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Három évtizede találkozni évről évre 
ugyanabban a körben nem kis tel-
jesítmény. Az évek alatt keményen 
dolgoztunk, bővültünk, lelkesedtünk, 
pörögtünk, alkottunk, megújultunk, 
bölcsebbek lettünk, de idősebbek min-
denképpen. Építettünk, működtettük, 
megtartottuk, aládúcoltuk, szélesítettük, 
felújítottuk, elektronizáltuk, a figyelem 
fókuszába kerültünk, majd kikerültünk 
onnan. Felemelkedtünk, szárnyaltunk, 
túlságosan szárnyaltunk, irigyeltek 
minket, harmonizáltunk, s olykor mind-
ebbe egy kicsit bele is fáradtunk.

Újra kihívás előtt állunk. Nagyon 
ébernek kell lennünk ahhoz, hogy 
eredményeinket megtartsuk, és a 
gyógyszerészet felépített, magas 
presztízsét visszaszerezzük. Elenged-
hetetlen, hogy a pályáról kifelé menők 
és a nemrég érkezettek, azok, akik a 
tára mögött gyakorolják hivatásukat, 
összegezzék tapasztalataikat és kije-
löljék az irányokat. A MOSZ teljes 
vezetése megújulva lát neki ennek a 
feladatnak, amelynek a lényegi, hi-
vatásunkat meghatározó elemei vi-
lágszerte ismertek és ugyanabba az 
irányba mutatnak. Ki gyorsabban, ki 
lassabban halad. Ez az út pedig nem 
más, mint az, hogy az egészségügyi 
ellátás igen jelentős területén, az egy-
re szélesedő gyógyszerellátásban a 
szakértelemmel párosuló hatékonyság 

egészségnyereséget produkáljon. Ez 
nélkülünk biztosan nem fog menni.

Igen sok megbeszélnivalónk van. A 
GYOK XXX. tervezett programja  
(ld. www.moszinfo.eu) széles spektru-
mot ölel fel, figyelemreméltó sze-
mélyiségek vállalták velünk a közös 
gondolkodást. Tapasztalható, hogy az 
egészségügyben dolgozók idegrend-
szere – a COVID-nak is köszönhető-
en – pattanásig feszült. Voltunk már 
hasonló helyzetben a liberalizációs 
időszak kezdetén. Sokan emlékeznek 
még a MOSZ által kezdeményezett 
Gyógyszerügyi Egyeztető Fórumra, 
ahol éveken át egy asztalhoz tudtuk 
ültetni a gyógyszerügy teljes vertiku-
ma és az érdekképviseletek szereplőit. 
Elég vékony volt alattunk a jég. Mégis 
megtaláltuk azt a pontot, ahol az érde-
kek közösek. Utóbbiak azóta jócskán 
polarizálódtak, de mindig található 
közös nevező, amelynek mentén a 
hatékonyság és a gyógyító munkában 
való szerepvállalás eredményessége 
növelhető.

A MOSZ új vezetői felkészültek, el-
kötelezettek a közösségi munka irá-
nyában, fiatalok és tudják a dolgukat. 
Tudják, hogy a jövő már jelen van. 
Nem utolsó sorban előttük a világ.  
A MOSZ elnöke és vezetőtársai helyszí-
ni bejárást tartottak a Hotel Azúr léte-

sítményeiben, és meggyőződtek annak 
kiváló járványügyi felkészültségéről. 

Fél évvel a koronavírus-világjárvány  
tavaszi kitörése után, augusztus  
végére megérkezett a pandémia má-
sodik hulláma. A fertőzöttek szá-
mának radikális emelkedése ismét 
egyre több országot kényszerít korlá-
tozások bevezetésére. Mindezeket a  
tanévkezdéssel összefüggő társadalmi 
mobilitás tovább fokozza. Szeptem-
ber elsejétől ezért a kormány új járvá-
nyügyi intézkedéseket vezetett be.

A Magángyógyszerészek Országos  
Szövetsége vezető testületei a  
GYOK XXX. Jubileumi Kongresszus 
előkészítése során mind az élő rendez-
vény, mind az online változat lehetősé-
gét folyamatosan szervezték. Továbbra 
is meggyőződésünk, hogy semmi sem 
pótolhatja a személyes találkozá-
sokból meríthető erőt. Ahogyan azt 
korábbi hírleveleinkben is kommuni-
káltuk, az eddigi és egyre szaporodó 
jelentkezések érvényesek, az élő és 
az online részvétellel összefüggő le-
hetőségek kérdéseiben – az aktuális 
járványügyi helyzet függvényében –  
minden résztvevővel személyesen  
egyeztetünk!

Magángyógyszerészek 
 Országos Szövetsége

GYOK XXX. JUBILEUMI KONGRESSZUS

http://www.moszinfo.eu
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A COVID-19-re keresztelt, világméretű 
járvánnyá növő fertőző betegség a vi-
lág szinte minden országában hatalmas 
problémát okozott (augusztus közepéig 
20 076 048 eset, 736 371 halott). Nem 
volt olyan ember, aki így vagy úgy ne 
élte volna meg a hatását. Voltak, 
akik több, voltak, akik keve-
sebb veszteséggel élték át és 
jutottak túl rajta. Ám azt, hogy 
szép lassan lecseng, vagy ősz-
szel újra kezdődik, még senki 
sem tudja. 

