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A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége tavaly októberi rendezvé-
nyén 2020. október 9–11. közötti idő-
pontra meghirdette a Gyógyszerészek 
XXX. Kongresszusát. A siófoki Hotel 
Azúrba tervezett jubileumi rendezvény 
jelmondatát is rögzítette: „A jövő már 
jelen van”.

A Szövetség idén márciusban „Új len-
dület, közös akarattal” kulcsüzenet 
jegyében tartott munkakonferenciá-
ja megerősítette az őszi kongresszus 
rendezésének szándékát. Ugyanakkor 
a szervezet közgyűlése új tisztségvi-
selői kart választott. A MOSZ Orszá-

gos Választmánya 2020. április 28-i 
videó-ülése – mérlegelve a koronaví-
rus kapcsán kialakult helyzettel ösz-
szefüggő kérdéseket – állást foglalt 
a Gyógyszerészek XXX. Jubileumi 
Kongresszusa eredeti időpontban tör-
ténő megtartása mellett.

A döntést a Magyarország Kormánya 
vírusveszély lefolyásával összefüggés-
ben kialakult álláspontja és döntései, 
valamint a hazai és nemzetközi környe-
zet szakmai rendezvények szervezésé-
vel összefüggő véleménye és cselekvé-
si programjai is megalapozták. Tudjuk, 
hogy sokan aggódnak a világjárvány 

miatt, és ez a szakmánk képviselőit 
is magában foglalja. Tájékozódtunk 
arról, hogy a WHO támogatásával, a 
regisztrációs határidő meghosszab-
bításával, gőzerővel folytatódnak az 
előkészületek a FIP „A gyógyszerésze-
ti és gyógyszerészeti tudományok 80. 
világkongresszusa” 2020. szeptember 
13–17. között, Sevillában megtartandó 
eseményeinek előkészítésére. 

Amellett, hogy a koronavírus-világjár-
vány számtalan és váratlan egészségügyi, 
társadalmi, valamint gazdasági következ-
ménnyel jár, számunkra külön üzenetet 
is hordoz. Soha nem volt ennyire fontos 
az egyetemes egészségügyi lefedettség. 
A közvetlen lakossági gyógyszerellátás 
jól vizsgázott. Folyamatos helytállását, 
erőfeszítéseit elismerte a társadalom, az 
egészségügyi ellátórendszer, a szakmai és 
politikai döntéshozatal egyaránt.

A 30 éves jubileum sok mindenre al-
kalmat ad. Értékelve az elmúlt három 
évtized tapasztalatait, azokra építve, 
új stratégiai terv kidolgozását teszi le-
hetővé. Változásban vannak az egész-
ségügyi rendszerek, a demográfiai kör-
nyezet, míg a technológiai forradalom 
hatásai új horizontot nyitnak a szakma, 
a hivatás fejlesztésére. A változásokra 
kell tehát koncentrálni. Ehhez ad al-
kalmat a MOSZ új vezetése számára a 
XXX. Kongresszus.

Minden segítőtársat, érdeklődőt vá-
runk a Gyógyszerészek XXX. Jubile-
umi Kongresszusa rendezvényein, a 
megszokott környezetben, Siófokon!

Lukácsné dr. Fodor Enikő
elnök

dr. Mikola Bálint
leköszönt elnök

Gyógyszerészek XXX. Jubileumi Kongresszusa
2020. október 9-11., Siófok, Hotel Azúr
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Az elmúlt időszakban két alkalommal 
is arra kértük a gyógyszerész kollé-
gákat, hogy osszák meg velünk ta-
pasztalataikat, hogy jobban láthassuk, 
ki milyen gondokkal küzd, és milyen 
eredményeket ért el.

A két vizsgált időszak a vírus első hul-
láma, illetve a kijárási korlátozás első 
két hete volt. Az alábbiakban az elmúlt 
egy hónap változásait foglaltuk össze, 
a gyógyszerészek válaszai alapján.

Ellátási zavarok és visszarendeződés

A járvány „első hulláma” mindenkit 
meglepetésszerűen ért. Hirtelen a több-
szörösére emelkedő forgalom, óriási 
kereslet a C- és D-vitaminok, immun- 
erősítők, lázcsillapítók iránt. Soha nem 
tapasztalt lázmérő-, kéz- és felületfer-
tőtlenítő, szájmaszk- és gumikesztyű- 
fogyás. Háromhavi vénykiváltás. 

Nem csoda, hogy ezt a hirtelen meg-
növekedett rendelésállományt a nagy-

kereskedők nem tudták kiszolgálni. 
Csúsztak a szállítások, eltűntek visz-
szaigazolt rendelések, az autók ösz-
sze-vissza érkeztek. Napokig teljes bi-
zonytalanság uralkodott: mit ígérjünk 
a betegnek, és mi válik valóra belőle, 
miközben eddig minden óramű pon-
tossággal érkezett?
 
Ahol nem volt elég tartalékkészlet, a 
felvásárlási láz hatására redukálni kel-
lett a vénykiváltást, az egyéb termé-
kekből egyszerre vásárolható mennyi-
séget, azért, hogy mindenkinek jusson 
belőle.

Fertőtlenítő kezdetben alig érkezett. 
Hogy megoldjuk a problémát, készítet-
tük, ameddig volt hozzá alkohol. Most 
újra beszerezhetők a különféle fertőt-
lenítőszerek, amelyeket előszeretettel 
vásárolnak a betegek. Szájmaszkokból 
eleinte nagy volt a hiány, most sorra 
érkeznek az ajánlatok, rendkívül válto-
zatos árakkal, mondhatni, naponta vál-
tozik az „árfolyam”. Gumikesztyűre is 
hatalmas igény lenne, de nincs a raktá-

rakban. Interneten ugyan rendelhetné-
nek a betegek, de ott „aranyárban” van.

Ezek a tényezők új kihívások elé ál-
lították a gyógyszerészeket, akiknek 
nemcsak szakmai tudásukat, hanem 
kommunikációs, illetve meggyőzőké-
pességüket is maximálisan hadrend-
be kellett állítaniuk. Rövid, tömör  
kulcsüzenetek, amelyeket mindenki 
ért. Nem könnyű feladat!

A korlátozó rendelkezések hatására 
helyreállt a rend, megismertük a do-
bozkorlát fogalmát. Nem könnyű úgy 
összeállítani egy rendelést, hogy na-
ponta csak egyszer küldhetjük el, és 
a benne lévő dobozok számát kell fi-
gyelembe vennünk, függetlenül attól, 
hogy visszaigazolják-e vagy sem, mert 
ha túllépjük a keretet, nullázódik a ren-
delés.

Egy vidéki gyógyszerész így ír a hely-
zetéről: „A fő beszállítónknál nincs 
az átlagosnál több hiánycikk, de a do-
bozkorlát a napi dobozfogyás körülbe-
lül negyedét fedezi. Üresek a polcok, 
szekrények, OTC-t napok óta nem ren-
delek, a keretet a nem helyettesíthető 
vényköteles gyógyszerekre tartaléko-
lom. Az átlagnál nagyobb készletet 
tartunk, de már kimerülőben vannak a 
tartalékok.” 

Több patika jelezte, hogy a kisebb 
nagykereskedők rugalmasabbak vol-
tak, jobban tudták tartani a szállítási 
határidőket, azonban náluk is nagyon 
megemelkedett a hiánycikkek száma. 
A patikák közül az járt jobban, aki több 
nagykereskedővel is szerződésben állt, 
mert így valamelyik csak tudott adni 
neki gyógyszert.

Lassan rendeződik a kiszállítások hely-
zete, visszaáll a normál rend, de inkább 

Alkalmazkodunk és helyt állunk
Koronavírus-járvány – patikai körkép (2020. március 13.–április 11.)
A Covid-19 járvány felkorbácsolta a magyar egészségügy amúgy sem sima tengerét, rajta a gyógyszerpiac összes szerep-
lőjével, akik rég érezhették ennyire, hogy egy hajóban ülnek. A cél közös, így csak együtt, összefogással juthatunk el oda, 
hogy megmeneküljünk a járványtól, és épségben, egészségben éljük túl a nehéz napokat. 
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egy napot rászámítunk a beérkezésre, 
hogy ne kelljen a betegnek magyaráz-
kodnunk. Lehetetlen helyzet, ami nem 
tőlünk függ, így óvatosan kell bánnunk 
az ígéretekkel, különben elveszítjük a 
hosszú évek során felépített bizalmat.

A megelőzésre vonatkozó szabályokat 
is meg kellett szokniuk a betegeknek 
(egymástól való távolság betartása, 
csak annyi vásárló jöhet be, ahány tára 
működik, ügyeleti ablakon keresztül 
történő expediálás), alkalmazkodniuk 
kellett a helyi patikában bevezetett in-
tézkedésekhez.

A kijárási korlátozás újabb kihíváso-
kat hozott, a 65 év felettiek idősávja 
nem mindenki számára egyértelmű, 
annak ellenére, hogy a médiában fo-
lyamatosan tájékoztatják, képzik a 
lakosságot. Sokszor rácsodálkoznak 
arra, hogy ez a szabály a gyógyszer-
tárakra is igaz, és sajnos több a 65 év 
feletti renitens, mint a fiatalabb. Min-
den alkalommal elmagyarázzuk, hogy 
ez az ő érdekükben, az egészségük, 
életük megóvása érdekében történik. 
A türelem lassan fogy, bár ez vérmér-
séklet-függő. A posták, bankok előtt 
is hosszú sorok kígyóznak, ezt is meg 
lehet szokni.

Hogyan bírja, hogyan áll helyt a 
gyógyszerész és az asszisztencia 
ebben a nehéz helyzetben?

Az eltelt egy hónap alatt rendkívü-
li módon kimerültek a kollégák. A 
patikai terheket nem csak a hirtelen 
megnövekedett, majd a normál mér-
tékűre visszaálló forgalom okozta. Fo-
lyamatosan magyarázni kell az új sza-
bályokat, megtanítani a betegeket az 
e-vény kiváltásának minden fortélyára, 
egyeztetni az aprónak tűnő részleteket, 
hogy a gyógyszerért jött unoka/szom-
széd tényleg azt vásárolja meg, amire 
szükség van. Mindemelett szájmaszk-
ban, kesztyűben, plexifal mögött vagy 
ügyeleti ablaknál dolgozunk. A fertőt-
lenítésre, személyi higiéniára sokkal 
jobban ügyelünk, alkalmazkodva a 
központi utasításokhoz. A szükséges 
biztonsági eszközök beszerzése sok-
szor nem könnyű feladat, és ez újabb 
terheket ró a gyógyszertárvezetőkre. A 
nyitva tartás vagy a beosztás megvál-
toztatása is megfontolt döntést igényel.

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
kolléganő a következőket írja ezzel 
kapcsolatban: „Azok az egészségügyi 
dolgozók, akikről a médiában a legtöbb 

szó esik, a kórházi dolgozók, az orvo-
sok, az ápolónők, plusz a mentőszolgá-
lat. Utánuk viszont mi, gyógyszerészek 
és gyógyszertári asszisztensek vagyunk 
azok, akik a legtöbbet találkoznak a la-
kossággal, a potenciális vagy tényleges 
betegekkel. Miközben előírják, hogy 
meddig és kinek lehetünk nyitva, az or-
vosi rendelőt nem kereshetik fel a bete-
gek. Tehát jobban ki vagyunk téve a fer-
tőzésnek, mint a háziorvos. A kórházi 
szakemberek és a mentősök mellett bi-
zony mi is nagy kockázatot vállalunk a 
munkánk során. Az lenne az elvárásom, 
a szóbeli elismerésen kívül a patikák is 
kapjanak valamekkora összeget, ami a 
védőeszközeink, fertőtlenítőszereink 
költségét fedezné.”

Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy sok család otthonról dolgozik, 
a gyerekek nem járnak közösségbe, 
iskola csak virtuálisan van. Egyen-
súlyt kell teremteni a munkahely és 
a család között, hogy egyik se sérül-
jön, a testi mellett a lelki egészség is 
megmaradjon.

Köszönjük minden gyógyszerésznek, 
asszisztensnek, hogy kitart ebben a 
válságos helyzetben!

MOSZinfó

Szabjunk gátat a cseppfertőzésnek!
Mit lehet tudni a leginkább elérhető orr- és szájmaszkokról?
A COVID-19 járvány idején gyógyszerészként talán a legfontosabb feladatunk, hogy egészségesek maradjunk, és ezzel 
minél tovább tudjuk szolgálni betegeink jobbulását. Óriási kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e védőfelszerelést beszerezni 
vagy gyártani/ gyártatni magunknak és dolgozóinknak, illetve ha többféle típus beszerzésére is van lehetőség, akkor azok 
közül melyiket érdemes választani. Külön kérdés, hogy mi az, ami védhet bennünket és betegeinket az egyébként számos 
biztonsági elemet tartalmazó gyógyszertári környezeten kívül?

Legelőször is le kell szögezni, hogy sem-
milyen maszk viselése nem helyettesíti a 
biztonsági intézkedések betartását. Hogy 
csak a legfontosabbakat említsem, for-
dítsunk fokozott figyelmet a megfelelő 
szellőztetésre, szociális távolságtartásra, 
alapos szappanos kézmosásra, a környe-
zetünkben lévő, gyakran megérintett tár-
gyak fertőtlenítésére.

A vírus terjedéséről

Mivel egy új vírusról van szó, a világ 
még csak tanulja a terjedésére, fertőző-
képességére vonatkozó sajátosságokat, 
nem beszélve számos egyéb aspektus-
ról. A légzőszerveket fertőző vírusok 
általában direkt kontaktussal, valamint 
kisebb és nagyobb méretű részecskék-

kel terjednek (folyadékcsepp vagy szi-
lárd részecske). Érdemes megemlíteni, 
hogy a maszk viselése segít nedvesen 
tartani az orr nyálkahártyáját, így javít-
va általánosan a mukociliáris clearan-
ce-t (1). Az amerikai CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) aján-
lása alapján 6 láb (1,8 méter) emberek 
közötti távolság tartása elegendő a 
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betegség terjedésének gátlására. Ezzel 
szemben egyes tanulmányok (kórházi 
környezetben, fertőzött betegek keze-
lése esetén) 4 méteres távolság tartását 
javasolják (2). 

Sajnos a vírus a különböző anyagból 
készült tárgyak felületén meglehe-
tősen sokáig képes megőrizni a fertő-
zőképességét (72 óra: műanyagon, 48 
óra: rozsdamentes acélon, 24 óra: kar-
tonpapíron, 4 óra: rézfelületen) (3). 
Aeroszol formájában (folyadékcsep-
pek mérete <5 μm /ezt nebulizerrel 
állították elő/) a COVID-19 kóroko-
zója 3 órán keresztül volt képes meg-
őrizni fertőzőképességét (3). Azonban 
a fertőzés jellemzően a ki/belégzés, 
tüsszentés, köhögés során levegőbe 
kerülő folyadékcseppek segítségével 
terjed, amelyek mérete jóval nagyobb 
5 μm-nél. 

Egy kis tüsszentés-kolloidika követ-
kezik. A vírus mérete 0,06-0,14 μm 
között van „csupaszon”, viszont ilyen 
állapotában jellemzően csak rövid ide-
ig marad fertőzőképes, és nem is iga-
zán jellemző az előfordulása ebben a 
formában. Leginkább a légzés, köpet, 
beszéd, köhögés és tüsszentés során 
levegőbe kerülő cseppek tartalmaz-
nak nagy mennyiségben vírusokat. A 
cseppek mérettartománya jellemző-
en meglehetősen nagy (70-360 μm), 
így hamar, 1-2 méteren belül a földbe 
csapódnak. Viszont a 100 μm alatti 
cseppek képesek arra, hogy nagy faj-

lagos felületüknél fogva földet érés 
előtt veszítsenek a víztartalmukból, 
és így egy cseppmagot (droplet nucle-
us) formáljanak, ami már 5 μm alatti, 
és így akár a levegőben található por-
szemcsékhez tapadva hosszabb ideig is 
képesek lebegni (a korábban említett 3 
órán keresztül). Mivel ezek a cseppma-
gok hajlamosak a kiszáradásra, ezért 
a vírus fertőzőképességét is rontják, 
valamint vírusszámra is kevesebbet 
tartalmaznak a nagyobb kilélegzett 
cseppeknél. A COVID-19 esetén azon-
ban ezek fertőzőképessége nem igazán 
körüljárt téma (4, 5, 6). 

Továbbá érdemes megemlíteni, hogy 
az összes nyálkahártya alkalmas kapu 
lehet a fertőzés bejutására a szerve-
zetbe (leginkább a száj, a légutak és a 
szem nyálkahártyáján keresztül jellem-
ző a fertőződés, ezért fontos, hogy csak 
kézmosás után nyúljunk az arcunk-
hoz). Fontos tény, hogy fertőzött egyén 
jelenléte esetén a padló a leginkább 
fertőzött terület, mert a nagy cseppek 
oda hullanak le, onnan a patikai sze-
mélyzet és a többi látogató a lábbelijén 

minden helyiségbe széthordja a fertő-
zést, ezért nagyon fontos a lábbelik és 
a padló fertőtlenítése (2).

Elvárások egy maszkkal szemben

•	 Lehetőleg minél jobban szűrje ki a 
vírusokat tartalmazó részecskéket. 
Ezzel az a gond, hogy minél jobban 
szűr, annál rosszabb viselni, és mi-
nél jobb viselni, annál kevésbé szűr.

•	 A belső felszíne lehetőleg legyen víz-
zel nedvesíthető, hogy felfogja a ki-
légzésből származó légúti cseppeket, 
viszont a külseje legyen víztaszító, 
ugyanis jó, ha a környezetből rákerü-
lő fertőzött cseppek nem áztatják el.

•	 Legyen többször használható, fer-
tőtleníthető.

•	 A megfelelő szűrőréteg mellett, 
a maszk és az arc illeszkedésénél 
tökéletesen zárjon, hogy csak a 
maszkon keresztül legyen lehetsé-
ges a lélegzés, szűretlen levegő ne 
kerüljön be.

•	 Védje a szemet is, ha nem védőfal 
mögött dolgozunk.

