken.

Forrás: vg.hu

https://www.vg.hu/vallalatok/egeszsegugy/tobb-gyogyszerhulladekot-gyujtottek-be-2-2020788/


GYÓGYSZERTÁR  29XIX. évfolyam 3. szám  l  2020. március

REJTVÉNY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68

A MAGYAR TENGER
Balaton retró

Akiknek zsenge gyermekkora és fiatal felnőttkora a hatvanas-het-
venes évekre esett, azok számára ez az időszak jelentette a Balaton 
aranykorát. Akkor kezdődött el a hivatalos, igazi, nagybetűs nyári 
szünet, amikor a családi Wartburg elhagyta az Osztapenko-szobrot, 
és döcögött az M7-esen a Balaton felé. Beutaló a kesztyűtartóban, 
hogy aztán az üdülőben birtokba vehessék a lakkozott fa bútoros 
szobákat, Junoszty tévével, csipketerítővel. 

Szakszervezeti üdülő a Balcsi partján rengeteg volt. Alutálcákon 
a lecsós virsli, jófajta pörköltek, sült hal. A szülők sokszor csak 
délután látták először a gyereket, de tudták, biztonságban van, és 
egyébként is, tud magára vigyázni. A Balaton déli partja mindig 
népszerű volt a fiatalok körében, és Siófok, Zamárdi, Balatonföld-
vár, valamint Balatonlelle mellett Balatonmáriafürdő is kedvelt úti 
célnak számított. A nádassal körülölelt móló tökéletes helyszínnek 
bizonyult a baráti ejtőzésekhez. A fiatalok körében népszerű volt 
a tó körül turnézó, könnyűzenei koncertsorozat, amelynek címét a 
vízszintes 1. sor megfejtése tartalmazza. Itt az akkor legnépszerűbb 
előadók, énekesek és zenekarok léptek fel egy közös műsorban. 

Persze ne feledkezzünk meg a Balaton körüli, számtalan közkedvelt 
étteremről, csárdáról és szórakozóhelyről sem. A part menti települé-
seken, az északi és a déli parton egyaránt, voltak ilyenek. Némelyikük 
a mai napig is üzemel. Ezek közé tartozott a szárszói Véndiófa, a lellei 
Becsali Csárda, vagy a siófoki Matróz büfé a hajóállomásnál. Az északi  
parton az almádi Tulipán étterem, a csopaki Vígmolnár, a szepezdi Sel-
lő és nem utolsósorban Badacsony egyik legmeghatározóbb jelképe  
(még ma is), a függőleges 15. sorban található étterem.

Ahogy Papp Gábor Zsigmond 2007-es dokumentumfilmjében – 
amelynek címe a függőleges 24. sorban olvasható – is láthattuk, a 
hetvenes évek közepére a balatoni nyaralás természetessé vált. Alig 
akadt család, ahol a munkahely, egy szomszéd vagy egy nagybácsi 
révén ne juthattak volna el a szülők a gyerekekkel egy hétre Szemes-
re vagy Siófokra. Aztán a hetvenes évek végére nyilvánvalóvá vált, 
hogy a Balaton megtelt. A strandokon már reggel kilenckor elfogy-
tak az árnyékos helyek, a tihanyi révnél végtelen kocsisorok álltak. 
Ezzel egy korszak is lezárult.