Amit viszont biztosan állíthatunk, 
hogy aki „találkozott vele”, az tart tőle, 
aki nem, az el sem tudja képzelni, mire 
képes. Magyarország a szerencsések 
közé tartozik. Elmondhatjuk, hogy 
mi viszonylag kevés veszteséggel él-
tük túl; a kilátástalanság, a rettegés 
olyan fokát, mint például Európa déli 
államai, nem tapasztaltuk meg. Nem 
biztos azonban, hogy ez a kedvező 
járványügyi helyzet a későbbiekben is 
előnyt jelent-e, a szakemberek ugyan-
is arra figyelmeztetnek, hogy emiatt 

csökken a lakosság veszélyérzete, la-
zulhat a szabályok betartása.

Az Európai Unió, a WHO és más nem-
zetközi szervezet (lásd korábbi szá-
munkban FIP, Hága) is folyamatosan 
ad tájékoztatást, naprakész informáci-
ót, útmutatót a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatban. Az Unión belül sok in-
tézkedés általános volt, de teret kap-
tak a tagállamok egyedi stratégiái is. 
Minden ország a saját körülményeire 
adaptálta a javaslatokat.

Az Európai Bizottság összehangolta a 
teendőket, és uniós szintű közös lépése-
ket határozott meg. Ezek az élet minden 
területére, többek között az egészség-
ügyi ellátórendszerekre is kiterjednek. 
Segítenek a tagállamoknak összehan-
golni az intézkedéseiket: maszkok, fer-
tőtlenítők, laboratóriumi berendezések 
és lélegeztetőgépek közös közbeszerzé-
sét indították el. Védőoltás hiányában 

a biztonságos és megbízható tesztelés 
kulcsfontosságú ahhoz, hogy hiteles 
adatok álljanak rendelkezésre a beteg-
ség visszaszorításához. A koronavírus 
terjedésének nyomon követéséhez szé-
les körű tesztelésre és ellenanyag-vizs-
gálatokra van szükség, amihez 
irányelveket fogalmaztak meg. A je-
lenlegi válság rávilágított arra, hogy a 
COVID-19-járvány idején a szükséges 
uniós gyógyszerellátás biztosítása ér-
dekében számos kihívással kell szem-
benézni. A kereslet és a kínálat közötti 

eltérés áthidalása, a gyógyszerhiányok 
kialakulásának megelőzése érdekében 
folyamatosan nyomon követik a piaci 
szereplők tevékenységét.

A fertőzések és halálesetek száma az 
Európai Unió tagállamaiban (2020. 
augusztus 13-i adatok)

Az ECDC (Európai Betegségmegelő-
zési és Járványvédelmi Központ) uni-
ós szakmai szervezetnek az a feladata, 
hogy megerősítse Európa védelmét a 
fertőző betegségekkel szemben, jelen 
esetben figyelemmel kíséri a vírus 
terjedését, rendszeres epidemiológiai 
híreket és kockázatértékeléseket ad ki. 

Az országok július elején újragondol-
ták az egészségügyi korlátozásokat, sok 
intézkedést enyhítettek vagy megszün-
tettek, hogy az élet visszaálljon a meg-
szokott ritmusba. Az Európai Unióban 
folyamatosan mérlegelik a COVID-19 

fertőzések további emelkedésé-
nek kockázatát. Kategóriákat állí-
tanak fel, és ezeknek megfelelően 
sorolják be az országokat.

•	 Magas kockázatú az az ország, 
amelyben megnövekedett a kórházi 

kezelések száma, és/vagy a teszt-po-
zitivitás növekedése tapasztalható. 

•	 Közepes-magas kockázatú  az az 
ország, amelyben a kórházi ápolá-
sok vagy a tesztek pozitivitásának 
száma nem növekszik.

•	 Mérsékelt kockázatú az az ország, 
amely továbbra is végrehajtja és végre-
hajtatja a főbb intézkedéseket, ideértve 
a fizikai távolságtartást, és megfelelő 
tesztelési kapacitással rendelkezik.

Európában a legnagyobb vesztesége-
ket Olaszország, Spanyolország, Fran-

Járvány után, járvány előtt 
A koronavírus gyógyszertárakra gyakorolt hatása Európában – 1. rész
Túljutva a tavaszi járványon, innét visszanézve, nem könnyű mérleget készíteni az eltelt három-négy hónap történéseiről. 
Mindenki másként élte meg, mindenki más oldaláról látta, mit tud tenni egy járvány a világgal a 21. században. A cikk egy 
összefoglalás, az európai kollégák véleményét, nézetét, tapasztalatait tükrözi. Egy apró szeletet mutat meg, mert a valóság 
ennél sokkal összetettebb.