1. ábra: A légutakból kikerülő cseppek méreteloszlása és környezetbe való  
kijutása (Ian M Mackay alapján)
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Elérhető maszktípusok

Kétrétegű maszk:

Ezt leginkább arra találták ki, hogy 
azokat a dolgozókat védje, akik nagy-
méretű porszemcséket lélegezhetnek 
be (műkörmösök). Nem igazán képes 
kisebb méretű cseppeket kiszűrni, el-
lenben viselete viszonylag kényelmes.

Szövetmaszkok:

Ezek hatékonysága leginkább attól 
függ, milyen sűrű szövésű az anyaguk 

(amin át lehet látni, az nyilván nem iga-
zán alkalmas a vírus elleni védekezés-
re). Hátrányuk lehet, hogy a ki/belégzés 
során eláznak, így a hajszálcsövesség 
törvénye alapján bevezethetik a fertőző 
anyagot a felhasználó arcára. Meglepő 
módon a szövetmaszkok egészségügyi 
használatának van irodalma (Nepálból; 
ki gondolta volna, hogy a világ gaz-
dag országai is egyszer szövetmaszkok 
használatára kényszerülnek?). 

A vizsgálat alapján a szövetmaszkok 
pórusmérete 80-500 μm között adódott, 
elég gyenge szűrőképességgel, ami 4 

mosási és szárítási ciklus után az eredeti 
potenciál 20 százalékára esett vissza, mi-
vel a szövet pórusmérete és alakja drá-
maian megváltozott. Az említett vizsgá-
lat szerint a szövetmaszkok a nagyrészt 
5 μm alatti részecskék 70-80 százalékát 
nagy pórusméretük ellenére is képesek 
voltak kiszűrni (7). Ezek alapján a szö-
vetmaszkokat csak kevéssé kontaminált 
helyen érdemes használni, ha van rá 
mód, nem mosással kell fertőtleníteni, és 
érdemes cserélni, ha átnedvesednek. 

Azonban aggasztó eredményekkel 
szolgál a szövetmaszkokkal kapcso-

Utánajártunk, hogyan változott az egy-
szer használatos, háromrétegű orvosi 
maszkok ára az elmúlt időszakban. 
Az adatokat azokból az árajánlatokból 
összesítettük, amelyekkel egy átlagos 
gyógyszertárat megkerestek az eladók. 
A normál beszerzési csatornák a nagy-
kereskedőkön keresztül működnek, 
azonban a fokozott vásárlói igényt ők 
nem tudták kielégíteni. Az így keletke-
zett piaci rést kihasználva nyitottak a 
gyógyszertárak felé eddig számunkra 
nem ismert forgalmazó cégek. Stra-
tégiájuk nagyjából azonos: telefonos 
megkeresés után e-mailben küldenek 
árajánlatot, fényképet a termékről, il-
letve tanúsítványt.

2020. február 13. és április 21. között 
összesen 39 ajánlat érkezett (minden-
hol a nettó/db beszerzési árak szere-
pelnek).

A fenti időszakban egyes cégek 
több ajánlatot is küldtek. A beszer-
zési árak csökkennek, az eladók 
láthatóan szabadulni igyekeznek a 
berendelt hatalmas készletektől.

Több sávos ajánlat is érkezett, ame-
lyek a rendelt darabszám függvényé-
ben 2-12 százalék között kínáltak 
kedvezményt. Elgondolkodtató, hogy 
milyen elképzeléseik lehetnek a for-
galmazóknak egy gyógyszertár kapa-
citásáról, amikor 50-100 ezer darab 
maszkról érkeznek ajánlatok.

A fizetési feltételek: készpénz vagy 
átutalás, a többségnél előre utalás 
megrendeléskor vagy utánvéttel átvé-
telkor. (Nincs 30 napos fizetési hatá-
ridő, ahogy azt a nagykereskedőknél 
megszokhattuk.) A többség nem szá-
mol fel kiszállítási díjat, ahol viszont 

van, ott körülbelül kétezer forinttól in-
dul. Rendeléskor érdemes figyelembe 
venni, hogy mit, honnan, mennyiért 
és milyen referenciákkal szerzünk be. 
Javaslom, legyünk megfontoltak!

Lukácsné dr. Fodor Enikő
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latban egy ausztrál tanulmány, amely 
több betegcsoportot vizsgálva arra ju-
tott, hogy minden esetben az egész nap 
szövetmaszkot hordó egészségügyi 
szakemberek fertőződtek a legnagyobb 
gyakorisággal, szemben azokkal, akik 
folyamatosan sebészi maszkot hord-
tak, és a kontrollcsoporttal szemben, 
amelynek tagjai csak akkor viseltek 
maszkot, ha szükségét érezték. A vizs-
gálat arra jutott, hogy a szövetmaszkok 
átnedvesedése és gyenge szűrőképes-
sége tehető felelőssé a fertőzés kocká-
zatának növekedéséért (8).

Aktív szénszűrés:

Keresve sem könnyű irodalmat talál-
ni az aktív szén vírusokat megkötő 
tulajdonságáról, és ez nem a véletlen 
műve. Az aktív szén nagy fajlagos fe-
lületének túlnyomó többségét ugyanis 
leginkább a szubmikro és ultramikro 
pórusok adják, amelyek mérete né-
hány 10 nm-től a pikomé-
teres tartományig terjed. 
Ebből adódik, hogy a 
vírusok általában túl 
nagyok ahhoz, hogy az 
aktív szén pórusaiban 
csapdába essenek. Az 
ilyen szűrők elsősorban 
a kismolekulák (szerves 
oldószerek, elemi gázok 
stb.) adszorpciójára alkalmasak (9).

Sebészi maszkok:

Ezeket a maszkokat arra tervezték, 
hogy a viselőjük által terjesztett be-
tegségek ne fertőzhessék meg a viselő 
környezetében lévőket. Ezért belül – 
a kilélegzett cseppek elnyelése érde-
kében – vízzel nedvesíthető felszínnel 
vannak bélelve, kívül vízlepergetők, 
a maszk harmadik belső rétege pe-
dig egy meglehetősen finom szövésű 
szűrőréteg, ami nem kaphat lángra, 
ez anyagminőség szempontjából fon-
tos kritérium (0,1 μm-es részecskék 
kiszűrésére alkalmas). Mivel ezek a 
maszkok hosszas használatra lettek 
tervezve, meglehetősen kényelmes-
nek kell lenniük, így nem illeszked-
nek szorosan az archoz. Ezért a ki- és 
belélegzett levegő nagyon könnyen 

halad keresztül a szűrőrétegen, hogy 
normál légzés mellett ne a maszk és az 
arc közötti résen keresztül történjen a 
légcsere. Gyenge archoz való illesz-
kedésük ellenére a sebészi maszkok 
használata meglehetősen előnyösnek 
látszik. Számos tanulmány alapján 
elmondható, hogy vírusos fertőzések 
esetén a jobban illeszkedő N95-ös 
maszkok sem teljesítenek jobban az 
adott vizsgált körülmények között 
(10). 

Amire érdemes figyelni a sebészi 
maszk használata során, hogy a le-
hető legtökéletesebben illeszkedjen 
az archoz, az orrnyeregre hajtsuk rá 
a drótmerevítést, a maszk alsó felét 
pedig húzzuk az állunk alá. A maszk 
belseje mindig a világosabb színű, a 
tetejében van a drót. Ne viseljük for-
dítva, cseréljük le, ha elázott, levétel-
kor ne érintsük meg a külső felszínét, 
tekintsük fertőzöttnek, ha ez mégis 

megtörténik, minél előbb mossunk 
kezet! A mellészívás elkerülése ér-
dekében használatakor nyugodtan és 
lassan lélegezzünk. Semmiképpen ne 
mossuk ki, és ne tegyük ki magas hő-
nek, mert elolvad. Hivatalos, gyártó 
által javasolt sterilezési eljárás még 
nincs ezekre. Ami a leginkább re-
ménykeltő lehet, ha 5 napra letesszük 
a maszkot, és utána használjuk csak 
újra, valamint az alacsony hőmér-
sékletű száraz hő sterilizálás (60-70 
°C-os, 30 perces melegítés zárt zacs-
kóban, meleg levegővel vagy vízfür-
dőben), a hidrogén-peroxid gőz és az 
UV-besugárzás alkalmazása (ezek a 
respirátorokra is vonatkozhatnak). 
Viszont a CDC ajánlása szerint a 
mikrohullám, a víz, a szappan, az al-
kohol, a 160 °C-os száraz hő és az 
autokláv egyértelműen károsította a 
maszkokat (11). 

Porszűrő maszkok (respirátorok):

A respirátorok alapvetően alkalmasak 
a nem biológiai és biológiai eredetű 
aeroszolok kiszűrésére (12). Vírusfer-
tőzések esetén a következő, nagyjából 
kontinensenként változó szabványok 
jellemzik (13):

• N95 (United States NI-
OSH-42CFR84) 

• FFP2 (Europe EN 149-2001) 
• KN95 (China GB2626-2006) 
• P2 (Australia/New Zealand AS/NZA 

1716:2012) 
• Korea 1st class (Korea KMOEL - 

2017-64) 
• DS (Japan JMHLW-Notification 214, 

2018)

Ezek lényegében a PM2.5 méretű, vagyis 
a 2,5 μm-nél kisebb részecskék minimum 
94-95 százalékát képesek kiszűrni, azon-
ban ezekből a maszktípusokból rendre 

hatékonyabb változat is létezik (N99, 
FFP3, KN100), amely a részecskék 
csaknem 100 százalékát ki tud-
ja szűrni (13). Akkor működnek 
hatékonyan, ha sikeres a felhe-
lyezés után elvégzett zárási teszt. 
Ez annyit jelent, hogy tenyérrel 
ellenőrizni kell, hogy a kilégzés 

során a maszk kidomborodik, míg 
belégzéskor enyhén behorpad (és nem 

a maszk-arc illeszkedésnél távozik a leve-
gő). Mindez videóval illusztrálva: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-
GXiUyAoEd8). 

Ezek helyes használata mellett nagyon 
sikeresen csökkenthető a lehetséges 
fertőződés a szájon és a légutakon ke-
resztül. Viszont olyan típusok is elér-
hetők belőlük, amelyek a viselő jobb 
komfortérzete érdekében a kilélegzett 
levegőt egy szelepen át szűretlenül 
engedik a környezetbe. Ezek termé-
szetesen nem alkalmasak a fertőzöttek 
környezetének védelmére. Az európai 
szabvány szerint három különböző mi-
nőségű respirátorról hallhatunk:

•	 az FFP1 a lebegő részecskék  
80 százalékát szűri ki, maximum  
22 százalékos szivárgással; 

„A különböző maszkok önmagukban 
nem csodafegyverek a járvány elleni 

védekezésben.”

https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
https://www.youtube.com/watch?v=pGXiUyAoEd8
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•	 az FFP2 a lebegő részecskék 94 
százalékát szűri ki, maximum 8 szá-
zalékos szivárgással; 

•	 az FFP3 a lebegő részecskék 99,95 
százalékát szűri ki, maximum 2 szá-
zalékos szivárgással. 

A respirátor használata fertőző be-
tegekkel foglalkozó egészségügyi 
dolgozóknak és azoknak az egész-
séges embereknek javasolt, akik 
közvetlen környezetében fertőzött 
tartózkodik.

Fél- és teljes álarcok:

Ezek használata talán leginkább a fer-
tőzés elleni védekezés élvonalában 
dolgozók számára indokolt. Visele-
tük sokszor kényelmetlen, különösen 
hosszú távon, akadályozhatják a látást, 
ráadásul a gázálarcok nem feltétlenül 
szűrik hatékonyan a vírus méretű ré-
szecskéket (és az azokat tartalmazó 
cseppeket). 

Összefoglalás

A különböző maszkok önmagukban 
nem csodafegyverek a járvány elle-
ni védekezésben. A leghatékonyabb 
az otthoni környezetben maradás, a 
megfelelő kézmosás és higiénia, va-
lamint környezetünk rendszeres taka-
rítása. Ha mindenképpen ki kell moz-
dulnunk otthonról, viseljük a maszkot 
helyesen; a leggyengébb maszk is 
jobb, mint ha semmit nem viselnénk. 
Másrészt igyekezzünk védeni a szem 
nyálkahártyáját is, jól záró 
szemüveggel, ha nincs más 
védőelem köztünk és a be-
tegek között. Bízom abban, 
hogy a járványt hamar meg-
fékezzük, és hogy az itt ösz-
szefoglalt ismeretek addig is 
a gyógyszerészek és betegeik 
hasznára lehetnek.

Dr. Oláh Gábor PhD
szakgyógyszerész,

egyetemi tanársegéd,
DE-GYTK Biofarmácia Tanszék

MOSZ alelnök
MGYT-HB elnök
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A koronavírus hazai megjelenését kö-
vetően gyorsan számba kellett vennünk 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel a 
leghatékonyabban védekezhetünk. Tu-
lajdonképpen négy pati-
ka (anya- + három fiók-) 
összes dolgozójának 
védelmét vált szükségessé 
megoldani. Első körben 
a mások által is használt 
módszereket vezettük be: 
maszk, kesztyű, gyakori 
kéz- és felületfertőtlenítés, 
az előtárák védelme üveg-
gel (ahol még nem volt), 
az officinából a mozdítha-
tó, felesleges tárgyak eltá-
volítása, a tanácsadó helyiség lezárása 
(ezzel együtt az emelt szintű gondozási 
tevékenység felfüggesztése), valamint a 
helyiségek germicid lámpás fertőtleníté-
se az éjszakai órákban.

A havonta ránk eső ügyeleti hét köze-
ledtével azonban még egy probléma 
megoldása vált sürgetővé. Tapasztala-
taink szerint, amikor az ügyeleti abla-
kot kinyitjuk, a levegő nagyon erősen 
befelé áramlik, ami fokozza a megfer-
tőződés kockázatát. Először a vasúti 
pénztárakban is alkalmazott mikro-
fon-hangszóró rendszerre gondoltunk, 
de az ötletelés eredményeként végül 
egy patikán kívülről jött javaslatot va-
lósítottunk meg. Ez lett a videó-kapute-
lefon. A beltéri egységet az árazó mun-
kahelyhez rögzítettük fel, így a beteggel 
anélkül is lebonyolítható a kommuniká-
ció, hogy az ablakot kinyitnánk. Gon-
dolva arra, hogy a helyzet eldurvulhat, 
a fiókpatikákba is felszereltünk egy-egy 
ilyen kaputelefont. Időközben azonban 
rájöttünk, hogy azért is célszerű a „fi-
ókokban” ezzel a módszerrel expediál-
ni, mert ezeken a helyeken nincs külön 
személyzet a rendszeres felületfertőtle-
nítésre. A négy gyógyszertár közül há-

romban szélfogó is van, így a módszer 
jól működik. Ott azonban, ahol nincs 
szélfogó (csak előtető a betegek fölött), 
zavaró a szél és az utcai zajok. Míg vi-

déken napi rendszerességgel alkalmaz-
zuk a videó-kaputelefonos megoldást, 
addig Szerencsen csak az ügyeleti idő-
szakban, itt ugyanis nagyobb forgalom 
esetén két-három táránál tudunk dol-
gozni, ezzel is gyorsítva a kiszolgálást.

A betegek részéről vegyes volt az új rend-
szer fogadtatása, de egy-két hét tanulás 
után már egészen jól belejöttek a hasz-
nálatába. A munkatársak sem egyöntetű-
en fogadták örömmel: magát a védelmi 
funkciót értékelik, viszont így még többet 
kell „talpalniuk” a nap folyamán. 
Nálunk alapvetően bevált az ötlet, má-
soknak is javasoljuk a videó-kaputele-
fon felszerelését.

Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó  
elnökségi tag, 

a MOSZ B-A-Z Megyei  
Szervezetének elnöke

Dr. Sándor Judit
Oroszlán Gyógyszertár, Szerencs

*

Kedves kollégák, hogy bírják? Nálunk 
március közepén látszott, hogy az a meg-
terhelés nem vállalható sokáig. Dönte-

nem kellett: vagy kockáztatunk, és csak 
idő kérdése, hogy mikor omlik össze a 
társaság, vagy lassítunk. Utóbbi mellett 
döntöttem: csökkentett nyitva tartást je-

lentettem be, jómagam pedig 
a koromnál fogva otthonról 
folytattam tovább a munkát, 
már amit lehetséges, illetve 
zárás után a patikában. Meg-
fogadtam a tanácsot, vigyá-
zok magamra, mert a továb-
biakban is biztosítanom kell 
hat személy munkahelyét, 
nem utolsó sorban pedig sze-
mélyes okok is vezérelnek: 
szeretném megérni a fiam 
őszi esküvőjét.

Hajgatóné dr. Kovács Katalin
Pelikán Gyógyszertár, Tapolca

*

A kijárási korlátozás beve-
zetését követően áttértünk az 
ügyeleti ablakon keresztül történő expe-
diálásra. Szerencsére a jó helyi adottsá-
goknak köszönhetően (ablak elhelyez-
kedése) a szükséges előkészületek után 
(pénztárgép és bankkártya-leolvasó áthe-
lyezése) az áttérés viszonylag egyszerű-
en megoldható volt. A vásárlók is megle-
pően jól fogadták az új eljárást, értékelik, 
hogy nem kell belépniük a gyógyszertár 
légterébe, nem kell kilincset megfogni-
uk. A kollégák is jól fogadták a változást, 
nagyobb biztonságban érzik így magu-
kat. A több gyaloglás okozta fáradtságot 
expediáló párok kialakításával és gyako-
ri feladatcserével próbáljuk csökkenteni. 
Úgy látom, hogy   egy kisebb gyógy-
szertár vagy egy fiókpatika esetén jól 
működhet ez a rendszer.

Dr. Nagy Balázs
a MOSZ Komárom-Esztergom
Megyei Szervezetének elnöke

Túlélési praktikák
Újszerű patikai megoldások a vírus elleni védekezésben
Videó-kaputelefon, rövidített nyitva tartás és otthoni adminisztráció, ügyeleti ablakon át történő gyógyszerkiadás – módszerek, 
amelyekkel felelősen gondolkodó patikavezetők munkatársaik egészségét igyekeznek megvédeni, illetve az expediálást szeret-
nék biztonságosabbá tenni. Nézzük, hogyan működnek ezek a megoldások!
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Dr. Simon Kis Gábor: A magyar 
férfiak születéskor várható átlagos 
élettartama egyes szakértők szerint 
72, mások szerint 74 év. Hozzájuk 
képest én már matuzsálemi kor-
ban vagyok. Miközben egy életen 
keresztül bőszen hirdettem, hogy 
feltaláltam a rövid élet titkát: sem-
mi sport, ettem-ittam, és minden 
egyebet, ami kellemes, de azt in-
tenzíven. 