Vízszintes

1. Megfejtés 13. Ez a város híres fehér krétaszikláiról 14. Több 
mint 42 kilométer távú futóverseny 16. Bolívia jelzése sportese-
ményeken 18. Elvetemült, gonosztevő 19. Az Iljusin repülőgépek 
típusjele 21. Magyar központú multinacionális vállalat 23. Tenge-
ri hal 25. Sérülés 27. Fejfedő 29. British Airways 30. Idegen étel 
31. A kisbaba jár így 32. Káposztafajta 33. A legmélyebb hang a 
női kórusban 34. Nem tegez! 35. Bál, fesztivál, ünnepi program  
36. Üresen lát! 38. Szájat nyit 40. Legelő 41. Ürügye, magyaráza-
ta 43. Szópótló szó 45. A polónium vegyjele 46. Észak-amerikai 
indián törzs 47. Település a Balaton keleti csücskén 48. Ritka női 
név 50. Nem utó! 51. Férfiú megszólítása 52. Esetleg ez esetben  
54. Udvariasan akar 56. TTE 57. Becézett Ákos 59. Terebélyese-
dés 61. Eldug, takar 62. Vezető, világhírű, spanyol ruházati már-
ka 64. Fejlődnek, gyarapodnak 65. Kopasz 66. Becézett Dorottya  
67. KTB 68. Rajta keresztül 

Függőleges

2. Kínál, nyújt 3. Gyulladás 4. Ukrajna lengyel határhoz közeli 
nagyvárosa 5. Leó betűi keverve 6. Papírra rója a betűket 7. Üres 
tám! 8. A szív oldala 9. Betakarítja a termést 10. Becstelen em-
ber 11. A Napisten egyik formája, akinek kultikus tisztelete az 
Amarna-korhoz kapcsolódik 12. Lakoma 15. Megfejtés 17. Ide-
oda tologat 20. Lámpát kikapcsol 21. Keresgél, kutat 22. Kerti 
szerszám 24. Megfejtés 26. Fadarab 28. Adagolóba csomagolt, 
kedvelt cukorkaféleség 29. A szobába bekerül 32. Varjú mondja  
37. Cseh autómárka 39. Vékony, erős horgászzsineg 41. Ismert 
márka az irodatechnikában 42. Advanced Technology Attachment 
43. … de France, Párizs régió kerülete 44. Izzó 49. Előadást meg-
tekintők 51. Módja, eszköze 53. Adódik, kerül 54. Fájdalom, gyöt-
relem 55. Hirtelen mozdulattal meghúz 56. Cselekedet 58. Papírra 
vető 60. Sérülés 63. Az argon vegyjele

A március 27-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)
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Helyszín: Művészetek Palotája
Időpont: április 3., 19.30
Jegyár: 3900–12.900 Ft

BALETT
Lajkó Félix és a Győri Balett: GisL
A 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóelőadása

A Giselle a 19. századi romantikus balett stílusteremtő 
remekműve, népszerűsége a mai napig töretlen, címsze-
repe minden balerina álma. Az 1841-ben bemutatott da-
rab Adolphe Adam muzsikájával hódította meg a világot.  
A jubileumi Budapesti Tavaszi Fesztivál nyitóelőadása 
valódi kuriózumnak ígérkezik – a Győri Balett előadásá-
ban e misztikus, egyszerre gyönyörű és borzongató törté-
net ezúttal Lajkó Félix zenéjével kel új életre.

Giselle: Herkovics Eszter Adria/Gyurmánczi Diána 
Albrecht: Daichi Uematsu/Jekli Zoltán 
Myrtha/A vad: Guti Gerda/Marjai Lili Anna 
Hilarion: Luka Dimić/Luigi Iannone 

Zene: Lajkó Félix 
Koreográfus: Velekei László

Közreműködik: Lajkó Félix – hegedű, Sidoo Attila – gitár,  
Kertész Endre – cselló, Barcza Horváth József – nagybőgő,  
Mazura János – tuba, Czirják Tamás – dob

 

SZÍNHÁZ
J. M. Synge: A nyugat császára

Az eldugott kis falu nincstelen lakói szebb élet-
ről ábrándoznak. A váratlanul megérkező idegent 
körbecsodálják, aki azzal henceg, hogy megölte 
a saját apját. Synge humora és naiv mesélőkedve 
a legnagyobbak közé emelte vígjátékát, amelyet 
a Pesti Színházban Rudolf Péter állít színpadra.