„A koronavírus terjedésének  
nyomon követéséhez széles körű 

tesztelésre van szükség.”
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A regisztrált fertőzések és halálesetek számának aránya az Unió tagországaiban (2020. augusztus 13-i adatok)

ciaország és az Egyesült Királyság 
szenvedte el. Eddig Spanyolországban 
regisztrálták a legtöbb esetet, és az 
Egyesült Királyságban volt a legin-
kább kiugró a halálesetek száma. Az 
adatok elemzése folyamatos, a miér-
tekre a válaszokat lassan kapjuk meg. 
A járványnak pedig a rövid távú hatá-
sán kívül hosszú távú kihatása is lesz a 
gazdaságra, a társadalomra, az egész-
ségügyről nem is beszélve. 

A lakosság pánikszerű reakciója min-
denhol érzékelhető volt, a bespájzolások 
óriási terhet róttak az ellátórendszerekre. 
Mindenki próbálta átrendezni az éle-
tét, az emberek igyekeztek együtt élni 
a járvány-vészhelyzettel. A hatékony 
megelőzést számos országban nehezítet-
te a kevés és nem megfelelő minőségű 
védőeszköz, a fertőtlenítők, valamint a 
szakmailag megalapozott és hiteles állás-
foglalás, a gyors és kielégítő felvilágosí-
tás hiánya. A kezdeti türelem lassan fo-
gyóban van. Az emberek bizonytalanok, 
kiszolgáltatottak, feszültek. Mégis pél-
dátlan volt az, ahogy erre a helyzetre – 
pozitívan, együttműködően – reagáltak.

Dr. Biczó Ágota 
szakgyógyszerész

2020. augusztus13.

(folytatjuk)

Lényeges események a COVID-19 kapcsán

2019. december 31.
A kínai Wuhan városából (Hubei tartomány, Kína) ismeretlen eredetű 

tüdőgyulladásos esetekről számolnak be. A forrást a helyi élőállat-piacról 
eredeztetik. A piacot 2020. január 1-jén bezárták.

2020. január 9. Kína arról számolt be, hogy egy új koronavírust (ami a COVID-19-et okozza, 
későbbi nevén SARS-CoV-2-t) azonosítottak be a fertőzések okozójaként.

2020. január 10. Nyilvánosan elérhetővé tették az első új koronavírusgenom-szekvenciát. 

2020. január 20. Kínán kívüli három országból jelentettek eseteket.  
(Thaiföld, Japán és Dél-Korea)

2020. január 23. Lezárták Wuhan városát, és a városon belüli mozgást korlátozták.

2020. január 24. Franciaországból jelentették az első európai esetet.

2020. január 30. A WHO az új koronavírus-járvány miatt nemzetközi horderejű  
járványügyi szükséghelyzetet hirdetett ki. 

2020. február 22. Az olasz hatóságok Lombardiából halmozott esetekről számoltak be.  
A következő héten több európai ország jelentett COVID-19 eseteket.

2020. március 8. Olaszország rendeletet adott ki szigorított közegészségügyi  
intézkedések bevezetéséről.

2020. március 11. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a COVID-19-et 
világjárvánnyá nyilvánította.

2020. március 17.
Az Európai Bizottság létrehozta a COVID-19-cel foglalkozó  

tanácsadó testületet (Commission’s advisory panel on COVID-19),  
és kiadta az első közösségi ajánlást.

2020. március 25. Az összes EU/EGT tagállamból és világszerte több mint 150 országból 
jelentettek eseteket.

2020. május 13.
Az Európai Bizottság iránymutatásokat és ajánlásokat nyújtott be a 

tagállamoknak az utazási korlátozások fokozatos megszüntetése érdekében, 
az összes szükséges biztonsági és elővigyázatossági eszközzel.

Sp
an

yo
lo

rsz
ág

Eg
ye

sü
lt 

Ki
rá

lys
ág

Ol
as

zo
rsz

ág

Né
m

et
or

sz
ág

Fr
an

cia
or

sz
ág

Sv
éd

or
sz

ág

Be
lg

iu
m

Ro
m

án
ia

Ho
lla

nd
ia

Le
ng

ye
lo

rsz
ág

Po
rtu

gá
lia

Íro
rsz

ág

Au
sz

tri
a

Cs
eh

or
sz

ág

Dá
ni

a

Bu
lg

ár
ia

No
rv

ég
ia

Fin
no

rsz
ág

Lu
xe

m
bu

rg

Gö
rö

go
rsz

ág

Ho
rv

át
or

sz
ág

M
ag

ya
ro

rsz
ág

Sz
lov

ák
ia

Lit
vá

ni
a

Sz
lov

én
ia

És
zto

rsz
ág

Izl
an

d

Le
tto

rsz
ág

Cip
ru

s

M
ált

a

Lie
ch

te
ns

te
in

100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%

esetszám              haláleset



GYÓGYSZERTÁR6

NAPRAKÉSZ

Gyógyszergyártók

Gyógyszertár: A koronavírusos- 
megbetegedések tömeges megjele-
nésére reagálva növelték vagy csök-
kentették kutatásaik, fejlesztéseik 
intenzitását? 
 