Gyógyszertár: Hogyan lett belő-
led gyógyszerész?

S. K. G.: Negyedik gimnázium-
ban a magyartanárunk, aki egyben 
az iskola párttitkára is volt, fel-
állított, és azt mondta, hogy egy 
ilyen csendes reakciós nem mehet 
egyetemre. Bepánikoltam, mert ve-
gyészmérnöknek készültem. Akkor 
most hová menjek? Valahogy meg-
tudtam, hogy a gyógyszerészeknél 
lasszóval fogják a fiúkat. És valóban, 
a 120 fős évfolyamon, azt hiszem, 
16-an voltunk fiúk. Így aztán azon 
ritka esetek közé tartoztam, akit az 
osztályomból elsőre felvettek. A gim-
náziumban többek között osztálytár-
sam volt Meskó Attila, aki később a  
Magyar Tudományos Akadémia főtit-
kára lett, és Orbán István, aki a későb-
biek során hosszú időn keresztül volt 
az EGIS vezérigazgatója. 1958-ban 
érettségiztem, 1956-nak „köszönhe-
tően” a 44 fős évfolyamból a végére 
mindössze 27-en maradtunk: néhá-
nyan disszidáltak, mások a forrada-
lom után legálisan mentek ki Izraelbe. 

Gy.: Felsőfokú tanulmányaidat a 
Budapesti Orvostudományi Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Karán 
végezted. 

S. K. G.: És ott is voltak nehézsége-
im. Például az, hogy tüdőbajos let-
tem, és ezért szanatóriumba kerültem. 
Akkoriban létezett egy kifejezetten 
egyetemisták részére fenntartott tüdő-
szanatórium. A hallgató napközben 
bemehetett az egyetemre, este viszont 
be kellett feküdnie, és rigorózusan 
minden hónapban röntgenezték, vért 
vettek tőle, és természetesen gyógy-
szert kellett szednie. Így végeztem el a 
gyógyszerész kart. 

Gy.: És utána merre indultál? 

S. K. G.: A közforgalomba kerültem, 
méghozzá úgy, hogy az egyetem alatt 
kaptam Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyétől egy társadalmi ösztöndíjat, ami 
azt jelentette, hogy minden hónapban 
adtak pénzt, cserébe vállaltam, hogy 
Borsodba megyek dolgozni. Így is 

történt, Miskolcra kerültem, ami na-
gyon nem tetszett nekem. Ám mit 
tesz isten, a Marx Károly Közgaz-
daságtudományi Egyetem ebben a 
városban is meghirdetett egy kihe-
lyezett esti tagozatot. 480-an jelent-
keztünk rá, ám mindössze 46 embert 
vettek fel, köztük engem is. 

Gy.: Korábban említetted, hogy 
ebből doktoráltál, vagyis előbb 
volt közgazdasági, mint gyógysze-
részdoktori címed. 

S. K. G.: Ennek azért elég hosszú 
előtörténete van. Amikor visszake-
rültem Pestre, először a Lipótmezőn 
dolgoztam, mint főgyógyszerész-he-
lyettes. Közben továbbra is esti ta-
gozaton jártam a Közgázra, ahol az 
volt a gyakorlat, hogy a szakdolgo-
zatának a témáját mindenki a saját 
munkahelyéről hozta. Elmentem a 

gyógyszergyárakba, ahol azt mondák, 
hogy persze, adnak témát, cserébe 
menjek hozzájuk dolgozni. Én viszont 
jól éreztem magam a Lipóton. Így ke-
rültem végül az Egészségügyi Minisz-
tériumba. A Chinoinban ugyanis csak 
úgy adtak volna lakást, ha megnősü-
lök, és gyerekem lesz, az Egészségügyi  
Minisztériumban viszont két éven 
belülre ígérték ugyanezt, mindenféle 
„feltétel” nélkül. A kérdés így el is dőlt. 

Viszont szakdolgozattémám még min-
dig nem volt. A Közgáz dékánja be-
hívott magához, és nagyon keményen 
leteremtett, hogy hogyhogy még nem 
írom a szakdolgozatomat. Mondtam, 
hogy nincs témám. Miután megtudta, 
hogy gyógyszerész vagyok, kitalálta, 
hogy az élelmiszerfogyasztásról írjak. 
Elküldött az Élelmiszergazdaság-ku-
tató Intézetbe, ahol elolvastam négy 

Visszatekintés egy rendhagyó szakmai életútra
Telefonbeszélgetés dr. Simon Kis Gáborral
Gábor ikonikus alakja a gyógyszerészet elmúlt három évtizedének. Elévülhetetlen érdemeket szerzett e hivatás  
fejlesztésében, a privatizációt követően a friss patikatulajdonosok gazdasági ismereteinek megalapozásában. Történeteivel  
egy külön lapot is megtölthetnénk, nemrégiben betöltött 80. születésnapja apropóján most pályafutása legfontosabb  
állomásait idézzük fel. 
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vagy öt könyvet a témáról, és utána 
megírtam a szakdolgozatot. Olyan jól 
sikerült, hogy doktorira javasolták. 

Gy.: Mit csináltál az Egészségügyi 
Minisztériumban?

S. K. G.: A Gyógyszerészeti Főosz-
tályon kezdtem, mint főelőadó, és 15 
vagy 20 év múlva közgazdasági főosz-
tályvezető-helyettesként fejeztem be a 
minisztériumi tevékenységemet. Ott arra 
kényszerítettek, hogy járjak szeminári-
umra. Kezdetben tiltakoztam, mondván, 
a közgazdaság-tudományi egyetemi dip-
loma felsőfokú politikai végzettséget je-
lent, ami tényleg így volt. Végül, mivel 
nagyon erősködtek, találtam egy olyan 
egyéves szemináriumot, amelynek a 
végén az ember középfokú orosz nyelv-
vizsgát tehetett. Minek az magának? 
– kérdezte az akkori főnököm – Csak 
nem akar kandidálni? Ez szöget ütött a 
fejembe. Felhívtam a Tudományos Aka-
démiát, ahol kapcsolták az elméleti orvo-
si szakbizottságot. Elmondtam a nőnek, 
hogy van egy közgazdász és egy gyógy-
szerész diplomám, szeretnék kandidálni, 
mit kell ehhez tennem? Felvételiztem 
aspirantúrára, majd az egyéves fizetett 
szabadság alatt megírtam a kandidátusi 
értekezésemet.

Gy.: Milyen témából?

S. K. G.: Mivel a közgazdasági egye-
temi szakdolgozatomat élelmiszer-fo-
gyasztásból írtam, és beledolgoztam 
magam a témába, itt  egy rokon terü-
letet, a gyógyszerfogyasztást válasz-
tottam. Én találtam ki, amit ma már 
mindenki mond, hogy a gyógyszer 
különleges áru. Áru? Persze, hiszen 
eladják a patikában. Viszont különle-
ges áru, mert vény kell hozzá stb. Ezért 
kezdtem el cikket is írni. Nemcsak ma-
gyarul, hanem angolul is, ami óriási 
botrányt váltott ki a minisztériumban. 
Hogy megnyugodjanak a kedélyek, 
onnantól oroszul is írtam cikkeket.

Gy.: Ezek a hetvenes évek voltak, 
vagy már a nyolcvanasok?

S. K. G.: A hetvenesek. A gyógyszerész 
és közgazdász diplomámnak köszönhe-

tően a nemzetközi karrierem is abban  
az időben kezdődött. Akkoriban az volt az 
Egészségügyi Minisztérium problémája, 
hogy volt folyó forintja, viszont nem volt 
se valutája, se devizája. Éppen a Külke-
reskedelmi Bankban tárgyaltam, amikor 
valaki megemlítette, hogy a románok 
egyre inkább eladósodnak Magyarország 
felé, cserébe viszont semmit nem hajlan-
dók nekünk szállítani. Akkortájt a kórhá-
zakban nagyon nagy hiány volt autokláv-
ból: nem tudtunk sterilizálni, mert az öreg 
készülékek mind bedöglöttek. Így amikor 
a svéd Getinge cég képviselői jöttek hoz-
zám tárgyalni, felajánlottam nekik, hogy 
vegyék meg a román kintlévőségeket a 
Külker Banktól. A Getinge belement az 
üzletbe, és cserébe hajlandó volt nekünk, 
magyaroknak folyó forintért sterilizálókat 
szállítani. Ők gyümölcsben hajtották be 
a románoktól a tartozást, nálunk pedig 
százszámra jelentek meg az autoklávok. 
Én ettől lebegtem, igaz, másfél-két éves 
munkám volt benne. 

Ennek kapcsán aztán az államtitkár ki-
ment Svédországba, hogy a Getingénél 
tanulmányozza, hogyan is néznek ki 
ezek az autoklávok. Én viszont nem 
jutottam ki. Amikor rákérdeztek, a ge-
tingéseknek is elmondtam, hogy mi a 
helyzet. Eltelt fél év, és egyszerre csak 
kaptam a WHO-tól egy meghívóleve-
let Svédországba, hogy temporary ad-
viser-ként, tehát ideiglenes szaktanács-
adóként vegyek részt egy négy- vagy 
ötnapos értekezleten, amely a hátfá-
jásról szól. Na, ez az ideiglenes szak-
tanácsadóság nekem ezek után nagyon 
bevált, az egész világot bejártam vele. 

Aminek aztán úgy lett vége, hogy va-
lamikor 2000 körül kaptam egy faxot, 
hogy menjek el Tadzsikisztánba, de 
előtte oltassam be magam. Oltassa be 
magát az öreg isten, gondoltam, és 
nem válaszoltam semmit. Azóta nem 
hívnak. Ez a pozíció azonban hatalmas 
dicsőség volt számomra. 

Gy.: Ezzel párhuzamosan tanítottál 
is…

S. K. G.: Másodállásban töltöttem be 
docensi posztot, egyrészt a Közgazda-
ságtudományi, másrészt a Semmelweis 
Egyetemen. 2005-ben megjelent egy 
rendelet, miszerint minden egyetemen 
dolgozó embert 65 éves korában nyug-
díjazni kell. Én éppen annyi voltam, 
úgyhogy a Semmelweis Egyetemen 
ezt azonnal meg is tették velem. A 
Közgázon viszont tovább tudtam dol-
gozni, egészen 76 éves koromig. 

Gy.: Mit oktattál az egyik, és mit a 
másik helyen?

S. K. G.: Az évek folyamán nagyon be-
dolgoztam magam az egészségügyi me-
nedzsmentbe. A European Healthcare  
Manager Association keretei kö-
zött többedmagammal elvégeztem a  
Training for Trainers elnevezésű tan-
folyamot, ahol a leendő oktatókat ké-
pezték ki, és utána már az én feladatom 
volt megszervezni ennek a magyarított 
változatát, és elkezdeni az oktatást. 

Úgyhogy onnantól 26 éven át, a  
Közgazdaságtudományi Egyetem kere-
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tei között egészségügyi menedzsmentet 
oktattam. Egy időben nem volt olyan 
kórház Magyarországon, amelyiknek 
valamelyik vezetője – orvos-, gazdasá-
gi vagy ápolási igazgatója – ne hozzám 
járt volna. A Közgáz nagyvonalúságát 
dicséri, hogy megcsinálhattam az egész-
ségügyi menedzserképzés kihelyezett 
tagozatát Dobogókőn. Eleinte csak az 
első két félév, utána viszont már mind 
a négy félév fent lehetett a Pilisben, és 
a végén a résztvevők a Közgazdasági 
Egyetemtől kaptak egy másoddiplomát. 

Ennek a filiáléjaként indítottam el 
a gyógyszerügyi menedzsmentet. A 
MOSZ tagjai, akik akkor lettek ma-
szekok, testületileg megkerestek, hogy 
jó volna, ha kapnának némi eligazítást 
gyógyszerügyi menedzsment, vagyis 
a patika mint vállalkozás, mint gazda-
sági egység működtetése kapcsán. Ők 
lettek az első évfolyam, és ők is ugyan-
úgy feljártak képzésre Dobogókőre, 
mint az orvosok. Így kerültem közvet-
len kapcsolatba a MOSZ tagjaival. 

Már oktattam őket, amikor az egyik kol-
léga direkt nem mondom a nevét, muto-
gatta nekem egy Cessna kisrepülőgép 
fotóit, hogy nem is tudja, vegyen-e egy 
ilyet, vagy ne. Na, akkor elöntötte az 
agyamat a vér: én magyarázom ezek-
nek a szakembereknek, hogy mi az, 
hogy cash flow, mi az, hogy mérleg, 
miközben ez magánrepülőt akar venni 
magának, miközben nekem, mint egy 
országos intézet főigazgatójának kilóg a 

fenekem a gatyából? Na, így lett moti-
vációm arra, hogy nyissak egy patikát. 

Gy.: Ez az a gyógyszertár, ami a  
Bosnyák tér közvetlen szomszédsá-
gában működik.

S. K. G.: Igen, a Simon Patika. 

Gy.: Említetted, hogy amikor el-
kezdtél oktatni, egy országos intézet-
nek voltál a főigazgatója.

S. K. G.: A minisztériumból, 16 vagy 
20 év után átkerültem az Országos Kór-
ház- és Orvostechnikai Intézet főigaz-
gatói posztjára. Na, ebből az intézetből 
mára semmi nem maradt, tökéletesen 
kinyírták. Szerencsémre nem alattam, 
én ugyanis időben váltottam, amire 
akkor mindenki azt mondta, hogy nem 
vagyok normális, otthagyok egy fő-
igazgatói állást, csak hogy elmehessek 
magángyógyszerésznek. Könyörgöm, 
a patikám 26 éve működik!

Gy.: Hogyan látod, megtanulták a 
gyógyszerészek a leckét, amit annak 
idején te tanítottál nekik? Vagy az-
óta annyit változott a világ, hogy a 
mai körülmények között teljesen más 
készségekre, tudásra van szükség? 

S. K. G.: A patikaprivatizációval járó fel-
adatok és felelősség annak idején komoly 
kihívás elé állította a gyógyszerészeket. 
Ezért volt szükség menedzserképzésre, 
hogy az újonnan tulajdonossá váló dip-

lomás egészségügyi 
szakemberek egy kicsit 
más szemléletet vegye-
nek fel. Be kellett ül-
tetni az agyukba, hogy 
a patika nemcsak egy 
egészségügyi szolgál-
tató, amire borzasztó 
büszkék vagyunk, és 
állandóan hivatkozunk, 
hanem egy gazdasági 
egység is, amit pénz-
ügyileg egyensúlyban 
kell tartanunk. Az egye-
temi oktatóknak, akik 
soha nem dolgoztak 
közforgalomban, fogal-
muk sincs arról, hogy a 

mindennapok hogyan telnek a patikában. 
Hogy folyamatosan nézni kell a készlet 
alakulását: milyen elfekvő készítménye-
ink vannak, melyiken van nyereség, és 
melyiken nincs, satöbbi, satöbbi. 

Gy.: Betöltve a nyolcvanat, mennyi-
re vagy még aktív gyógyszerészként, 
vagy a gyógyszertár menedzselése 
terén? Bejársz a patikába? Intézel 
még ügyeket?

S. K. G.: Minden nap bemegyek a pa-
tikába, és megnézem az árrés-tömeg 
alakulását. Ugyanis ez mutatja meg, 
hogy gazdaságilag hogyan áll a patika. 
Ha jól alakul az árrés-tömeg, akkor van 
pénzem az adók befizetésére, bérkifi-
zetésre, további készletek betárolására. 
Ez alapján tudom eldönteni, hogy az 
elkövetkező időszakban vissza kell-e 
fognom egy kicsit a rendeléseket, vagy 
ha van valamelyik gyártónál, forgal-
mazónál valamilyen akció, akkor abba 
szálljunk be, nézzük meg az érintett 
termékek éves forgalmát, és döntsük el, 
hogy mi az a mennyiség, amit pluszban 
rizikómentesen be tudunk vállalni. 

Gy.: Van-e még valami, amit szíve-
sen elmondanál az elhangzottakkal 
kapcsolatban? 

S. K. G.: A gyógyszerészet egy szép 
hivatás. Valamilyen módon mindenkép-
pen életben kell tartani. Ehhez viszont 
biztosítani kell a megfelelő feltétele-
ket. Azt mondtuk, hogy a gyógyszer 
különleges áru, márpedig ha áru, ak-
kor tessék hozzá a megfelelő árrést is 
megadni. Abból eredően, hogy egyet-
len drága gyógyszeren sincs megfelelő 
mértékű árrés, tulajdonképpen minden 
patika anyagilag ellenérdekelt ezeknek 
a készítményeknek a forgalmazásában. 
Ami nonszensz. Ez olyan, mintha egy 
autószalonban a Mercedesen nem lenne 
árrés. Ki forgalmazna akkor Mercedest? 
Senki. Mi mégis forgalmazzuk a drága 
gyógyszereket, ettől különleges „áru” a 
gyógyszer, na meg a gyógyszerész!

Gy.: Gábor, köszönöm szépen az inter-
jút, és további jó egészséget kívánok!

Tóth Tamás
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Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó: 2020. 
január 1-jével a 29/2017-es EMMI 
rendelet törölte a 44/2004-es EszCsM 
rendelet egy bizonyos bekezdését, 
ily módon érdekes helyzet kerekedett 
mindjárt az év elején, amikor is leállt 
az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Tér működése. Az ilyen ese-
tekben válik aktuálissá az a probléma, 
hogy – a 134/1999-es kormányrendelet 
szerint – eRecept esetén az elszámo-
lás alapja csak a Térben kiadott stá-
tuszúként megjelölt vény lehet. A fenti 
jogszabályi háttér ismeretében és a 
mindennapi munkánk során tapasztalt 
nehézségek tudatában a következőket 
tartanám alapvetően szükségesnek a 
betegellátás és a gyógyszertárak gaz-
dasági biztonsága érdekében.