A főbb szerepekben: Waskovics Andrea (Pegeen), 
Hegedűs D. Géza (Michael), Kőszegi Ákos  
(Mahon), ifj. Vidnyánszky Attila (Christy), 
Gyöngyösi Zoltán (Shawn), Majsai-Nyilas Tünde 
(Mrs. Quin) 

Rendező: Rudolf Péter

Helyszín: Pesti Színház
Időpont: március 16., 20., 29., április 2., 3., 14., 

19.00, március 29., 14.30
Jegyár: 2390–4390 Ft

Fotók: Szkárossy Zsuzsa

http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=WneLroPfoDt5UVaC0MIeHU
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=G1k2dQQTxSTiqW
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=mCfznH9Vy6sdu6JlZYoKqE
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=2flcM1PYAViuDU
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=FGnYBROfxpnK9oInuSBt5P
http://vigszinhaz.hu/person.php?mid=oJObWsVTWrkAbR
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KOMOLYZENE
A Royal Philharmonic Orchestra hangversenye

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: március 29., 19.30     Jegyár: 4900–16.900 Ft

Műsoron:
Britten: Peter Grimes – Négy tengeri közjáték, op. 33a

Beethoven: III. (c-moll) zongoraverseny, op. 37
Prokofjev: V. (B-dúr) szimfónia, op. 100

Vezényel: Vaszilij Petrenko
Közreműködik: Alice Sara Ott (zongora)

Egy zenekar, amelyet a 20. századi brit zeneélet nagy épít-
kezője, Thomas Beecham alapított 1946-ban, majd olyan 
karmesterek irányítottak, mint Rudolf Kempe, Doráti Antal, 
André Previn, Vladimir Ashkenazy, Jurij Tyemirkanov, Dani-
ele Gatti és Charles Dutoit. Egy szimfonikus együttes, amely 
legendás produkciók sokaságát hozta létre, és a budapesti kö-
zönséget is többször meggyőzte különleges kvalitásairól.
 
Britten Négy tengeri közjátéka a Peter Grimes című ope-
rából különleges szépségű vízi zene: egyszerre természet- 
és lélekábrázolás. Beethoven „katonás” nyitótételű c-moll 
zongoraversenye hangvételével és formátumával fordulat 
a zeneszerző versenyműveinek történetében. Prokofjev rit-
kán hallható V. szimfóniája háborús remekmű: 1944-ben 
keletkezett, a zeneszerző vallomása szerint „himnusz a sza-

bad és boldog emberhez, az ő hatalmas erejéhez, tiszta és 
nemes lelkéhez.”
 
Vaszilij Petrenko 1976-ban született Leningrádban. Kar-
rierje során az Oslói Filharmonikus Zenekart, az Európai 
Unió Ifjúsági Zenekarát és a Royal Liverpool Philharmo-
nic Orchestra-t is dirigálta. A 2021/22-es évadtól, ötéves 
szerződéssel ő lesz a Royal Philharmonic Orchestra vezető 
karmestere. A koncert szólistája, a német apától és japán 
anyától származó, 31 éves Alice Sara Ott korosztályának 
kiemelkedő képességű zongoraművésze.

Közreműködik: Chick Corea (zongora), Christian 
McBride (bőgő), Brian Blade (dob)

Chick Corea negyedszer tér vissza a Müpába. Ez a 
tény egyenes arányban áll jazztörténeti jelentőségével 
és művészi termékenységével, amelynek köszönhető-
en szinte évente jelentkezik újabb fajsúlyos anyaggal. 
Nem elég, hogy ez alkalommal Christian McBride és 
Brian Blade személyében olyan társak kísérik, akik kü-
lön-külön is megtöltenék a Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermet, további különlegesség, hogy a kon-
cert első részében egy, a 15 éves Müpa felkérésére írt  
Corea-kompozíció csendül majd fel. A huszonkétszeres 
Grammy-díjas zongorista példaképe és egyik kedvenc 
zeneszerzője, Bartók Béla munkássága előtt is tiszteleg 
a Müpa számára komponált darabjával.
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JAZZ
Chick Corea Trilogy

Fotó: tarlova.com
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