Egis, Tóth Róbert belföldi kereske-
delmi igazgató: Az Egis generikus 
gyógyszereket és hatóanyagokat fej-
leszt, gyárt és forgalmaz, ezek a világ 
65 országában elérhetők. Évente több 
mint 15 milliárd forintot fordítunk ku-
tatás-fejlesztésre, és nagyságrendileg 
csaknem ugyanennyit beruházásra. 
Évente 2-10 új, saját fejlesztésű gene-
rikus, illetve licenckészítménnyel je-
lenünk meg piacainkon. Hosszú távon 
gondolkodunk, így portfólió-fejlesz-

tési elképzeléseinket és gyakorlatun-
kat nem válságfolyamatok határozzák 
meg. Ebből adódóan az Egis gyógy-
szerfejlesztési tevékenységére a  
COVID-19 járványnak sem volt érde-
mi, közvetlen hatása.

Béres, Major Ferenc vezérigazgató: 
A járvány miatt sem a technológiai, 
sem a termékfejlesztéseinken nem vál-
toztattunk, az eredeti terveink szerint 
végezzük azokat.
 
Gy.: A megnövekedett, majd csök-
kent fogyasztói igényekhez igazodva 
változtattak-e gyártókapacitásuk in-
tenzitásán?
 
Egis: Kifejezett célunk, hogy folyama-
tos, kiszámítható gyógyszerellátást biz-

tosítva a lehető legjobban kihasználjuk 
kapacitásainkat. Az Egis egyike a jár-
ványhelyzetben a kormány által létfon-
tosságúnak minősített magyarországi 
vállalatoknak, s bár a koronavírus-fer-
tőzés kezelésében csupán közvetetten 
vagyunk érintettek (nincs a vírusellenes 
terápiában alkalmazandó készítmé-
nyünk), kapacitásainkat folyamatosan 
maximális kihasználtsággal működtet-
jük, hogy betegeink gyógyszerellátása 
zökkenőmentes maradjon.

Béres: Az immunrendszer védelmét 
szolgáló készítményeink iránti megnö-
vekedett igények miatt fokoztuk azok 
gyártását, mégpedig éjszakai és hétvé-
gi műszakok beállításával. A beveze-
tett és alkalmazott járvány-megelőzési 
óvintézkedéseinknek köszönhetően 
társaságunk munkatársai körében nem 
történt megfertőződés, így teljes lét-
számmal tudunk működni. 

Gy.: Vannak-e problémáik az alap-
anyag-ellátottsággal? Az országha-
tárok lezárása miatt akadozott-e 
valamelyik gyógyszer-alapanyaguk 
utánpótlása?
 
Egis:  Bizonyos esetekben már a 
COVID-19 előtt is voltak az egész 
iparágat érintő alapanyag-beszerzé-
si problémák, ami a gyógyszeripar 
komplexitásából fakad. Mindemellett 
a hatóanyagaink nagy részét Magyar-
országon gyártjuk, és portfóliónk leg-
nagyobb részét a veszélyhelyzet alatt is 
fennakadások nélkül el tudtuk juttatni 
a patikákba, és ez jelenleg is így van.

Béres: Rövid ideig, márciusban és 
áprilisban voltak késések az import 
alapanyagok beszerzésénél, de ezekből 
eleve nagyobb biztonsági készleteink 
vannak, másrészt a magyar hatóságok 
gyorsan és hatékonyan biztosítottak 
zöld utat a gyógyszerek és a gyártásuk-
hoz szükséges alapanyagok belföldi 
és nemzetközi szállításához, így nem 
volt jelentős alapanyag-ellátási prob-
lémánk. 

Gy.: Készletezés tekintetében ho-
gyan terveznek, hogyan készülnek a 
járvány második hullámára?

Két hullám között
Gyártók, nagykereskedők koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos tapasztalatai és tervei – 1. rész
Miután a gyógyszerészek már elmondták, hogyan élték meg a koronavírus- 
járvány tavaszi, első hullámát (Gyógyszertár, 2020. május, 4–5. oldal és 2020. július- 
augusztus, 13–14. oldal), kíváncsiak voltunk arra, hogy a gyógyszergyártóknak és 
a gyógyszer-nagykereskedőknek milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az el-
múlt hónapokban, és azokra milyen megoldást sikerült találniuk. Azt is szerettük 
volna megtudni, hogy partnereink hogyan készülnek a COVID-19 esetleges újabb, 
tömeges megjelenésére. (Jelen cikkünk augusztus közepén készült, az akkori álla-
potokat tükrözi.)
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Egis:  Az első hullám idején számos 
biztonsági és egyéb intézkedést ve-
zettünk be, ezek az elmúlt hónapok-
ban bizonyították hatékonyságukat. A 
tapasztalatokból sokat tanultunk; is-
merve a kulcsfolyamatokat, a második 
hullámot még az előzőnél is szerve-
zettebb felkészültséggel várjuk. A már 
azonosított kockázatokra készülünk, 
ezek mellett jelenleg nem látunk olyan 
tényezőt, amely érdemben veszélyez-
tetné a biztonságos ellátást. 