Először is, a vényíró programok tekin-
tetében elvárható lenne az egységes 
gyógyszertörzs kizárólagos alkalmazá-
sa. Másrészt, a beteg minden, a Térbe 

feltöltött receptjéről automatikusan 
kapjon a kezébe legalább egy összesítő 
listát, és ne neki vagy a hozzátartozójá-
nak kelljen kérni a felírási igazolást. A 
rendszer leállása esetén ugyanis papír 
nélkül a páciens egyértelműen ellátat-
lan marad. 

Az EESZT és a VirEP döcögős műkö-
dése és hiányosságai miatt sok patika 
kerül méltatlan helyzetbe. Maximálisan 
tisztességes és elvárhatóan szakszerű 
tevékenységük kapcsán anyagilag ká-
rosítják meg őket, mert nem fizetik ki 
nekik a tb-támogatást. Látjuk és értjük 
az EESZT előnyeit, amit ha minden 
egészségügyi szolgáltató a jogszabály-
nak megfelelően és kötelezően hasz-
nálna, akkor nagyon nagy segítség len-
ne a számunkra, de felkészültnek kell 
lennünk bármilyen technikai malőrre, 
hiszen minden körülmények között 
biztosítanunk kell a beteg számára a 
megfelelő ellátást. Minden technikai 

vívmány csak akkor jelent valódi se-
gítséget, ha annak az átmeneti kiesése 
nem lehetetleníti el a munkánkat. 

Dr. Dér Péter: Tulajdonképpen mit 
is jelent a digitalizáció? Semmi mást, 
mint hogy az egészségügyi adatok egy 
elektronikus rendszerbe kerülnek fel, 
ami lehetővé teszi, hogy ezek az adatok 
tértől és időtől függetlenül hozzáférhe-
tők legyenek. Ebben óriási lehetőségek 
és veszélyek rejlenek. Az EESZT-re a 
gyógyszerésztársadalom és az egész-
ségügy minden szereplője úgy tekint, 
mint egy mumusra, pedig az valójában 
nem más, mint egy operációs rendszer 
(mint például a Windows), amelyen 
különféle programokat futtatunk, és 
amely egy felületet biztosít az adatok 
tárolásához. 

Valahányszor, amikor átalakul a felhasz-
nálói, informatikai környezetünk, kike-
rülünk a napi, megszokott rutinból, és 

Tapasztalatok és javaslatok
Pódiumbeszélgetés az EESZT-ről és az eReceptről
A márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencián két kerekasztal-beszélgetésre is sor került, ahol a résztvevők olyan, a 
mindennapi patikai munkát érzékenyen érintő kérdésekről, problémákról fejtették ki a közönség tagjait is felszólalásra 
ösztönző véleményüket, mint az EESZT és az egyedi dobozazonosítás, a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításának 
szükségessége, az ügyelet, a patikák gazdasági és humánerőforrás-helyzete, a generációváltás, valamint a szakmai és 
adminisztratív tevékenységek aránya. Ez alkalommal az EESZT működésével és az eRecepttel kapcsolatos észrevételeket, 
javaslatokat osztjuk meg olvasóinkkal.
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nagy horderejű fejlesztésnek a beveze-
tése. Akkor kellett volna élessé tenni, 
amikor már nincsenek ilyen gyerekbe-
tegségei, amikor minden flottul műkö-
dik. Mi abba bonyolódunk bele, azzal 
küzdünk minden nap, hogy egy kifor-
ratlan, kidolgozatlan rendszert próbá-
lunk élesben használni, az ÁEEK pe-
dig ezeket a hiányosságokat igyekszik 
utólag korrigálni. 

Dr. Dér Péter: Korábban, egy EESZT-
vel kapcsolatban szervezett workshop- 
on merült fel javaslatként, hogy legyen 
lehetőség az eRecept kezelésekor je-
lentkező hibát egy gombnyomással 
bejelenteni, úgy, hogy közben az expe-
diálás folyamata se szakadjon meg. Ez 
a saját rendszergazdáink és az ÁEEK 
felé is egy nagyon jó visszajelzés lett 
volna. Én a mai napig nem látom ezt a 
gombot a monitoron.  

Dedinszky Csabáné dr.: 
Előzetesen fél évig tesz-
teltük a rendszert, ám az 
éles működés során egész 
mást tapasztaltunk. Már 
létezik egy eRecept 2020-

as projekt, ami május 1-jé-
től fog elindulni. Ennek az 

a lényege, hogy ketté lesz választva a 
folyamat: az expediáló először felküldi 
a Térbe a 22-es vényazonosítót, ami-
vel lefoglalja az adott receptet, majd 
ezt követően küldi fel az adatokat is. 
Ha leállna az EESZT, teljesen más csa-
tornán fog felmenni a kettő, így nem 
keletkeznek dupla vények. Azt gondo-
lom, hogy már 2017-ben is így kellett 
volna indulni.

Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó: Egy 
fényképet szeretnék megmutatni. A 
minap az egyik betegünk jött be a pati-

egy A4-es lapra nyomtattak. Az orvos 
valószínűleg elfelejtette, hogy tovább-
ra is igényelhet új receptet. 

Ugyancsak ide kapcsolódó probléma, 
hogy a NEAK formavény rendelkezik 
egy 21-es vényazonosítóval. Mit csinál 
a „kreatív” gyógyszerész, ha kiadott stá-
tuszban van az eRecept, vagy visszavon-
ta az orvos? 21-es azonosítóval berögzíti. 
Ez nyilván nem szabályos megoldás. Ha 
kivezették volna a formavényt, akkor ez 
a lehetőség nem maradt volna meg. 

Dr. Biczó Ágota: Lassan két és fél 
éve annak, hogy elindult az EESZT, 
és még mindig ugyanott toporgunk. A 
kérdés az, hogy miért. Miattunk, pati-
kák, gyógyszerészek miatt, vagy vala-
mi más oka van? Mi csupán felhaszná-
lók vagyunk, és azt gondolom, hogy 
az EESZT kapcsán is megpróbáljuk a 
legtöbbet kihozni magunkból. Egyet-

len patikus sem ellensége saját magá-
nak, ha tudjuk, használjuk a rendszert. 
Túl kellene már lépni azon, hogy be 
tudjuk-e ütni a vényt vagy sem, le tud-
juk-e kérni az adatokat a felhőből vagy 
sem. Az EESZT nem azért született 
meg, hogy elektronikus vényeket ír-
hassanak fel vele. Mindenki érzi, hogy 
ennél sokkal több lehetőség van benne.        

Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó: Ez az 
egyik kulcsgondolat, amit én is sze-
rettem volna kiemelni: az időtényező. 
Nem jókor történt ennek az egyébként 

ez a változás az, amit sokszor nehezen 
élünk meg. Viszont a különféle lehető-
ségekhez, amiket ezek az új rendszerek 
biztosítanak, egyedül így férünk hozzá. 
És pontosan ez az EESZT-t működtető 
ÁEEK legnagyobb korlátja, hogy csak 
egy környezetet biztosít, csupán tárolja 
az adatokat, nem rendelkezik jogalkotói 
hatáskörrel. Nem tudja módosítani azt a 
jogszabályi környezetet, amit ez év ja-
nuár 1-jével az EMMI teremtett, és az 
egységes cikktörzs kérdését sem tudja 
rendezni, ha a különféle vényíró szoft-
verek nem azzal dolgoznak. 

Nem véletlenül csak az orvosi vényíró 
szoftvereket említem, hiszen a patikai 
rendszergazdák az egységes cikktör-
zset alkalmazzák. Nagyjából 80 sze-
replője van a vényíró szoftverek piacá-
nak, tőlük kell elvárni, hogy ugyanúgy 
egységesen módosítsák a rendszere-
iket, mint ahogy azt a patikai rend-
szergazdák is tették. Ebben 
az akkreditációnak lenne 
nagy szerepe, viszont, ha 
jól tudom, jelen pillanat-
ban a különféle vényíró 
és patikai szoftverek akk-
reditációja és folyamatos 
ellenőrzése nem az ÁEEK, 
hanem a NEAK hatásköre. 

Egy másik nagyon nagy probléma a hi-
ányos kommunikáció. Az ÁEEK infor-
mációi hasznosak, jól értelmezhetők, 
viszont olyan csatornát választottak a 
megosztásukra, amelyen keresztül az 
üzenetek nem jutnak el a lakossághoz, 
az orvosokhoz, sőt, sokszor hozzánk, 
gyógyszerészekhez sem. És ezért min-
denki keresi a maga egyéni megoldá-
sát. Márpedig a magyar ember nagyon 
„kreatív”. Magam is találkozom példá-
ul olyan vényfelírási értesítővel, amit 

„Minden technikai vívmány csak akkor 
jelent valódi segítséget, ha átmeneti kiesése 

nem lehetetleníti el a munkánkat.”

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

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
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a televízióban is. Azt gondolom, ez az 
egyik oka annak, hogy a betegek ilyen 
passzívak, hiszen sokszor csak a pati-
kában, a receptkiváltás során szembe-
sülnek azzal, hogy milyen változások 
történtek. 
 
Dr. Oláh Gábor: Az EESZT kapcsán 
én azt nem értem, hogy miért nem vá-
sároltunk meg egyet a Nyugat-Euró-
pában több évtizede jól működő eRe-
cept-rendszerek közül. A magyar em-
ber nagyon kreatív, a probléma csak ott 
van, ha ezt el is hiszi magáról. Lehet és 
kell is kreatívnak lenni, de egy olyan 
rendszert a nulláról felépíteni, ami más 
országokban már évek óta, hatékonyan 
és a lakosság megelégedésére műkö-
dik, szerintem felesleges, és mint lát-
juk, számos problémával is jár.

Mi, gyógyszerészek pedig csak igen 
visszafogottan lehetünk büszkék ma-
gunkra. Nekem az utóbbi években 
leginkább a szakma remek nyelési 
képességei tűntek fel: bármit is tesz-
nek elénk, mi azt mindenféle kérde-
zés vagy fejcsóválás nélkül lenyeljük. 
Akármi történik, csak pislogunk, vagy 
már azt sem merünk, és csak úszunk 
az árral. Ez nagyon veszélyes, éppen 
ezért nagyon kérem a tisztelt kollégá-
kat, hogy ne tegyük ezt. Ha valakinek 
van értelmes ötlete, azt jelezze a szak-
mai szervezetek felé, utóbbiak pedig 
legyenek annyira igényesek, hogy ne 
hagyják elveszni a jó ötleteket. 

Dr. Rixer Mária: Az EESZT nagyon jó 
dolog, ez a jövő, így kell az informati-

kát használni. De házat sem fentről 
lefelé építünk, hanem előbb jól 
megalapozzuk. Az EESZT akkor 
segítené mindannyiunk munká-
ját, ha az orvosi oldalt tökélete-
sen felépítették volna, és csak 
utána jöttek volna a patikába. Ak-

kor a rendszer nálunk is nagyon jól 
működne. Konkrétan tudom, hogy még 
napjainkban is hogyan utasítják a klini-
kákon a professzorok a kezdő orvosokat 
az EESZT-vel kapcsolatban, és ez nem 
jó, a mi munkánkat és a betegek ellátott-
ságát sem segíti.   

MOSZinfó

telezhető, hogy bármilyen jellegű tájé-
koztató anyagot ki tudjunk nyomtatni. 
Plusz, ha jól emlékszem, a saját rend-
szergazdám azt is lehetővé teszi, hogy 
a Térben maradó vényekről tudjak listát 
nyomtatni. 

A digitalizációval – részben környe-
zetvédelmi megfontolásból – kikerül a 
rendszerből a papíralapú dokumentáció. 
Viszont az EESZT lakossági portálján 
az egyén meg tudja nézni a saját re-
ceptjeit. A betegeimet éppen ezért már 
legalább három hónapja folyamatosan 
próbálom a lakossági portál felé terelni, 
már csak azért is, mert a meghatalma-
zás rendszere is a legkönnyebben azon 
keresztül lesz elérhető. 

Gyakran elhangzik az az ellenvetés, 
hogy hogyan várható el egy idős ember-
től, hogy megnézze a lakossági profil-
ját, és ott a számára felírt gyógyszere-
ket. Azt gondolom, hogy az idős beteg-
nek is vannak fiatal hozzátartozói, vagy 
szomszédja, esetleg olyan akkurátus 
gyógyszerésze, aki a gondozás során, 
egy tanácsadó helyiségben tud neki eb-
ben segíteni. Összességében úgy vélem, 
a tájékoztatás során nekünk is egy olyan 
nyelvet kell tudnunk beszélni, amit a 
beteg meg fog érteni.

Dr. Biczó Ágota: Én az egyik legna-
gyobb problémának azt érzem, hogy a 
kormányzat részéről a mai napig nem 
történt meg a megfelelő kommuni-
káció a lakosság felé. Amikor 2017. 
november 1-jén elindult az EESZT, a 
betegek sokszor ugyanúgy nem tud-

ták, hogy mi a teendőjük, mint mi. A 
kommunikációnak ezt a hiányát a meg-
hatalmazási rendszer bevezetésével 
kapcsolatban is tapasztalom. Holott 
először a betegeket kellene tájékoztat-
ni, és nemcsak úgy, hogy kitesszük az 
erről szóló szórólapot a patikába, ha-
nem reklámok szintjén, a rádióban és 

kába ezzel a „kis” listával. Ide vezet az, 
amikor az orvos szélnek ereszti a pá-
cienst a rendelőből a térbe fellőtt eRe-
ceptjeivel. Ha a beteg szed 10-15 féle 
gyógyszert, és már nem tudja követni, 
hogy mi van neki otthon, és mit kell 
kiváltania, akkor van, aki ilyen kreatí-
van oldja meg a problémát: kivagdossa 
a dobozrészleteket, és összeragasztja 
egy szalaggá, plusz az adagolásokból 
is készít egy hasonló listát. Vannak 
felkészült betegek, alkalmazkodnak a 
modern technológiához. 

Dr. Dér Péter: Én is nagyon 
sokszor találkoztam azzal, 
hogy amikor a beteg bejött 15-
20 recepttel, fogalma sem volt 
arról, hogy mit írt fel neki az 
orvos. Amikor összegyűjtöttem 
neki azt a 15-20 dobozt, azokról már 
felismerte, hogy melyik melyik, és az 
alapján döntötte el, hogy melyiket vált-
ja ki. Szerencsére az a rendszergazda, 
amelyikkel én dolgozom, ma már lehe-
tővé teszi, hogy képpel is meg tudjam 
jeleníteni az egyes dobozokat. A mai 
digitális világban az is könnyen kivi-

„A kormányzat részéről a mai 
napig nem történt meg a megfelelő 

kommunikáció a lakosság felé.”
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velek és a MOSZ hamarosan elinduló 
közösségi média csatornái az informá-
cióáramlás eszközei. Az újság kézzel 
foghatósága, a honlap könnyen és gyor-
san elérhető hírei mind segítenek abban, 
hogy az aktuális információk minél 
hamarabb eljussanak a tagsághoz, az ér-
deklődő kollégákhoz és a nem szakma-
beliekhez is. Célom, hogy lehetőséget 
adjunk a tagságnak arra, hogy egy-egy 
témához kapcsolódóan elmondhassák/
leírhassák a tapasztalataikat, gondola-
taikat és a szakmát érintő problémákat, 
amelyekre így közösen kereshetjük a 
megoldást. Ennek része a koronaví-
rus-járvány helyzetelemzése is, amire 
minden beérkezett választ nagyon kö-
szönök.

Egységes eseménynaptárba kerülnek 
a gyógyszerész- és asszisztensszerveze-
tek eseményei, beleértve a nemzetközi 
rendezvényeket is, amelyek digitálisan, 
mindenki számára elérhetők lesznek. Így 
egyszerűbb lesz a tájékozódás a progra-
mok között, könnyebben tervezhetők a 
szakmai rendezvények.

Szakmapolitikai kérdések 

A COVID-19 járvány ismét a felszín-
re hozta azokat a kérdéseket, amelyek 
régóta foglalkoztatják a szakmát. Soha 
nem volt még ilyen időszerű, hogy 
megnyugtatóan rendeződjön az ügye-
let/készenlét kérdése, figyelembe véve, 
hogy más a vidék és más a nagyváro-
sok problémája. Jó lenne, ha a döntés-
hozók ebben a nehéz helyzetben méltá-
nyos segítséget nyújtanának  a vidéki 
gyógyszerészeknek.

Hosszú évek óta megoldatlan az   
árrés-korrekció  kérdése, valamint  
a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet (a 
közforgalmú, fiók- és kézigyógyszer-
tárak, továbbá intézeti gyógyszertárak 
működési, szolgálati és nyilvántartási 
rendjéről) módosítása sem történt meg. 
Utóbbi szabályozás életszerűtlensége 
2020-ban teljesen nyilvánvaló.

A gyógyszertári szakmai dokumen-
táció igazodjon a kor követelményei-
hez, az ellenőrző hatóság a továbbiak-

A koronavírus-járvány sok mindent 
felülírt, ami eddig gördülékenyen mű-
ködött. A kommunikációt új csator-
nákba kell terelni, mert a személyes 
találkozások korlátozva vannak. Ennek 
ellenére a szakmai élet nem állhat meg, 
hiszen az újonnan kialakult helyzet sok 
kérdést vet fel, amelyek a mindenna-
pok működését is érintik, a gyors infor-
mációáramlás pedig nélkülözhetetlen 
az alkalmazkodáshoz, a dilemmák fel-
oldásához.

Ez volt az apropója annak, hogy a 
MOSZ újonnan megválasztott vezető 
testületének első elnökségi ülése nem 
személyes találkozóként, hanem az 
internet segítségével jött létre. Több 
száz kilométeres távolságokat le-
győzve tudtuk az elkövetkező időszak 
eseményeit áttekinteni. Köszönöm 
az elnökség és a felügyelő bizottság 
tagjainak, hogy aktívan részt vettek a 
megbeszélésen!

Kapcsolatépítés 
Szükségesnek tartom a megyék, a tag-
ság felülvizsgálatát, regionális szer-
vezeteink működésének áttekintését, 
hogy lássam, hogyan tud a Szövetség 
tovább erősödni a következő időszak-
ban. Ebben a folyamatban nagyon szá-
mítok a megyei elnökökre, hiszen az 
ő helyismeretük meghatározó. A kö-
vetkező választmányi gyűlést is az in-
ternet segítségével fogjuk megtartani, 
az ehhez való csatlakozáshoz minden 
segítséget megadunk a kollégáknak. 
Ha végre elérkezünk a járványügyi 
helyzet megoldásához, terveim között 
szerepel, hogy minden megyében részt 
veszek a helyi szervezet gyűlésén. 

Kiemelt feladatunk a szakmai szerveze-
tekkel való együttműködés erősítése, a 
régi hagyományokra építve, ahol pedig 
szükséges, ott új alapokra emelve. Ismét 
a járványra kell, hogy utaljak: még soha 
nem volt szükség ilyen erős összefogásra 
a magyar egészségügyben ahhoz, hogy 
egy problémát közösen, egységesen old-
junk meg, különben kudarcra vagyunk 
ítélve. Érdemes lenne ezt a gyógyszeré-
szet rég meg nem oldott kérdései, problé-
mái kapcsán is alkalmazni.

A sikeres szakmapolitikai találkozók 
és szakmai továbbképzések fókuszá-
ban az aktuális témák, problémafel-
vetések állnak, amelyek sok látogatót 
vonzanak a MOSZ rendezvényeire. Az 
őszi XXX. jubileumi kongresszus egy 
hosszú út fontos mérföldköve, amely-
nek szervezése elkezdődött, és sok sze-
retettel várunk rá minden érdeklődőt.  

A www.magangyogyzereszek.hu hon-
lap, a Gyógyszertár magazin, a hírle-

Szakmaiság, kiszámíthatóság, 
biztonság
Az elkövetkező időszak programja

A MOSZ újonnan megválasztott elnökeként és vezető tisztségviselőiként tisztáznunk 
kell, hogy mik azok az irányelvek, amelyek nélkülözhetetlenek a szervezet erős alapokra 
épített, további működéséhez.

http://www.magangyogyzereszek.hu
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ban is tekintse partnernek a kollégákat, 
és segítse munkájukat. 

Az EESZT bevezetése sok terhet 
rótt a gyógyszerészekre. Végre ké-
szüljön el az egységes cikktörzs, 
történjen meg az orvosi vényíró 
rendszerek felülvizsgálata, olajo-
zottan induljon el a meghatalmazási 
rendszer. Központi kommunikáció 
segítse a munkánkat, tudatosítsa a 

betegekben, hogy melyik internetes 
felületen, hogyan tudják figyelem-
mel követni egészségügyi dokumen-
tációjukat.

A legfontosabb kérdéseket emeltem ki, 
amelyeknek a megoldása nélkülözhe-
tetlen ahhoz, hogy a gyógyszerészek 
– ahogy eddig is – továbbra is profesz-
szionálisan végezzék a munkájukat a 
biztonságos betegellátás érdekében.

Amiről azonban ritkán beszélünk (inkább 
csak egymás között), hogy a gyógyszeré-
szeknek, mint bárki másnak, a kiszámít-
ható szakmai környezet mellett testi, lelki 
és gazdasági biztonságra is szükségük van 
ahhoz, hogy a mai magyar társadalom 
elégedett tagjai lehessenek.

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a Magángyógyszerészek  

Országos Szövetsége elnöke

Célkitűzések

•	 Részt kívánunk vállalni az egész-
ségügyi kormányzat által meghir-
detett népegészségügyi program-
ban. Ennek megfelelően folytat-
juk önfinanszírozó, akkreditált 
szakmai továbbképzéseinket, 
partnerek kívánunk lenni – két-
ezer gyógyszertár útján – a la-
kosság egészséges életvitelének 
kialakításában, fenntartásának se-
gítésében.

•	 A FIP által is támogatott WHO-cél-
kitűzés keretében, a nagy betegpo-
pulációt érintő krónikus megbetege-
dések (diabetes, asthma, hypertonia) 
területén költséghatékonyságot és a 
betegek életminőségének javítását 
segítő, gyógyszerészi gondozó tevé-
kenységünket célzó, kétéves progra-
mot indítottunk.

Meggyőződésünk szerint célkitűzé-
seinket csak kiszámítható szakmai 
és gazdasági környezetben, nemzeti 
tulajdonosi gazdasági szerepválla-
lásunk erősítésével és az egészség-
ügyi kormányzat támogatása mellett 
tudjuk megvalósítani. Figyelemmel 
az elmúlt évek visszatérő és neural-
gikus, a zárt gyógyszerkassza körül 
koncentrálódó feszültségeire és bi-
zonytalanságaira, úgy ítéljük meg, 
hogy szakmai – a kormányzati elkép-
zelésekkel koherens – célkitűzéseink 
megvalósítására és nemzeti tulajdo-
nosi szerepvállalásunk hosszú távú 
biztosítására egyedüli forrásként, a 
tervezett gyógyszerköltségektől füg-
gő árréstömeg-fedezet nem nyújt biz-
tonságos garanciát.

Dr. Mikola István
miniszter úrnak
Budapest, 2001. május 21.
Egészségügyi Minisztérium
B u d a p e s t

Tisztelt Miniszter Úr!

Tájékoztatjuk arról, hogy a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
(MOSZ) a gyógyszer-támogatási ki-
adások visszafogása irányában megfo-
galmazott megszorító intézkedésekkel 
kapcsolatos kérdéseket illetően vezetői 
és szakértői megbeszéléseket tartott, 
kialakítva álláspontját.

A meghatározó gyógyszerészeti repre-
zentációk, a Magyar Gyógyszerészeti  
Társaság, a Magyar Gyógyszerész  
Kamara és a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége egyetértenek ab-
ban, hogy a gyógyszer-kiskereskedel-
mi árrés tervezett szűkítése egyértel-
műen kedvezőtlen, esetenként válságos 
helyzetet teremt a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátás területén.

Miniszter úrral folytatott megbeszé-
léseken elhangzottakra is figyelem-
mel, a MOSZ helyzetelemzést végzett 
a gyógyszertár-működtetés szakmai/
gazdasági környezetében, megállapí-
tásokat tett és javaslatokat fogalmazott 
meg, amelyeket a következőkben mu-
tatunk be.

Helyzetkép

•	 A gyógyszertár-működtetés gazda-
sági környezete az elmúlt évtized-
ben rendkívül kedvezőtlenül alakult 
(gazdasági vállalkozások adóked-
vezményezett helyzetének megszű-
nése, tb-támogatás elszámolásának 
változásai, 28 százalékos lineáris 
árrés megszüntetése), miközben  
a szakmai követelmények hatásai, a 
működési költségek, bérek és járu-
lékaik a többszörösére növekedtek. 
Ennek megfelelően nem várható el 
a gyógyszertár-tulajdonosoktól az 
árrés mint a működtetés egyetlen 
forrása bármilyen mértékű megvo-
násával kapcsolatos intézkedés el-
fogadása.

•	 A kiegyensúlyozott és biztonságos 
ellátás működtetésében a gyógysze-
résztársadalom bizonyított. Szak-
mai tevékenységét a társadalom – az 
egészségügyi ellátórendszer minden 
területe – és a kormányzat is elismeri.

•	 A tulajdonos gyógyszerészek jöve-
delmük 72 százalékát az ágazat fej-
lesztésére fordították, növelve ezzel 
a nemzeti vagyon értékét, egyben 
garantálva a szakmai kompetencia 
érvényesítését.

Mindezzel összefüggésben törekvése-
ink fő vonalai a következők.

Árrés-csökkentés, 2001
Egy korabeli dokumentum, amelynek megszületése óta csaknem két évtized 
telt el, ám a helyzet azóta is megoldásra vár. 

TÖRTÉNELMI SAROK
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Tisztelt Miniszter Úr!

A lakosság öt százaléka naponta felke-
resi a gyógyszertárakat.
A háziorvos és a gyógyszerész naponta 
mintegy tíz alkalommal konzultál a be-
tegek gyógyszerellátásával összefüggő 
kérdésben.
A gyógyszerésztársadalom bebizonyí-
totta, hogy mind szakmai, mind gaz-
dasági értelemben, a társadalom elége-
dettségére működtetni tudja a lakossági 
gyógyszerellátást.
A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége – a nemzeti egészségpo-
litikai célkitűzések és a tulajdonos 
gyógyszerészek érdekeinek azonossá-
ga biztos tudatában – partnere kíván 
lenni az egészségügyi kormányzatnak 
a népegészségügyi program végrehaj-
tásában.

Célkitűzéseink és programunk kifejté-
sére, személyes találkozásra készség-
gel állunk rendelkezésére!

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége Elnöksége

Mindezekre figyelemmel a következőkben 
kérjük miniszter úr segítő támogatását:

•	 Az árrés elvonásával egyenértékű 
(figyelemmel a költség-, az elszá-
molási rendszer és adókörnyezet-
re) kompenzációs technika kiala-
kítását.

•	 Tekintettel a népjóléti miniszter 
56/1996. (XII.27.) NM rendelete 
/a gyógyszerek kereskedelmi árré-
séről szóló 22/l992. (VIII.19.) NM 
rendelet módosításáról/ árrés-tarto-
mányainak idejétmúlt, az inflációt 
és a gyógyszerpaletta-robbanást 
figyelmen kívül hagyó lemereve-
désére, kérjük az árrés-sávok – a 
kormányzat által évenként köte-
lezően beígért – aktualizálását és  
valorizációját.

•	 A népegészségügyi program vég-
rehajtásához elengedhetetlenül 
szükséges az egészségügyi ellátó-
rendszer szolidaritása. Ennek nél-
külözhetetlen feltétele a nemzeti 
tulajdonosi háttér stabil biztosítá-

sa. Ezzel összefüggésben kérjük 
– korábbi terveinkben bemutatott 
módon – a gyógyszerésztársada-
lom kormányzati preferálását a  
Hungaropharma Gyógyszerke-
reskedelmi Rt. privatizációja so-
rán. Ugyancsak erre figyelemmel 
kérjük az 1994. évi LIV. törvény 
módosítását, olyan értelemben, 
amely garanciát nyújt a személyes 
gyógyszertár-működtetési jogot 
elnyerő gyógyszerész tulajdonosi 
és egyben szakmai/gazdasági dön-
téshozói szerepkörének betöltésé-
re, minimálisan kötelező 51 szá-
zalékos tulajdonrész birtoklása 
mellett.

•	 A népegészségügyi program sike-
res végrehajtása érdekében, ösz-
szefüggésben a – WHO által is 
megfogalmazott – gyógyszerészi 
gondozási tevékenység tárgyi és 
személyi feltételrendszerének ki-
alakításával, kérjük a támogatást 
országos pályázatokon, nemzeti 
gazdasági terveken való részvé-
telhez.

veknek, és az azokat átültető hazai jog-
szabályoknak. A másik pedig az írás-
beli tájékoztatás kötelezettségét írta elő 
homeopátiás készítmények orvosi vagy 
gyógyszertári ajánlása esetén. 

Gy.: Mi volt erre a Boiron reakciója?

S. B.: Azonnal elkezdtük az egyeztetést 
az OGYÉI-vel, és több tucat klinikai 
vizsgálatot adtunk be, köztük rando-
mizált, kettős-vak, placebo-kontrollos 
vizsgálatokat is. Végül az az eredmény 
született, hogy egyszerűsített eljárással 
újra törzskönyveztük a több hatóanyagú 

Gyógyszertár: Mi tette szükségessé 
ezt a változást?

Sipos Balázs: 2018 végén, az egészség-
ügyi salátatörvényben két, minket érintő 
jogszabályváltozás történt. Az egyik az 
indikációval rendelkező homeopátiás 
készítmények forgalmazására vonatko-
zott, és kimondta, hogy a 2004. május 
1. előtt engedélyezett és terápiás javal-
lattal rendelkező készítmények – az 
eredeti jogszabály szerint – 2020. janu-
ár 1-jét követően csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha megfelelnek bizonyos 
európai parlamenti és tanácsi irányel-

A név új, a minőség változatlan
Az elkövetkező hetekben a Boiron néhány jól ismert készítménye megváltozott  
márkanéven kerül forgalomba. E lépés hátteréről és a részletekről Sipos Balázst, a cég 
ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

(komplex) készítményeinket, indikáció 
nélkül, az új Neo termékcsaládban. Ta-
valy év végén született még egy ezzel 
kapcsolatos jogszabályi változás, amely 
kimondja, hogy nem 2020. január 1., 

TÖRTÉNELMI SAROK
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rulnak egyéb, nem transzparens beszer-
zési forrásokra. A Boiron a jövőben is 
a betegek szolgálatában áll. Keressük 
az új lehetőségeket, az olyan hatásos, 
biztonságos és természetes hatóanyagú 
készítményeket, tartozzanak akár az ét-
rend-kiegészítő, a hagyományos növé-
nyi gyógyszer, az orvostechnikai eszköz 
vagy egyéb kategóriába, amelyek bele-
illenek a portfóliónkba, és amelyekkel 
diverzifikálni tudjuk a kínálatunkat.

Gy.: Ez mit jelent: saját fejlesztést 
vagy felvásárlást?

S. B.: Mindkét opcióban gondolko-
dunk. Van saját készítményünk is, 
aminek étrend-kiegészítő kategóriában 
tervezzük a bevezetését, illetve külső 
termékeket is keresünk. 

Gy.: Mint vállalat, házon belül,  
illetve a partnerek felé hogyan  
kezelitek a jelenlegi járványhelyzetet?

S. B.: Első a munkatársak és a partne-
rek egészségének a védelme, úgyhogy 
a Boiron is több hete otthon, home 
office-ban dolgozik. A képviselők egy 
ideig szabadságon voltak, azóta pedig 
telefonon végeznek értékesítési tevé-
kenységet. Addig, amíg nem rendező-
dik a helyzet, összhangban az OGYÉI 
ez irányú felhívásával, mind a partne-
rek, mind a saját dolgozóink védelmé-
ben nem fogjuk személyesen látogatni a 
partnereinket.

Ami az elmúlt időszakban kihívást 
okozott, az a gyógyszerellátás, hiszen 
a március közepétől az egész piacon 
tapasztalható felvásárlási láz nagy 
terhet rótt a nagykereskedőkre, és 
emiatt egy ideig a patikák gyógyszer-
hez jutása is nehezített volt. A helyzet 
azóta rendeződött. Mivel ez nem csak 
Magyarországra, hanem egész Euró-
pára jellemző, a gyártás, a logiszti-
ka és a disztribúció olyan területek, 
amelyekre minden gyártónak, így a 
Boironnak is fokozottan figyelnie 
kell, annak érdekében, hogy a gyógy-
szerellátási lánc tagjai és a betegek 
ne maradjanak ellátatlanul.

MOSZinfó

Úgyhogy ez gyógyszerészi feladat, és mi 
számítunk is a partnereink együttműködé-
sére. Természetesen ezzel párhuzamosan 
a salátatörvény másik kritériumának, az 
írásbeli tájékoztatási kötelezettségnek is 
eleget kell tenni. Ennek kapcsán a Magyar 
Gyógyszerészi Kamarával, illetve a ható-
ságokkal egyeztetve született meg több, 
mint egy évvel ezelőtt az a megállapított 
szövegrész, amellyel az expediálók az 
írásbeli tájékoztatási kötelezettséget végre 
tudják hajtani. Mint ismeretes, ezt a rövid 
tájékoztatót a patikai rendszergazdák által 
üzemeltetett szoftverek tudják kinyom-
tatni, és az expediálók adják oda a beteg-
nek. Erre csak akkor van szükség, ha ők 
ajánlják a terméket; ha a beteg maga kéri, 
és előzetesen nem történik ajánlás, akkor 
erre nem vonatkozik a jogszabályi előírás, 
bár ilyenkor is át lehet adni az írásbeli tá-
jékoztatót.

Még egy nagyon fontos dologról kell 
beszélnünk: a monokat, azaz a kistubu-
sos, egykomponensű készítményeket 
nem érinti ez a változás. Ezek továbbra 
is változatlan néven és összetételben 
forgalmazhatók. 

Gy.: És ezekből van több…

S. B.: Szám szerint igen. Értéket tekint-
ve viszont a komplexeknek együttesen 
sokkal nagyobb a forgalmuk.

Gy.: Változik a termékek neve, egyes 
esetekben az összetétele is. A csoma-
golás (dobozméret, kinézet) ugyanaz 
marad?

S. B.: A dobozméret nem változik, a 
csomagolásban a cél a márkaörökség 
továbbvitele. 

Gy.: Mi az, amit szeretnél még erről 
a témáról elmondani?

S. B.: Nagyon fontos tudni, hogy a ké-
szítményeink továbbra is gyógyszerek 
maradnak, és ez a betegbiztonság szem-
pontjából bír jelentőséggel. A gyógy-
szer státusz garantálja a GMP-kon-
form gyártást és a GDP előírásainak 
megfelelő disztribúciót. A betegek így 
ellenőrzött csatornán keresztül jutnak 
hozzá a készítményekhez, és nem szo-

hanem július 1. a megfelelés határideje, 
illetve nem forgalomba hozatalról, ha-
nem forgalmazásról beszélünk. Vagyis 
a régi készítmények ez év június 30-ig 
forgalmazhatók, és addig fokozatosan 
vezetjük be az új termékeket. A Boiron-
nak nyolc, indikációval rendelkező 
készítménye érintett, a jövőben ezek 
mindegyike megváltoztatott formában, 
tehát Neo terméknévvel továbbra is for-
galomban lesz. Mind a nyolc esetben 
befejeződött a törzskönyvezési eljárás, 
és gyártás alatt vannak a termékek.  A 
készítmények összetétele hat esetben 
változatlan, csupán a két szirup, a Stodal 
és a Drosetux esetén kellett módosítani 
az egyszerűsített törzskönyvezési eljá-
rás szerinti megfelelés miatt. Tudomá-
sunk szerint az érintett piaci szereplők 
közül a Boiron az egyetlen olyan cég, 
amelyik meglépte ezt a lépést.

Gy.: Az új márkanév alatt mely ter-
mékek kerülnek először forgalomba?

S. B.: Elsőként a Sedatif PC utódtermé-
ke, a Datif PC Neo jelenik meg a piacon, 
ami már kapható is a nagykereskedők-
nél. Itt egy névváltozás is történt, hiszen 
a Sedatif nem maradhat meg márka-
névnek, mert az indikációra utalna. A  
Stodal Neo érkezik másodikként, ami 
április végétől, május elejétől lesz el-
érhető. A Homeovox neve is válto-
zik, Homeox Neo-ra, és a Homeog-
ene Neo-val, Drosetux Neo-val és  
Oscillococcinum Neo-val együtt ha-
marosan forgalomba kerül. A nyári 
szezonalitású Cocculine Neo, va-
lamint a Coryzalia utódterméke, a  
Corylia Neo (a névváltoztatás oka, hogy a  
Coryzalia megint csak indikációra utal-
na) pedig előreláthatólag júniusban ke-
rülhet a polcokra.