Béres: Arra számítunk, hogy a járvány 
második hulláma időszakában „im-
mun” készítményeink forgalma jóval 
a megszokott szezonális szint fölött 
lesz, ezért markáns készletépítéssel ké-
szülünk, jelentős forrásokat kötünk le 
mind alapanyag-, mind pedig készter-
mék-oldalon.
 
Gy.: Mivel számolhatnak a gyógy-
szertárak: egy esetleges második 
járványhullám idején is végig lesz 
gyógyszer, vagy bizonyos termékek-
ből készletezzenek be?
 
Egis:  Nem látunk reális okot ké-
szítményeink felhalmozására. Már a 
járvány első hullámában, a megnö-
vekedett igények mellett is sikerült 
biztosítanunk betegeink kiszámítható 
gyógyszerellátását. Akkor és azóta fo-
lyamatosan az Egisben számtalan új 
módszert vezettünk be, így még gyor-
sabbá, rugalmasabbá, alkalmazkodób-
bá váltunk. Meggyőződésünk, hogy az 
Egis egyike a legbiztonságosabb válla-
latoknak: az elvárhatón messze túlmu-
tató biztonsági szabályokat alkalmazva 
szervezzük munkafolyamatainkat és 
vigyázunk munkatársaink egészségére, 
hogy együtt vigyázhassunk betegeink-
re, és biztosítsuk a folyamatos terme-
lést és gyógyszerellátást 

Béres: A márciusi és áprilisi fogyasz-
tói pánikvásárlásokból kiindulva nehe-
zen jósolható meg egy esetleges má-
sodik járványhullám miatti fogyasztói 
vásárlási intenzitás, de azt gondoljuk, 
hogy az esetleges átmeneti termékhi-
ányokat vagy logisztikai problémákat 
kivédendő érdemes a gyógyszertárak-
nak is készleteket építeniük azokból a 

készítményekből, amelyeket nem csak 
azért vásároltak meg előre a fogyasz-
tók, mert enyhültek a vénykiváltás 
feltételei, hanem mert ténylegesen be 
is szedték a szervezetük védelmének 
erősítésére. 
 
Gy.: A járványhoz és a kijárási 
korlátozásokhoz alkalmazkodva 
változtattak-e a munkaszervezésen 
(például egyes – nem gyártási – te-
vékenységek home office-ba történő 
kiszervezése, online kapcsolattartás, 
járványvédelmi intézkedések), és 
ezek közül bármelyiket „átmentet-
ték-e” a jelenlegi kevésbé veszélyes, 
egészséges időszakra?
 
Egis:  Kiemelt célunk, hogy munka-
társaink a legnagyobb biztonságban 
dolgozhassanak, és ez akkor is így van, 
ha nincs járvány. A termelés folyama-
tossága érdekében az érintett munka-
körökben biztosítani kell a kollégák 
bejárását, a fizikai kontaktusok számát 
azonban telephelyeinken nagymérték-
ben csökkentettük: mindenki, akinek 
a munkája és egyéb körülményei meg-
engedik, már több mint négy hónapja 
otthonról dolgozik.

A home office-szal kapcsolatban na-
gyon pozitív tapasztalataink vannak, és 
ezeket egy felmérés során a kollégák is 
visszaigazolták. Mindent összevetve, 
az Egisben a jelen tapasztalatai alapján 
alakítjuk ki a jövő munkavégzésének 

kereteit, teljesen új szellemben átgon-
dolva folyamatainkat, rugalmasan al-
kalmazkodva környezetünk változása-
ihoz. 

Béres: Nagy gondot fordítunk mun-
katársaink biztonságára. Már március 
elejétől alkalmazunk különböző jár-
ványvédelmi intézkedéseket, ennek 
keretében – megteremtve a szüksé-
ges informatikai feltételeket – min-
den olyan munkakör esetében, amely 
otthonról is végezhető, azonnal be-
vezettük az otthoni munkavégzést, a 
személyes megbeszélések helyett pe-
dig videokonferenciás megoldásokat 
alkalmazunk. Munkatársainknak kö-
szönhetően a rendszer hatékonyan mű-
ködik, ezért az országos járványügyi 
készültség alatt – több más intézkedés 
mellett – ezeket az intézkedéseket to-
vábbra is fenntartjuk. 
 
Gy.: A megnövekedett/lecsökkent 
kereslethez igazodva egyes termé-
keik kapcsán változtattak-e az ára-
ikon?
  
Egis:  A Magyarországon elérhető 
készítményeink legnagyobb hányada 
kardiovaszkuláris, onkológiai, a köz-
ponti idegrendszerre, illetve a légző-
rendszerre ható gyógyszerekből áll, 
tehát portfóliónk kisebb része tartozik 
csak az OTC, illetve a szabad árkép-
zési kategóriába. Ebben a körben a 
szokásos szezonális kereslet-kínálati 



GYÓGYSZERTÁR8

NAPRAKÉSZ

ármozgások jellemzők, az idei évben 
is ez a megszokott irányú és léptékű 
trend érvényesült árainkban. 