Gy.: Az, hogy a termékek nem lesznek 
indikációhoz kötve, azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag a gyógyszerészek szak-
mai tudásán múlik, hogy a megfelelő 
terméket ajánlják a pácienseknek?

S. B.: Pontosan. A gyógyszerész szakmai 
tudása alapján dönt az expediálás kérdésé-
ben, tapasztalatai birtokában ajánlhatja a 
megfelelő tünetekre, a megfelelő betegnek 
a biztonságos és hatásos gyógyszerformát. 
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és mélyedtem el a gyógyszertárak üz-
leti kihívásaiban.

Úgy érzem, ez a múlt tökéletesen 
felkészített a jelenlegi feladatomra, 
amelynek legnagyobb kihívását abban 
látom, hogy hogyan tudunk a gyógy-
szertárak számára nemcsak rendszer-
gazda lenni, hanem széles körű üzle-
ti és szakmai szolgáltató partnerré is 
válni.

Gy.: A balatonalmádi Gyógyszer-
tár-működtetés Konferencián a 
patikai informatika jelenéről és 
jövőjéről tartottál egy nagyon ér-
dekes előadást, ami a programbe-
szédednek is felfogható volt. Min-
denekelőtt azt mutattad be, hogy a 
gyógyszertári munkát meghatározó 
trendekhez igazodóan milyen fej-
lesztések várhatók az elkövetkező 
időszakban a Novodatától/LX-Li-
ne-tól. Mit jelent ez: a jelenlegi szol-
gáltatásaitokat fogjátok átstruk-
turálni, vagy azok mellett újakat 
is kínáltok, esetleg egy teljesen új 
„csomaggal” álltok elő?

Sz. Zs.: Úgy gondolom, egy gyógy-
szertár sikeres működtetése összetett 
feladat, és a mai világban az infor-
matika önmagában nem értelmezhe-
tő, csak úgy, ha ezt a komplexitást ki 
tudja szolgálni. Ezért a rendszergazda 
szerepkör a jelenlegi formájában már 
túl szűk lett, túl kell lépnünk a beszer-
zés–készlet–eladás–elszámolás körén. 
Piacvezető patikai szolgáltatóként je-
lentősen szélesítenünk kell a palettát, 
hogy az előbb említett üzleti és szak-
mai szolgáltató szerepet betölthessük. 

És hogy mi a jövőképem az informa-
tika szerepéről a gyógyszertárakban? 

Gyógyszertár: Először is, kezdjük 
a legaktuálisabb kérdéssel: most, 
a koronavírus-járvány idején mi-
lyen körülmények között végzitek a 
munkátokat (fejlesztők, szervizesek 
stb.)? A gyógyszertárak leterheltsé-
gének ugrásszerű növekedésével a 
Novodata és az LX-Line feladatai is 
megszaporodtak? Esetleg milyen új 
kihívásokkal, problémákkal szem-
besültetek?

Szepesházi Zsolt: Időben elkezdtük 
az előkészületeket, így sikerült zök-
kenőmentesen átállni az új működési 
modellre, munkatársaink, szervizes 
kollégáink a legnehezebb első napo-
kon is folyamatosan a gyógyszertárak 
rendelkezésére tudtak állni. Igen, az 
első hetek nagyon pörgősek voltak: 
a gyógyszertári működést, a vény-
köteles gyógyszerek kiadási rendjét 
befolyásoló gyors állami döntések le-
követése, valamint a rendkívüli vásár-
lási hullámból, a nagykereskedőknek 
a gyógyszerellátást érintő döntéseiből, 

a webshopok forgalmának óriási meg-
ugrásából fakadó feladataink komoly 
kihívás elé állítottak bennünket. A 
legnagyobb kihívás persze az volt, 
hogy minden egyszerre történt, min-
den igényre azonnal reagálni kellett, 
hiszen sokszor minden nap, minden 
óra számított.

Gy.: Kérlek, röviden mutatkozz be 
az olvasóknak! Milyen végzettség-
gel rendelkezel, milyen fontosabb 
állomásokon keresztül jutottál el 
a Novodata vezérigazgatói és az 
LX-Line ügyvezető igazgatói szé-
kéig?

Sz. Zs.: Gazdasági végzettségem van: 
Közgazdasági Egyetem Budapesten, 
majd MBA New Orleansban. Az in-
formatikát, programozást hobbiszin-
ten műveltem, több programnyelvet 
is megtanultam autodidakta módon, 
és imádtam elbíbelődni izgalmas fel-
adatok leprogramozásával.  Persze ez 
régen volt, amikor még volt időm rá, 
de azóta sem ijedek meg, ha alkatré-
szekből kell összeraknom egy számí-
tógépet.

Egyetem után a gyógyszeriparba 
csöppentem, a Sanofinál (akkor még 
Chinoin) dolgoztunk ki marketing-
stratégiát. Aztán egy nagy váltással el-
mentem egy jónevű audit céghez, ahol 
a vállalati felvásárlások üzletágon be-
lül üzletértékeléssel, pénzügyi elem-
zéssel foglalkoztam. Később itt ala-
kítottam meg a gyógyszeripari iparági 
csoportot. Innen elég hamar elvezetett 
az utam a gyógyszeripar számára eta-
lon, piaci adatokkal és piaci, stratégiai 
tanácsadással foglalkozó IMS Health-
hez, ahol tíz éven át voltam ügyveze-
tő. Itt kerültem közelebb a patikákhoz, 

„Piacvezetőnek lenni nagy felelősség”
Interjú Szepesházi Zsolttal, a Novodata és az LX-Line új vezetőjével

Ez év február 1-jétől Szepesházi Zsolt tölti be a Novodata Zrt. elnök-vezérigazgatói és az LX-Line Kft. ügyvezető igazgatói  
posztját. A komoly gyógyszerpiaci tapasztalatokkal rendelkező szakember látványosan bővítené a piacvezető patikai 
rendszergazda cégek szolgáltatásainak körét; számos egyéb téma mellett ennek elemeiről is beszélgettünk. 
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tetésekkel, betegéletút-vizsgálattal, 
együttműködve az EESZT-vel, amely-
nek lehetőségei ma még messze nin-
csenek kihasználva.

Gy.: Összességében, mi a fenti esz-
közök alkalmazásának a célja?

Sz. Zs.: Azt hiszem, akkor vagyunk 
sikeresek, ha a megoldásaink látha-
tatlanul beépülnek a gyógyszertár 
mindennapjaiba és minden tevé-
kenységébe; segítik, egyszerűsítik, 
modernizálják és hatékonyabbá, 
gazdaságosabbá teszik a patikai mű-
ködést.

Gy.: A gyógyszertárak opcionálisan 
válogathatnak majd a fenti megol-
dások közül, és állíthatják össze a 
saját csomagjukat?

Sz. Zs.: Én abban hiszek, hogy a ve-
vőink azért fizessenek, amit használ-
nak is, ami értéket teremt számukra. 
Tervezünk olyan fejlesztéseket, ame-
lyek a meglévő rendszerekben javítják 
a „felhasználói élményt”, ezek nyilván 
mindenki számára elérhetők lesznek, 
illetve olyanokat is, amelyeket egy-
egy csomag részeként fogunk kínálni. 

Gy.: Együtt jár-e mindez a szolgál-
tatási díj emelkedésével?

Sz. Zs.: Mint gazdálkodó egységnek, 
nyilván nekünk is ki kell termelnünk 
a fejlesztéseink költségét. Hogy mi-
lyen áron, milyen konstrukciókban 
fogjuk az újdonságokat a piacra vin-
ni, arról még korai beszélni, de fon-
tosnak tartom, hogy a gyógyszertár 
ezt a költséget ne kidobott pénzként 
élje meg, hanem érezze az értéket, 
amit érte kap. 

Gy.: Látod esélyét annak, hogy a jö-
vőben tovább koncentrálódik a pa-
tikai informatikai piac, és nőni fog 
benne az állami szerepvállalás/irá-
nyítás mértéke? Ha igen, mennyire 
kívánatos ez, mennyivel teszi haté-
konyabbá a rendszer működését?

Sz. Zs.: Koncentrálódást nem látok, 
nem gondolom, hogy jelentős pia-

Van ez a kettősség, egyik oldalon a 
gyógyszertár mint üzlet, a másik ol-
dalon pedig mint az ellátórendszer 
egyik kulcsfontosságú eleme, amely-
ben a gyógyszerész szakmai szerepe 
kiemelkedően fontos a felelős gyógy-
szerfelhasználás és a betegek támoga-
tása tekintetében. E két pólus mentén 
kell az informatikának a gyógyszertá-
rat, a gyógyszerészt támogatnia, és e 
két pólus konfliktusának feloldását se-
gítenie, lehetővé téve azt, hogy a pati-
kát üzletileg sikeresen lehessen vinni, 
amellett, hogy a gyógyszerész értékes 
idejét minél inkább a betegtámogatás-
sal, a gyógyszerészi gondozással tölt-
hesse.

Ez három fő fejlesztési területet jelent. 
Egyrészt támogatnunk kell a „gyógy-
szertár mint üzlet” koncepciót, olyan 
megoldásokkal, amelyek javítják a 
patika jövedelmezőségét. Másrészt, 
fel kell szabadítanunk a gyógyszeré-
szek és az asszisztensek idejét, hogy 
a beteggel tudjanak minőségi szinten 
foglalkozni, és ne az adminisztratív, 
repetitív feladatok kössék le őket. 
Harmadrészt, ki kell használni az in-
formatika, az egészségügyi adatok 
adta lehetőséget a betegtámogatás, a 
gyógyszerészi gondozás feladataiban, 
hogy a szükséges információ minél 
egyszerűbben rendelkezésre álljon a 
gyógyszerész számára, amikor ott áll 
a beteg a tára másik oldalán. Mindezt 
természetesen úgy, hogy az új fej-
lesztések mellett folyamatosan mo-
dernizáljuk a meglévő rendszereket, 
különös figyelmet fordítva a működés 
stabilitására és a felhasználói élmény 
javítására.

Gy.: Nézzük sorban az újdonságo-
kat! Az első pillér az üzleti szemlélet 
támogatása.

Sz. Zs.: Erre számtalan lehetőség 
van. Végig kell gondolni a patikában 
a pénzteremtés folyamatát, onnantól, 
hogy a gyógyszertár milyen áron ren-
deli a termékeket, odáig, hogy meny-
nyit tud belőlük eladni. Le kell fedni 
integrált megoldásokkal, egyrészt az 
olyan alap gazdasági folyamatokat, 
mint a beszerzés, a készletezés és az 

árazás, de ennél tovább is kell menni: 
le kell fedni továbbiakat is, például az 
eladásösztönzést, a beteglojalitás ki-
alakítását vagy a promóciót. Nagyon 
fontosnak tartom az üzleti adatok 
megjelenítését; sokan megérzésből 
vagy rutinból irányítják a patikát, pe-
dig egy döntéstámogató „dashboard” 
kézzelfoghatóvá teszi a pillanatnyi 
pénzügyi és gazdasági állapotot, és 
segít megtalálni a beavatkozást igény-
lő területeket.

Gy.: A második terület a gyógy-
szertári dolgozók idejének felsza-
badítása.

Sz. Zs.: Itt azt kell biztosítani, hogy 
a számtalan lélekölő, repetitív, ad-
minisztratív feladatból, amelyek a 
gyógyszertári dolgozók vállán nyug-
szanak, közvetlen értéket nem terem-
tenek, viszont muszáj megcsinálni, 
minél kevesebb legyen. Amit csak 
lehet, automatizálni, digitalizálni kell. 
Egy fontos fejlesztési irány a papír 
nélküli vagy digitális gyógyszertár, 
amihez természetesen törvényi válto-
zások is kellenek, de úgy gondolom, 
elkerülhetetlenül efelé haladunk. De 
ide tartoznak az olyan megoldások 
is, amelyek az expediálás gyorsaságát 
segítik, akár olyan innovatív megoldá-
sokkal is, mint egy vényleolvasó vagy 
taj-szám beolvasó automata, amikor 
sorban állás közben tudja a beteg a vé-
nyeit beolvasni, illetve magát azono-
sítani, és lekérni az EESZT-ből, kivá-
lasztani, hogy mit szeretne kiváltani, 
és mire sorra kerül, a gyógyszerek már 
összekészítve várják. A lehetőségek itt 
is végtelenek.

Gy.: A harmadik pedig a gyógysze-
részi gondozás, a beteg-felvilágosí-
tás támogatása.

Sz. Zs.: Ezen a területen olyan meg-
oldásokat kell keresnünk, amelyek a 
beteg-edukációt, a betegtámogatást, 
a gyógyszerészi gondozást segítik, 
például a gyógyszerész képernyőjén 
megjelenő, az adott betegre vonatkozó 
gyógyszer-felhasználási információk-
kal, a túlgyógyszerezéssel, gyógyszer- 
interakcióval kapcsolatos figyelmez-
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ci szereplők akár középtávon is ki-
esnének a rendszerből. Az „állami 
rendszergazda” témában időről időre 
felröppennek hírek. Erről az a vélemé-
nyem, hogy egy állami rendszer soha 
nem fog azzal foglalkozni, hogy a 
gyógyszertár mint üzlet jól működjön, 
egy esetleges ilyen rendszer feladata 
az elszámolás, illetve a hatósági kom-
munikáció, esetleg még az EESZT-n 
keresztül a betegtámogatás segítése 
lehet. A piaci rendszergazdáknak min-
dig meglesz a maguk szerepe, hiszen 
számtalan olyan terület van, ahol in-
formatikai, digitális szolgáltatásokkal 
lehet és kell segíteni a gyógyszertárak 
működését.

Gy.: Márciusi előadásodban emlí-
tetted, annak is fennáll a veszélye, 
hogy a patikai informatika a nagy-
kereskedők előretolt bástyájává, 
trójai lovává válik a patikában…

Sz. Zs.: Megjelent a piacon ez az 
új tendencia, és szerintem káros, ha 
egy nagykereskedő kereskedelmi 
eszközként tekint a rendszergazdai 
szolgáltatásra. Egy patika életében a 
szolgáltatási díjak mértéke általában 
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint 
a kereskedelmi kedvezményeké, így 
eljuthatunk oda, hogy a nagykereske-
dő óriási kedvezménnyel, vagy akár 
ingyen is elérhetővé teszi a rendszer-
gazdai szolgáltatásait. Ez viszont már 
középtávon sem fenntartható modell, 
korlátozza az innovációt, és az sem jó, 
ha a rendszergazda a nagykereskedő, 
és nem a gyógyszertár érdekeit tekinti 
irányadónak.

Én abban a modellben hiszek, amely-
ben a rendszergazda működésileg 
és finanszírozás tekintetében is füg-
getlen. Ismeretes, hogy a mi német 
anyacégünk a Phoenix csoport tagja, 
de ez itt, Magyarországon semmilyen 
direkt irányításban vagy bármilyen 
más függőségben nem jelenik meg. 
És úgy gondolom, hogy ez az egész-
séges.
 
Gy.: Arról is beszéltél, hogy átala-
kítjátok az ügyfél-támogatási folya-
mataitokat. Ez mit jelent?

Sz. Zs.: Felhasználói visszajelzé-
sek alapján egy jelentős feladat szá-
munkra az ügyféltámogatás javítása. 
Egyszerűen nem tolerálható, hogy 
piacvezetőként ebben ne a maximu-
mot nyújtsuk. Nem fordulhat elő, 
hogy nem időben reagálunk egy 
ügyfélmegkeresésére; ehhez a belső 
folyamatainkat és támogató rend-
szereinket jelentősen modernizáljuk, 
és bízom benne, hogy az eredményt 
partnereink hamarosan érzékelni is 
fogják.

Gy.: Heti online szakmai konzultá-
ciót, úgynevezett webinar-t kívánta-
tok indítani a patikáknak. Működik 
ez már? Mi a témája? Kik vehetnek 
részt rajta? Pénzbe kerül az ezeken 
való részvétel?

Sz. Zs.: Ezt a novodatás patikák 
számára már el is indítottuk. Part-
nereink számára ingyenes, hetente 
szakmai aktualitásokról (EESZT-vel 
kapcsolatos változások, eRetaxa, 
FMD a gyógyszertárban, FMD-ri-
asztások kezelése, árképzés, cso-
portos akciók kezelése stb.) szól. 
Elmondhatom, hogy webinar-jaink-
nak nagy sikere van, a becsatlako-
zók száma sok esetben megközelíti 
a száz főt. Egy témát többször is 
leadunk, és van lehetőség kérdez-
ni, kommentálni. A közeljövőben a 
webinar-okat az LX-Line oldalán is 
szeretnénk elindítani.

Gy.: Említetted, hogy új fejlesztési 
vezetőtök van. Ki ő, és miért fontos 
ezt kommunikálni a gyógyszeré-
szek felé? A partnereitek számára 
jól ismert arcok – a Novodatánál 
Dedinszky Marika és Kurucz Robi, 
az LX-Line-nál Kinczer Marcsi és 
Bognár Laci – is tagjai az „új csa-
patnak”?

Sz. Zs.: Nagyon fontosnak tartom 
annak a kommunikálását, hogy 
mindkét cég esetében új korszakot 
hirdettem meg, amelynek alapvető 
részét képezik az új, modern infor-
matikai koncepciók, a folyamatos 
innováció. Ehhez új ember kell, és 
ezért kap nagy szerepet, hogy új fej-

lesztési vezetőnk van. Ipacs Péter 
egy rendkívül innovatív és dinami-
kus környezetből érkezett, és biztos 
vagyok benne, hogy ezt a dinamikát 
a Novodatára és az LX-Line-ra is át 
tudjuk ültetni.

Ugyanakkor építeni szeretnénk és 
nem rombolni. Szeretnénk megőrizni 
a jó hagyományokat, a tradicionális 
értékeinket, és igen, emiatt a „régi 
arcokra” is szükség van. De nyitnunk 
kell az új felé, és meg kell tudnunk 
szólítani a fiatalabb gyógyszerészi ge-
nerációt is.

Gy.: Az elmúlt időszakban többször 
is felmerült a kérdés: sor kerül-e a 
jövőben a Novodata és az LX-Line 
összeolvadására?

Sz. Zs.: Erről még nem született dön-
tés. Cégszinten lehetséges, hiszen sok 
folyamat van, amit egyszerűen nem 
érdemes duplán végrehajtani. Az vi-
szont biztos, hogy mindkét brand 
megmarad a piacon, nem tervezzük 
elvenni a kedvenc, megszokott rend-
szert sem a Novodatával szerződött, 
sem az LX-Line-os patikáktól.

Gy.: Egy új fejezet nyitányaként 
mit üzensz a gyógyszerészeknek? 

Sz. Zs.: Leginkább azt, hogy kö-
szönöm a hűséget, amely lehetővé 
teszi, hogy piacvezetők legyünk és 
maradjunk. Határozottan azt gondo-
lom, hogy piacvezetőnek lenni nagy 
felelősség, nem szabad kényelmesen 
hátradőlni. Új vezetőként mindent 
megteszek azért, hogy továbbra is a 
legjobb szolgáltatást nyújthassuk ügy-
feleinknek, mind minőségben, mind 
innovációban. És ehhez sok minden a 
rendelkezésünkre áll: stabil pénzügyi 
háttér, elkötelezett és szakmailag profi 
csapat, a háta mögött több évtizedes 
tapasztalattal. Az én feladatom, hogy 
ahol kell, megújuljunk, sebességet 
váltsunk, és a mai kornak megfelelő, 
dinamikus, izgalmas, értékteremtő és 
továbbra is stabil partnerei lehessünk 
ügyfeleinknek.

Tóth Tamás 
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Pályázati feltételek:

A cím elnyerésére valamennyi köz-
forgalmú gyógyszertár pályázhat.

A pályázat beadásának határideje: 
2020. augusztus 31.

Benyújtásának módja: levélben, 
e-mailben vagy elektronikus adat-
hordozón (Magángyógyszerészek  
Országos Szövetsége, 1135  
Budapest, Kerekes u. 9. V/6.;   
info@magangyogyszereszek.hu).
 
Konzultációs lehetőség:  a csontos. 
patika@gmail.com e-mail címen, vagy 
a 06-53-362-691-es telefonszámon.
 
A pályázatokat a MOSZ vezetősége 
által felkért Kuratórium bírálja el.
 
Az eredményhirdetésre októberben, 
ünnepélyes keretek között, a Gyógy-
szerészek Országos Kongresszusán 
kerül sor.

Dr. Csontos Ildikó,
a MOSZ „Év Patikája” 

Kuratóriumának elnöke

A „2020. Év Patikája” pályázat téma-
körei:
 
•	 Hogyan tudtuk megoldani a biz-

tonságos betegellátást a megválto-
zott körülmények között?

•	 Milyen új feladatokat kellett ellátnunk, 
és ezeket milyen formában tudtuk 
adoptálni a saját gyógyszertárunkra?

•	 Hogyan tudtuk megoldani, meg-
szervezni kollégáink biztonságos 
munkavégzését, és ez milyen kihí-
vásokat hozott számunkra?

•	 Most kapott „igazi” jelentőséget az 
EESZT használata. Hogyan tudtunk 
együtt dolgozni, milyen kihívásokat 
hozott a rendszer kezelése?

•	 Milyen formában tudott működni az 
orvos–gyógyszerész–beteg kapcsolat?

 
Természetesen más, aktuális, a magán-
gyógyszerészetet, mindennapi mun-
kánkat érintő, gyógyszertárainkhoz, 
gyógyszerészi munkánkhoz kapcsoló-
dó témában is fogadunk pályázatokat.

Ezt az évet felülírta a koronavírus. 
Most még minden erről szól, ez a 
beszélgetések alfája és ómegája. Így, 
egy hónap elteltével kezdünk bele-
szokni az új rendszerbe (védekezés, 
idősávok...), már nem kapunk minden 
nap új eljárásrendet, aminek a betartá-
sát meg kell szerveznünk.
 
Ennek tükrében szeretnénk kiírni a 
„2020. Év Patikája” pályázatot. Le-
gyen az ez évi pályázat remélhetőleg 
a koronavírus mementója, a szabály-
követő gyógyszerészek emlékezése a 
megpróbáltatásainkra, feladatainkra.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
meghirdeti a „2020. Év Patikája” pályázatot

A „Gyógyszerészetért” Életműdíj kuratóriumának felhívása
inek megvalósításáért és a nemzet-
közi elismerés kivívásáért. Szakmai 
feladataik magas színvonalú teljesí-
tése mellett mindenkor törekedtek a 
magángyógyszerészet presztízsének 
növelésére, illetve a magángyógy-
szerészi tevékenység szakmai és 
gazdasági feltételeinek javítására.

A gyógyszerészet ezen kiváló egyé-
niségei tevőlegesen is részt vettek 
a magángyógyszerészet önszer-
veződésének fejlesztésében és a  
Szövetség tevékenységének támo-
gatásában.

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 1996-ban határozott 
úgy, hogy elismerésben részesíti 
azokat a kollégákat, akik kimagas-
lóan sokat tettek a gyógyszerellátás 
szervezése, a magángyógyszerészet 
térhódításának elősegítése terén. 
A „Gyógyszerészetért” Életmű-
díj azon kollégák kitüntetése, akik 
hosszú éveken keresztül, tevékeny-
ségük során elsősorban a tára mö-
götti munkásságukkal, példamu-
tatásukkal, a szakmai utánpótlás 
nevelésével tettek nagyon sokat a 
magyar gyógyszerészet célkitűzése-
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A gyógyszertárak működésének szin-
te minden apró területe szabályozott, 
valamilyen jogszabály által megsza-
bott feltételek szerint meghatározott. A 
patikai munkának alapfeltétele a ránk 
vonatkozó szabályok ismerete, betartá-

sa és betartatása. A betegek érdeke és a 
saját érdekünk is, hogy a biztonságos 
gyógyszerellátás érdekében ismerjük a 
ránk vonatkozó jogszabályokat. 
 
A gyógyszertári munka során – a sza-
bályos működés érdekében – több jog-
szabályt is szem előtt kell tartanunk. 
Ezeknek a jogszabályoknak az egyik 
csoportja nem szakmai jellegű, ilyen 
például a Munka Törvénykönyve, a 
munkavédelmi törvény vagy az in-
formációs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény. 
Ezek némely részének megismerése 
célszerű ugyan, de nem várható el kö-
telező jelleggel a jogszabályok jogászi 
szintű ismerete. 

A másik csoportba viszont már olyan 
szakmai jellegű jogszabályok, törvé-
nyek és rendeletek tartoznak, amelyek 
részleteiben határozzák meg a gyógy-
szerészeti, a gyógyszertári munkát 
(olykor még a munkaidőn túli tevé-

kenységünkre is kihatnak) ezért rend-
kívül fontos e szabályok ismerete és 
változásaik követése. 

Teljes, átfogó képet adni ezekről a sza-
bályokról e cikk keretein belül nem le-
het, hiszen már a teljes felsorolásuk is 
több oldalt, míg a Magyar Közlönyben 
megjelent szövegük több száz oldalt 
tesz ki. Négy törvényt azonban, azok 
fontossága miatt, mégis indokolt kü-
lön is kiemelni. De mielőtt rátérnék a 
választott konkrét négy jogszabályra, 
néhány szó általánosságban a törvé-
nyekről. 

A törvények elnevezése és  
felépítése

Az évek alatt megszoktuk, hogy a jog-
szabályokhoz nyomtatott, lefűzött pa-
pír formájában jutunk hozzá. Ez már 
a múlt, ugyanis ha egy jogszabály hi-
teles szövegét kell megismernünk, azt 

A gyógyszertári munkát szabályozó törvények
Munkánk szinte minden mozzanatát törvények és rendeletek szabályozzák. A biztonságos gyógyszerellátás és a patika  
jogkövető magatartásának megvalósítása érdekében fontos, hogy ezeket a rendelkezéseket valamilyen szinten ismerjük, 
és teljes mértékben betartsuk. Hogyan láthatjuk át ezeket a sokszor bonyolult jogi nyelven megfogalmazott előírásokat,  
és melyek a legfontosabb, ránk, gyógyszerészekre vonatkozó jogszabályok?

PARAGRAFUS

A díj átadására minden évben a 
MOSZ októberi kongresszusán ke-
rül sor.

Az Életműdíj kuratóriumának ne-
vében kérem, hogy 2020. augusz-
tus 31-ig tegyenek javaslatot, és 
jelöljenek arra alkalmas gyógy-
szerészeket a díjra. Jelölésüket 
néhány soros indoklás kíséreté-
ben küldjék be a MOSZ irodájá-
ba (1135 Budapest, Kerekes u. 9. 
V/6). A borítékon tüntessék fel:  
„GYÓGYSZERÉSZETÉRT”.

Dr. Simon Kis Gábor, 
a „Gyógyszerészetért” Életműdíj 

kuratóriumának elnöke

megvalósításához és nemzetközi el-
ismeréséhez.”

A jelölteket elbíráló kuratórium kü-
lönösen fontosnak tartja, hogy az el-
ismerésben részesülő személy szak-
mánk becsületéért és az önálló (s 
egyben önfenntartó) magángyógysze-
részi státusz eléréséért és megszilár-
dításáért tevékenykedjen.

Ilyen példaértékű helytállást nem 
csak a táraasztal mellett lehet kifej-
teni. A magángyógyszerészetet kö-
rülvevő társadalmi környezetben sok 
olyan szakmai terület található, ahol 
a gyógyszerészek jelentős ráhatással 
lehetnek életünkre.

A díj odaítélésével a Szövetség ezúton 
is felhívja a figyelmet azokra a kollé-
gákra, akik a makrokörnyezet válto-
zásától függetlenül mutatnak példát 
életükkel, szakmai tudásukkal.

Mint az a díj átadásakor is elhangzik, 
„a Magángyógyszerészek Országos  
Szövetsége a gyógyszerellátás szer-
vezése, a gyógyszerészeti tudomá-
nyok művelése során elért kimagas-
ló eredményeinek elismeréseként 
a „Gyógyszerészetért” elismerést 
és kitüntető címet adományozza. 
A kitüntetett gyógyszerészi tevé-
kenysége, szakmai életműve jelen-
tős mértékben hozzájárult a magyar 
gyógyszerészet célkitűzéseinek 
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a kormányzati portálon tehetjük meg 
(magyarkozlony.hu, njt.hu), ahonnan 
akár ki is nyomtatható a kívánt szöveg. 
Tekintve, hogy a jogszabályok gyak-
ran változnak, módosulnak, nem lebe-
szélve senkit a kinyomtatott formáról, 
célszerű jobban megbarátkozni, meg-
ismerni az elektronikus kormányzati 
portálokat, tekintve, hogy a jogszabá-
lyok hatályos szövege ott lelhető fel. 

Minden szakmának megvannak a sa-
játos törvényei, amelyeket alkalmazni 
kell, így célszerű röviden átnézni, hogy 
miként is épül fel egy jogszabály, ami 
megkönnyíti a törvény megismerését, 
értelmezését és „használatát” is. Első-
ként a jogszabály megjelölésével talál-
kozunk, ami tartalmazza a kihirdetés 
évét, a törvény számát, elnevezését, 
majd a törvény címét (például: 1997. 
évi. CLIV. törvény az egészségügyről). 

A könnyebb kezelhetőség érdekében 
a törvényt logikusan kialakított ele-
mekre tagolhatják, így a nagyobb egy-
ségtől a kisebb felé haladva találkoz-
hatunk könyvvel, résszel, ezen belül 
fejezettel, alcímmel, szakasszal (§), 
bekezdéssel, ponttal, alponttal. Ezek 
közül egy-egy olykor ki is maradhat, 
így könyvet vagy részt csak a nagyobb 
törvényeknél találunk. Ez tehát a keret, 
amelyet tartalommal kell megtölteni. 

A jogszabályok elején gyakran talál-
kozunk  preambulummal, bevezető 
mondattal, amely leggyakrabban a sza-
bályozás indokát, célját tartalmazza. 
Viszont az „érdemi részek” ezt követő-
en kezdődnek. 

Az I. Fejezet alatt jellemzően általá-
nos rendelkezésekkel, így a törvény 
hatályával (tárgyi, személyi, esetleg 
területi hatály), alapelvekkel, értelme-
ző rendelkezésekkel, fogalom-megha-
tározásokkal találkozhatunk. Viszont 
az időbeli hatályt (hogy mikortól kell 
alkalmazni a jogszabályt) nem itt, ha-
nem a törvény végén találjuk. 

Ezt követik több Fejezeten keresztül 
a részletes rendelkezések. Például a 
már említett, egészségügyről szóló 
1997. évi. CLIV. törvény II. Fejezete 
a betegek jogaival, kötelezettsége-
ivel, a IV. Fejezet az egészségügyi 
ellátások rendszerével, míg a VI. Fe-
jezet az egészségügyi dolgozók joga-
ival, kötelezettségeivel foglalkozik.  
Látható, hogy szakmai szempontból a 
részletes rendelkezések a jogszabály 
talán legfontosabb, egyben leghosz-
szabb részei. Mivel ez a rész gyakran 
hosszú, így itt is szükséges egyfajta 
logikai, de a konkrét (például gyógy-
szerészeti) szakmai szempontokat is 
figyelembe vevő tagoltság. Egyrészt, 

hogy a korábban szabályozott rendel-
kezésekből logikusan következzenek 
a későbbiek, másrészt, hogy az anya-
gi jogi és eljárási szabályokat el kell 
különíteni egymástól, vagy az, hogy 
az általános szabályt tartalmazó szer-
kezeti egységnek meg kell előznie a 
különös szabályt tartalmazó szerke-
zeti egységet.

A törvény végén pedig, utolsó Fejezet-
ként a záró rendelkezések találhatók. 
Itt kapott helyet a jogszabály időbeli 
hatálybalépésének rögzítése. Előfor-
dul, hogy az adott jogszabály egyes 
rendelkezései csak későbbi időpont-
ban lépnek hatályba, ezt ugyancsak 
itt jelölik meg. A záró rendelkezések 
között találkozhatunk még a felhatal-
mazó rendelkezésekkel, amelyekben 
a Kormány vagy valamelyik miniszter 
kap felhatalmazást arra, hogy valamely 
konkrétan megjelölt „részletkérdést” 
rendeleti szinten szabályozzon. Pél-
dául, ha azt akarjuk megtudni, hogy a 
beteg részéről az ellátás visszautasítá-
sát milyen részletszabályok rendezik, 
azt is itt találjuk. A már említett egész-
ségügyi törvény záró rendelkezései-
nek 247.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy 
a Kormány kap felhatalmazást arra, 
hogy a betegellátás visszautasítására 
vonatkozó részletes szabályokat ren-
deleti szinten megállapítsa. 

XIX. évfolyam 5. szám  l  2020. május
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Az említett szakmai jellegű jogszabá-
lyok között van négy olyan törvény, 
amelyek alapjaiban határozzák meg a 
gyógyszerészeti, gyógyszertári munka 
kereteit, így ezek külön említést érde-
melnek. 

•	 1997. évi LXXXIII. törvény a köte-
lező egészségbiztosítás ellátásairól 
(Ebtv.)

•	 1997. évi CLIV. törvény az egész-
ségügyről (Eütv.)

•	 2005. évi XCV. törvény az emberi 
alkalmazásra kerülő gyógyszerek-
ről és egyéb, a gyógyszerpiacot sza-
bályozó törvények módosításáról 
(Gytv.)

•	 2006. évi XCVIII. törvény a bizton-
ságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól (Gyftv.)

1997. évi LXXXIII. törvény a kötele-
ző egészségbiztosítás ellátásairól

A törvény hatálya az ellátásra jo-
gosultakra, az egészségügyi el-
látást igénybe vevő betegekre, 
a járulékfizetőkre terjed ki. Az 
egészségbiztosítás ellátásaira 
elsősorban (de nem kizárólago-
san) munkavégzésre irányuló te-
vékenység és járulékfizetés útján 
szerezhető jogosultság. Az ellátá-
sok sokrétűek. Gyógyszertári munka 
szempontjából a tb-támogatott és a 
„nem tb-támogatott”, vagyis közfinan-
szírozásban nem részesülő termékek-
hez kapcsolódó ellátás bír jelentőség-
gel. A törvény általánosan fogja át az 
egészségbiztosítás területét.

1997. évi CLIV. törvény az  
egészségügyről

A törvény célként fogalmazza meg 
többek között a lakosság egészségi 
állapota javulásának elősegítését, a 
szükséges eszközrendszer kialakítá-
sát, az egészségügyi szolgáltatások 
általános szakmai feltételeinek ki-
dolgozását, valamint a betegek és az 
egészségügyi dolgozók jogainak, kö-

telezettségeinek meghatározását. A 
törvény ugyancsak általánosan fogja 
át az egészségügy területét, hatálya ki-
terjed a természetes személyekre, tehát 
a betegekre, az egészségügyi szolgál-
tatókra és egészségügyi és fejlesztési 
tevékenységekre. 

2005. évi XCV. törvény

Célja, hogy meghatározza a gyógy-
szerrel, gyógyszerellátással, valamint 
a gyógyszerfelhasználással kapcsola-
tos alapvető feltételeket. Azon követel-
ményrendszerek összessége, amelyek 
biztosítják a hatásos, biztonságos és 
az előírásoknak megfelelő minőségű 
gyógyszerellátást. Ebből következik, 
hogy hatálya alá tartoznak a gyártásra, 
előállításra, forgalomba hozatalra, for-
galmazásra és felhasználásra vonatko-
zó alapvető szempontok.

Olyan alapvető, a gyógyszerészi mun-
ka során használatos, fontos meghatá-
rozásokat találunk benne, mint például 

gyógyszer, magisztrális gyógyszer, 
gyógyszer-nagykereskedelem, kábí-
tószer, klinikai vizsgálat, orvosi ren-
delvény nélkül kiadható gyógyszer, 
hamisított gyógyszer, Gyógyszer-
könyv stb. 