Béres: Esetünkben az árak változta-
tását nem a piaci keresleti viszonyok 
kényszerítették ki. Elsősorban a forint- 
árfolyam alakulása miatt kényszerül-
tünk áremelési korrekciókra, tekintettel  
a termékeink gyártásánál alkalmazott 
importanyag-hányadra.
 
Gy.: Március óta hogyan változott 
orvos- és patikalátogatóik aktivitá-
sa (online, illetve telefonos után újra 
személyes látogatás, új eszközök, 
módszerek, stratégiák)?
 
Egis:  Partnereink, a betegek és kol-
légáink biztonságát szem előtt tartva 
az elsők között állítottuk le a szemé-
lyes orvos- és patikalátogatást. A lá-
togató kollégák telefonon, e-mailen 
és webkonferenciákon keresztül tar-
tották a kapcsolatot az egészségügyi 
szakemberekkel, természetesen ki-
emelt figyelmet fordítva a zavartalan 
betegellátás biztosítására. A távmun-
kát csak egy-egy napra szakítottuk 
meg, ekkor látogatóink különböző 
védőfelszereléseket (például maszkot, 
kézfertőtlenítőt, illetve gyógyszertári 
pultokra szerelhető leheletvédő plexi-
falat) adtak át az egészségügyi dolgo-
zóknak. 

Az Egis a járvány ideje alatt több mint 
170 millió forint értékű védőfelszere-
léssel járult hozzá az orvosok, gyógy-
szerészek és a gyógyszertárakban 
megforduló páciensek egészségének 
megőrzéséhez. A személyes patikalá-
togatást június 15-étől, az orvosláto-
gatást egy héttel később, június 22-én 
indítottuk újra, részlegesen, kombi-
nálva a távmunkával (az egészségügyi 
szakemberek távelérésével).

Béres: Követtük a hatósági/kamarai 
szakmai ajánlásokat, felfüggesztettük a 
személyes látogatásokat, majd amikor 
lehetett, újraindítottuk azokat. Termé-
szetesen munkatársainknak képzésre 
volt szükségük, hogy a személyes lá-
togatást hogyan tudják egyéb, nem 
személyes csatornákon hatékonyan 

pótolni. A gyógyszertárak visszajelzé-
sei alapján a folyamatos kapcsolattar-
tás nélkülözhetetlen volt a készletek 
rendelkezésre állásával kapcsolatos 
tájékoztatás szempontjából.
 
Gy.: Van-e bármi egyéb tapasztala-
tuk az elmúlt időszakkal kapcsolat-
ban, amit fontosnak tartanak elmon-
dani?

Egis:  A járványhelyzet elejétől komo-
lyan vettük az #egismivigyazunkegy- 
masra koncepciót. Figyeltünk a bete-
geinkre, figyeltünk az egészségügyben 
dolgozókra, és figyeltünk a dolgozó-
inkra is. Részben ennek is tulajdonít-
ható, hogy ebben a nehéz időszakban 
is növekedett a vállalaton belüli elköte-
lezettség. Megéltük azt is – és ez is na-
gyon fontos tapasztalat –, hogy milyen 
erős és stabil vállalat az Egis, amely 
ugyanakkor képes azonnal reagálni 
a váratlan helyzetekre. Talán minden 
nagyvállalat ezt gondolja magáról, de 
hatalmas különbség és nagyon komoly 
tanulási élményt jelentett ezt a minden-
napokban is átérezni. 

Béres: Azt láttuk, hogy egy egész vi-
lágot érintő veszélyhelyzet esetén nem 
lehet számítani a globalizált keres-
kedelem zavartalan működésére és a 
nemzetközi segítségnyújtásra, a nem-
zetek (még az Európai Unióban is) leg-
nagyobbrészt magukra vannak utalva. 
Ez a tapasztalat arra tanít bennünket, 
hogy nemzeti szinten is ki kell építeni 
a megfelelő termelési és ellátási infra-
struktúrát, és fel kell vállalni, hogy ne 
a profit és az utolsó megkeresett fillér 
kisajtolása legyen a vezérelv az embe-
rek egészségét érintő kérdésekben.

Gyógyszer-nagykereskedők 

Gyógyszertár: A jelenlegi helyzet-
ben, vagyis a járvány két hulláma 
között milyen intenzitással működik 
a szállítói kapacitásuk? A márciusi 
megugrás és az április-májusi visz-
szaesés után mostanra visszaállt az 
ebben az időszakban megszokott ki-
szállítási gyakoriság és kiszállítandó 
árumennyiség?

Matripharma Kft., dr. Bánhidi Róbert 
ügyvezető igazgató: Két hónapig 
visszaesés volt tapasztalható, utána  
visszaállt a „szokásos” nyári forgalom.

W-Pharma Kft., Kovács Botond  
kereskedelmi igazgató: A szállítói ka-
pacitásunk, illetve a rendelések darab-
száma nagyságrendileg megegyezik a 
járvány előtti helyzettel. Az előző évek 
átlagaihoz képest a hónapok kiszámít-
hatatlanok, ugyanakkor megfigyelhe-
tő, hogy nagyon kevés antibiotikum 
fogy, aminek szerintem nagyrészt a 
maszk viselése és a higiéniai elővi-
gyázatosság az oka. A legtöbb termék 
fogyásával kapcsolatban elmondható, 
hogy a patikák ugyanazokat a készít-
ményeket rendelik, mint idáig, csak a 
mennyiség kevesebb, azaz a rendelé-
sek gyakorisága visszaállt a normális 
szintre, ám a volumen még mindig 
nem éri el a megszokottat. 

Gy.: Vannak-e problémáik a gyógy-
szer-beszerzéssel? Van-e olyan fon-
tos gyógyszer, ami jelenleg nem hoz-
záférhető?

Matripharma Kft.:   A mai napig 
elég hosszú a gyógyszerhiány lista, de 
ez nem a járványra vezethető vissza. 
A pandémia kitörésekor a vitamin-, 
illetve a fájdalom- és lázcsillapító ké-
szítmények forgalma ugrott meg jelen-
tősen. A további forgalomnövekedést 
„csak” a lakosság patikák bezárásától 
való félelme okozta.

W-Pharma Kft.: A fontosabb pa-
lettákból szerencsére sok gyógyszer 
hozzáférhető. Sajnos néhány gyártóval 
még a szerződéskötés időszakában ál-
lunk (hogy bővítsük a termékeink szá-
mát), de a koronavírus-járvány miatt 
sok minden hónapokkal el fog tolód-
ni. Ami nagyobb problémát okozhat, 
hogy rengeteg vényköteles termék 
csak kvótával rendelhető, ami sajnos 
a mai napig fennáll. Vitaminok tekin-
tetében is akadnak problémás esetek, 
például a C-vitaminok vagy a Teafa 
olajak csak októberre várhatók. Ebben 
a helyzetben számunkra elfogadhatat-
lan, hogy van három gyártó (KRKA, 
IBSA, MSD), akikkel több mint 15 éve 
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próbálunk szerződni – sikertelenül. A 
jelenlegi helyzetben is kizárólag eluta-
sító választ adtak, ha egyáltalán vála-
szoltak. Készítményeik nagyon fontos 
szerepet foglalnak el a magyar egész-
ségügyben, és ebben a helyzetben jól 
látható volt, hogy azok a patikák, akik 
tőlünk rendelnek, nem fértek hozzá a 
nevezett cégek termékeihez.
 
Gy.: Készletezés tekintetében ho-
gyan terveznek, hogyan készülnek a 
járvány második hullámára?

Matripharma Kft.: Túl nagy felkészü-
lést nem tartunk szükségesnek, a márci-
usban felvásárolt vitaminok mennyisé-
ge alapján bizonyos betegek akár az év 
végéig el vannak látva. A járvány kitö-
résekor az ellátási problémákat elsősor-
ban a gyártók és egyes nagykereskedők 
kapacitáshiánya okozta. Összefoglalva, 
egy szokásos őszi-téli megfázásos idő-
szakra készülünk.

W-Pharma Kft.: A járvány első hullá-
mában a készletünk remekül helytállt, 
akkor is leginkább logisztikai prob-
lémákkal küzdöttünk. Ez annak volt 
köszönhető, hogy magas készletet tar-
tunk, ami a patikák több mint egyhavi 
rendelését fedi le, így ezen a jövőben 
sem változtatunk. Csupán azokból a 
készítményekből növeljük a készletet, 
amelyek az első hullámban viszonylag 
hamar elfogytak, de ezek leginkább 
kisfogyású termékek.

Gy.: Mivel számolhatnak a gyógy-
szertárak: egy esetleges második 
járványhullám idején is végig lesz 
gyógyszer, vagy bizonyos termékek-
ből érdemes bekészletezniük?

Matripharma Kft.: A patikák naponta 
egyszer vagy kétszer rendelnek. Ha a 
gyógyszer-nagykereskedők bírják ka-
pacitással, nem lehet komolyabb fenn- 
akadás. Kérdés, hogy a márciusban 
történtekből tanulva sikerült-e felké-
szülniük. Véleményem szerint a Hun-
garopharma és a Phoenix által alkal-
mazott, gépesített kiszedés a járvány 
kitörésekor elérte korlátait, és első-
sorban ez okozta a fennakadásokat. A 
kisebb nagykereskedők nem gépesített 
kiszedési kapacitása – plusz emberek 
felvételével – könnyebben növelhető.