E törvényünk határozza meg továbbá 
a gyógyszerek és a gyógyszerellátás 
hatósági ellenőrzését, a farmako-
vigilanciát és nem utolsó sorban a 
gyógyszerek alkalmazásával kap-
csolatos általános szabályokat. A 
Kormány és az egészségügyért fele-
lős miniszter ebben a törvényben kap 
felhatalmazást arra, hogy bizonyos 
területeket rendeletben szabályoz-
zon. Ezek a rendeletek fogják részle-
tesen meghatározni a gyógyszerészi 
munkát.

2006. évi XCVIII. törvény

A gyógyszerek és gyógyászati segéd-
eszközök forgalmazásának, kereske-
delmi gyakorlatának, közfinanszíro-
zásának alapvető szabályait határozza 
meg. Itt is találhatunk alapvető defi-
níciókat, például gyógyszertár, közfi-
nanszírozásban részesülő gyógyszer, 
reklám, forgalomba hozatali enge-
dély, referencia gyógyszer, gyógysze-
részi gondozás, vagy szolgálati rend.

A törvény két nagyobb részre osztha-
tó, az első foglalkozik a Biztonságos 
gyógyszer- és Gyógyászatisegéd-
eszköz-ellátással, a második pedig a 
Gyógyszerforgalmazás általános sza-
bályaival. Az első rész határozza meg a 
gazdaságos rendelésre és forgalmazásra 
vonatkozó alapelveket, a fogyasztókkal 
szembeni kereskedelmi gyakorlatot, 
az ellátási garanciákat, a társadalom-
biztosítási támogatásba való bekerülés 
szabályait, a támogatási módszereket, 
illetve a gyógyszerrendelés szabályait.

A második részben találjuk a közfor-
galmú, a fiók- és az intézeti gyógy-
szertárak létesítésére és műkö-
désére vonatkozó szabályokat, a 
személyes gyógyszertár-működte-
tési jog, a patikák vezetésének, ál-
lami felügyeletének feltételeit. Ez 

a rész foglalkozik a gyógyszertáron 
kívüli gyógyszerforgalmazással, és a  
Kormány és az egészségügyért felelős 
miniszter itt is felhatalmazást kap arra, 
hogy egyes területeket rendeletekben 
részletesen szabályozzon.

A gyógyszertárak működésének szinte 
minden apró területe szabályozott, va-
lamilyen jogszabály által megszabott 
feltételek szerint meghatározott. A pa-
tikai munkának alapfeltétele a ránk vo-
natkozó szabályok ismerete, betartása 
és betartatása. A betegek érdeke és a 
saját érdekünk is, hogy a biztonságos 
gyógyszerellátás érdekében ismerjük a 
ránk vonatkozó jogszabályokat. Még 
ha azok a gyógyszerészi fül számára 
idegenül csengenek is.

Dr. Biczó Ágota gyógyszertárvezető 
Dr. Szabó Ferenc jogász

„A saját érdekünk is, hogy 
ismerjük a ránk vonatkozó 

jogszabályokat.”
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Először is nézzük meg, hogy melyek 
azok a törvényi minimumok, amelyek-
nek a nyitvatartási ideje alapján, szak-
személyzet szintjén egy patikának meg 
kell felelnie. 

A jogszabály szerint a közforgalmú 
gyógyszertár működtetője
a) heti 40 órát meg nem haladó nyitva 
tartás esetén legalább 1 (személyi jo-
gos) gyógyszerészből,
b) heti 40 órát meghaladó, de heti 48 
órát meg nem haladó nyitva tartás 
esetén legalább 1 gyógyszerészből és 
1 gyógyszertári szakasszisztensből,
c) heti 48 órát meghaladó, de heti 60 
órát meg nem haladó nyitva tartás 
esetén legalább 2 gyógyszerészből és 
1 szakasszisztensből,
d) heti 60 órát meghaladó, de heti 70 
órát meg nem haladó nyitva tartás 
esetén legalább 3 gyógyszerészből és  
3 asszisztensből (akik közül legalább 2 
gyógyszertári szakasszisztens),
e) heti 70 órát meghaladó nyitva tartás 
esetén legalább 4 gyógyszerészből és 

4 asszisztensből (akik közül legalább 
2 gyógyszertári szakasszisztens) álló 
szakszemélyzetet köteles foglalkoz-
tatni.

Ahhoz, hogy a normál beosztás kijöj-
jön, a fentieknél nyilván több munka-
társra van szükségünk. Ha ez a patika 
állandó állományával nem biztosít-
ható, a törvény lehetőséget ad arra, 
hogy a gyógyszertár időlegesen, eseti 
jelleggel helyettesítő gyógyszerésszel, 
gyógyszertári szakasszisztenssel, illet-
ve gyógyszertári asszisztenssel töltse 
fel a hiányzó létszámot.  

A jogszabály azonban azt is kimondja, 
hogy ha a közforgalmú gyógyszertár 
működtetője a szakszemélyzet létszá-
mára vonatkozó előírásokat ilyen mó-
don biztosítja, a helyettesített mun-
kaórák száma egy naptári éven belül 
nem lehet több, mint a gyógyszertár-
ban foglalkoztatott gyógyszerészek, 
gyógyszertári szakasszisztensek, 
illetve asszisztensek egész évben tel-
jesített munkaóráinak 30 százaléka. 
Vagyis egy heti 40 órát nyitva tartó pati-
ka nem működhet úgy, hogy ott csupán 
egy személyi jogos gyógyszerész dol-
gozik állandó jelleggel, a munkatársai 
pedig helyettesítőként jönnek-mennek. 
 
Ha már eldöntöttük, hogy helyettesítő 
szakemberre van szükségünk, a saját 
biztonságunk érdekében ellenőrizzük a 
következőket:

•	 Szerepel-e az illető az alap- és mű-
ködési nyilvántartásban? Az általa 
kötelezően elvégzett továbbképzé-
sek meglétét olyan módon tudjuk 
ellenőrizni, hogy azokat a frissített 
nyilvántartási adatainak is tartal-
maznia kell. A továbbképzési kö-

telezettség teljesítését követően 
ugyanis mindenkinek gondoskodnia 
kell arról, hogy megújítsa a műkö-
dési nyilvántartási adatait. Ennek 
hiányában ugyanis kizárólag fel-
ügyelet mellett végezhető egész-
ségügyi tevékenység, aminek nem 
sok értelme lenne a helyettesítés 
megoldása során. A felügyelt szak-
mai tevékenységéért a felügyeletet 
ellátó szakembernek kell vállalnia a 
felelősséget.

•	 Egészségügyi tevékenységet csak 
az végezhet, aki tagja az illetékes 
szakmai kamarának. Akár gyógy-
szerészről, akár asszisztensről van 
szó, a kamarai tagság meglétét is 
érdemes ellenőrizni. 

•	 Ha munkaszerződéssel alkalmazzuk 
az illetőt, akkor érvényes orvosi al-
kalmassági vizsgálattal kell rendel-
keznie – elvileg akkor is, ha csupán 
egy órára jön hozzánk helyettesíte-
ni, ami irreális követelménynek tű-
nik, a jogszabály mégis ezt írja elő. 

•	 Ha pedig vállalkozási típusú jogvi-
szonyban fog nálunk helyettesíte-
ni, akkor akármilyen vállalkozási 
formában is működik, a helyettesí-
tő maga is egészségügyi szolgálta-
tónak minősül, és az egészségügyi 
tevékenység ellátásához rendel-
keznie kell a megfelelő hatóság 
engedélyével.

Talán a leglényegesebb kérdés, hogy a 
helyettesítőt milyen (megbízási vagy 
munkaviszony jellegű) jogviszonyban 
fogjuk foglalkoztatni. Ennek eldönté-
se és a konkrét munkakörülmények 
meghatározása során fontos szem 
előtt tartanunk, hogy a Munka tör-
vénykönyve szerint a színlelt szerző-
dés semmisnek tekintendő, ha pedig 
másfajta megállapodást leplez, akkor 

Helyettesítés és felelősségi kérdések a patikában – 
1. rész
Ha helyettesítő gyógyszerészt, szakasszisztenst vagy asszisztenst kell felvennünk, mert mondjuk koronavírus miatt betegágynak dőlt 
az egyik munkavállalónk, jó, ha szem előtt tartjuk az alapvető szabályokat. Melyik foglalkoztatási formát válasszuk? Ki felel a helyet-
tesítő által a betegnek vagy a patikának esetlegesen okozott kárért? Az alábbi cikkben ezekre a kérdésekre is igyekszünk választ adni.
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azt a leplezett megállapodás tartal-
ma alapján kell megítélni. Ez azt je-
lenti, hogy munkaszerződésnek kell 
tekinteni az olyan megbízási, vállal-
kozási vagy más polgárjogi szerző-
dést, amellyel a felek a körülmények 
alapján valójában munkaviszonyt 
létesítettek, függetlenül attól, hogy 
mit írtak a szerződés fejlécére. Ha 
ugyanis megállapítható, hogy meg-
bízási szerződést írtak, ám valójában 
munkaviszony valósul meg a gyakor-
latban, akkor a helyettesítő személy 
jogviszonyára is az utóbbi szabályai 
lesznek irányadók. 

I. Helyettesítő foglalkoztatása 
megbízási szerződéssel

A mai viszonyok között ez szokott az 
egyik legáltalánosabb megoldás lenni: 
jön valaki, aki a helyettesítés kapcsán 
számlát ad a patikának. Tudni kell, 
hogy ilyen típusú szerződések 
megkötésénél a munkaadó 
vállalja annak az ódiumát, ha 
a hatóság utólag ezt a szer-
ződést átminősítené. És bi-
zony fennáll az átminősítés 
kockázata. 
 
•	 A kockázat nagyobb mér-

tékű, ha a megbízott olyan KA-
TA-adóalany, akinek az egy naptári 
évben kifizetett bevétel (megbízási 
díj) meghaladja az 1 millió forintot. 
Ezt kötelezően be kell jelenteni az 
adóhatóságnak. A NAV tehát min-
denképpen tudomást szerez erről a 
jogviszonyról, és egy törvényi vé-
lelmet állít fel róla.

•	 Kisebb mértékű a kockázat, ha a 
megbízott olyan KATA-adóalany, 
akinek az egy naptári évben kifi-
zetett bevétel (megbízási díj) nem 
haladja meg az 1 millió forintot. 
Ilyenkor nincs adóhatósági beje-
lentési kötelezettség, de a NAV 
szúrópróbaszerűen így is bármikor 
ellenőrizheti egyik vagy másik vál-
lalkozói oldalt. 

•	 Szintén nagyobb mértékű a kocká-
zat, ha a megbízott személy nem 
KATA-adóalany, hanem egy gaz-
dasági társaság (bt., kft., zrt.) kép-

viselőjeként érkezik, és egy olyan 
megbízási szerződés jön létre vele, 
amelyben le van fektetve, hogy az 
adott gazdasági társaság nevében 
kizárólag egy konkrét helyettesítő 
szakember jogosult ellátni a szak-
mai feladatokat. Ezt ugyanis szín-
lelt munkaerő-kölcsönzésnek is fel 
lehet fogni.

Miért lett mégis ennyire általános a ka-
tás vállalkozó foglalkoztatása? A pati-
ka gyakran kényszerhelyzetben van, 
és jelenleg ez a piaci kínálat. Vagy be-
lemegyünk, vagy vállaljuk, hogy nem 
lesz meg a kellő létszámunk, és ezért 
túlmunkát kell végeznünk, vagy csök-
kentenünk kell a nyitvatartási időt. 
Ugyanakkor a vállalkozó sem tud mit 
csinálni, ha a munkaadó puszta kénye-
lemből vagy spórolási szándékból nem 
hajlandó őt rendes munkaviszonyra 
bejelenteni. Fontos, hogy mindkét fél 
köteles jelezni a NAV felé, ha a pati-

kának van egy katás adóalany meg-
bízottja, akinek egy évben több mint 
egymillió forintot fizetett ki a megbízó 
gyógyszertár.  

Ami a bejelentés kapcsán a legna-
gyobb kockázatot jelenti – ahogy azt 
már említettem –, hogy az adóhatóság 
és a munkaügyi felügyelet is bármikor 
(visszamenőlegesen is) átminősíthet 
egy megbízási szerződést munkaszer-
ződéssé, és szankcionálhat is.

A munkaügyi hatóság szempontrend-
szere

A munkaügyi hatóság vizsgálódása 
során az úgynevezett elsődleges mi-
nősítő jegyek mentén jár el, amelyek 
önmagukban meghatározók lehet-
nek a jogviszony munkaviszonnyá 
minősítése szempontjából. Melyek 

azok az elsődleges minősítő jegyek, 
amelyek bármelyike burkolt munka-
viszonyra utal?

•	 A tevékenység jellege és a feladatok 
munkakörként történő meghatáro-
zottsága. A megbízási szerződésben 
szerepeltetett „munkakör” szó ön-
magában is egyértelműen munkavi-
szonyra utal. 

•	 Ha rendszeres vagy tartós idejű 
megbízásról van szó. Utóbbi már 
önmagában is felveti a gyanú árnyé-
kát, hiszen minél hosszabb a meg-
bízás időtartama, az annál inkább 
munkaviszonyra utalhat.  

•	 Elő lett-e írva a kötelező személyes 
munkavégzés? (A helyettesnél nyil-
ván igen.) 

•	 Kiolvasható-e az adott megbízás-
ból a megbízó foglalkoztatási és a 
munkavállaló rendelkezésre állási 
kötelezettsége (amelynek idejét a 
megbízó osztja be)? Ezek ugyanis 
a Munka törvénykönyvéből fakadó 

kötelezettségei a feleknek. 
•	A szerződő felek alá-, fölé-
rendeltségi viszonya. Ezt az 
dönti el, hogy az adott szer-
ződésben milyen széles körű 
az utasításadási jog, amivel a 
megbízó rendelkezik. Ha na-

gyon széles körű, az munkavi-
szonyt feltételez, a kisebb mértékű 
utasítási jog pedig inkább a megbí-
zásos jogviszony felé tolja el a hely-
zet megítélését.  

•	 A munkafegyelem megtartásának 
kötelezettsége. Mennyire vonatko-
zik a helyettesítőre az adott munka-
hely saját házirendje? 

Ha a munkaügyi felügyelet átminősít, 
akkor munkaügyi bírságot szab ki a 
patikára, ami 30 ezertől ötmillió forin-
tig terjedő összeg lehet. A szankciót 
ebben az esetben csak a gyógyszertár 
fogja viselni. 

A NAV szempontrendszere

Ha a helyettesítőnek egy naptári év-
ben kifizetett összeg (megbízási díj) 
meghaladja az 1 millió forintot, a 
NAV automatikusan azt vélelmezi, 
hogy a megnevezéstől függetlenül a 

„Az adóhatóság és a 
munkaügyi felügyelet is bármikor 

átminősíthet egy megbízási szerződést 
munkaszerződéssé.”
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felek (a KATA-adóalany és a megbí-
zó) között munkaviszony, leplezett 
munkaszerződés jött létre. Ezt az 
adóhatóság öt évre visszamenőleg 
bármikor ellenőrizheti. 

Ennek a vélelemnek a megdöntése 
az adóvizsgálat során a foglalkoztató 
(megbízó) kötelezettsége. A foglal-
koztatás nem minősülhet munkavi-
szonynak, ha az alábbi körülmények 
közül  egyidejűleg legalább kettő 
megvalósul:

1. A helyettesítő a tevékenységet nem 
kizárólag személyesen végezhette.
2. A helyettesítő a naptári évi összes 
bevételének legalább  50 százalékát 
nem attól a patikától szerezte, ame-
lyiktől az év során egymillió forintot 
meghaladó bevételt szerzett. A katás 
adóalanynak lehetőleg többfelé álljon 
fenn megbízási viszonya.
3. A megbízó patika, amelytől a he-
lyettesítő egymillió forintot megha-
ladó összegű bevételt szerzett, nem 
adhatott utasítást  a tevékenység 

végzésének módjára vonatkozóan. 
A felek nyilatkozata itt döntő mér-
tékben befolyásolja az ellenőrzést. 
Ha a szerződésben úgy rögzítik, hogy 
a patikavezetőnek nincs széles körű 
utasításadási joga, hanem a megbízott 
viszonylag szabadon, konkrét felsőbb 
utasítások nélkül láthatja el a felada-
tát, azzal meg lehet dönteni a munka-
szerződés vélelmét. 
4. A tevékenység végzésének helye a 
helyettesítő birtokában áll.
5. A tevékenység végzéséhez szüksé-
ges  eszközöket és anyagokat nem a 
megbízó bocsátotta a helyettesítő ren-
delkezésére.
6. A  tevékenység végzésének rend-
jét a helyettesítő határozza meg. Ez a 
munka beosztását jelenti, amit előzetes 
közlés alapján ő jogosult meghatározni. 
A szóbeli egyeztetések során a helyette-
sítő elmondhatja, hogy számára melyek 
lennének a megfelelő időpontok, és a 
megbízó igazodik ehhez. Így nem a pa-
tika jelöli ki azt a munkarendet, amihez 
a helyettesítőnek kötelezően alkalmaz-
kodnia kell, hanem fordítva.   

7. A helyettesítő nem főállású kisadó-
zó, és a vállalkozása naptári évi bevé-
teleinek legalább 50 százalékát olyan 
jogi személytől szerezte, amelyben a 
kisadózó nem minősül főállásúnak.

(A jogviszonyok minősítésekor a NAV 
az évi egymillió forint alatti katás meg-
bízottaknál és a nem katás megbízottak 
esetén is alapul veheti ezeket a szem-
pontokat.)

Amennyiben az adóellenőrzés során 
megállapítják a színlelt munkaszer-
ződés tényét, úgy a munkaadó patika 
öt évre visszamenőleg az adó- és a já-
rulékkülönbözet, valamint a szabály-
talanság miatti jogkövetkezmények 
(késedelmi pótlék, mulasztási bírság) 
megfizetésére kötelezhető.

Dr. Maklári Zsolt jogász
Sárdy, Szalántai és Társai 

Ügyvédi Iroda
zsolt.maklari@sardy.hu

(folytatjuk)



Mi már készülünk  
a Gyógyszerészek XXX. Jubileumi  

Országos Kongresszusára.

Találkozzunk
2020. október 9–11. között 
Siófokon, a Hotel Azúrban!
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