W-Pharma Kft.: Ez egy nagyon ne-
héz kérdés, mert ahogy az első hullám 
idején sem tudtuk, mi vár ránk, ugyan-
úgy igaz lesz ez a második hullámra 
is. Nem tudjuk, hogy a betegek mek-
kora készletet halmoztak fel otthon, és 
most nem a vényköteles termékekre 
gondolok, ugyanakkor azt sem tudhat-
juk, hogy a második hullám meddig 
fog tartani, illetve hogy az előzőhöz 
képest szigorúbb vagy enyhébb kor-
látozások várhatók, amelyek ráadásul 
akár napról napra változhatnak. A kér-
désre visszatérve, az eddigi tapasztala-
taink alapján azt gondolom, hogy lesz 
gyógyszer. Ami problémát jelenthet, 

az inkább a logisztika. Remélhetőleg 
sok ember figyelte a híradót, a média 
ugyanis nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy mindenki megértse: nem lesz 
gyógyszerhiány, a tömeges felvásárlás 
viszont logisztikai problémákat okoz-
hat, amire sem a nagykereskedők, sem 
a gyógyszerészek nincsenek felkészül-
ve. Azt gondolom, a második hullám 
közvetlen előszobájába érve, a kritikus 
helyzet kialakulása előtt érdemes ma-
gasabb készletet kialakítani, hiszen ez-
zel megkönnyítjük egymás munkáját: 
nekünk nem kell óriási mennyiségeket 
kiszállítani, illetve a patikákban, tudo-
másom szerint arra sem nagyon jutott 
idő, hogy át tudják venni az árut. Ami 
pedig a termékeket illeti, a vényköte-
les készítményeket illetően nyilván 
nagyon hasonló lesz a helyzet, mint 
az első hullám idején, a vitaminok vi-
szont szerintem nem fognak akkora in-
tenzitással fogyni, mivel vélhetően sok 
embernek hatalmas készletei maradtak 
még otthon. 

Gy.: A járványidőszakban alkalma-
zott egészségvédelmi és egyéb intéz-
kedések közül (például home office, 
online kapcsolattartás) bármelyiket 
is „átmentették-e” a jelenlegi kevés-
bé veszélyes, egészséges időszakra, 
vagy minden visszaállt a normális 
működési rendre?

Matripharma Kft.: Egy raktárban el-
sősorban fizikai munka folyik, itt ilyen 
jellegű változtatások nem lehetsége-
sek. A Matripharma a járvány előtt, 
közben és után is folyamatosan műkö-
dött/működik. 

W-Pharma Kft.: Nálunk egyetlenegy 
változás történt ezen a téren: meg-
szűnt a személyes patikalátogatás, és 
átváltozott telefonos szolgáltatássá, 
de július közepére-végére ez is telje-
sen visszaállt a megszokott formába. 
Alapvetően elmondható, hogy a nagy-
kereskedéseknél nem igazán van olyan 
munkakör, amely home office-for-
mában is végezhető. Sok tervezést és 
időt igényelt kialakítani, hogy hogyan 
tudjuk megtartani az összes alkalma-
zottunkat, és az esetlegesen keletkezett 
szabadidőt az előnyünkre fordítani. Ki-
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jelenthetem, hogy ez idáig nagy sikert 
arattunk ezen a téren. 

Gy.: A megnövekedett/lecsökkent 
kereslethez igazodva változtattak-e 
az áraikon, árrésükön?
  
Matripharma Kft.: Az árrés-százalé-
kokon nem változtattunk. A gyógysze-
rek jelentős része eleve hatósági áras, 
amik nem változnak. A további termé-
kek esetleges áremelkedése kizárólag 
a gyártói áremelkedéseket követi. Tö-
kéletes példa erre a maszkok árának 
változása: a százalékos árrésünk nem 
változott, a beszerzési ár azonban je-
lentősen nőtt. Ezt érzékelik a betegek.

W-Pharma Kft.: Mivel a magyar piac 
nagyon ár-érzékeny, partnereinknek 
igyekszünk a legkedvezőbb árakat biz-
tosítani, annak érdekében, hogy forgal-
munkat lépcsőzetesen növelni tudjuk, 
hiszen nyilvánvalóan ezek a hónapok 

mindenki számára sok nehézséget 
okoztak.

Gy.: Van-e bármi egyéb tapasztalata 
az elmúlt időszakkal kapcsolatban, 
amit fontosnak tart elmondani?

Matripharma Kft.: Arra számítot-
tunk, hogy a patikák levonták a jár-
ványhelyzet idején kialakult fennaka-
dások tanulságát, és nem szerződnek 
le a forgalmuk száz százalékára egy 
nagyker-beszállítóval. Átgondolják a 
helyzetüket, és a második, harmadik 
beszállítótól is folyamatosan, nagyjá-
ból azonos mennyiséget rendelnek, így 
biztosítva az ilyen kritikus helyzetek-
ben a gyógyszerellátást. Nem így tör-
tént.  

W-Pharma Kft.: Jól látható, hogy 
a nagyon erős március hosszú távon 
nem volt kifizetődő, sok patikának 
komoly problémát okozott az elmúlt 

három hónap. Van, akinek csak kisebb 
gondot, de valamilyen szinten min-
denkit negatívan érintett. Nagyon sok 
gyógyszertárnak gondot okoz, hogy 
még mindig túl magas a készlete, és 
ezáltal átmenetileg nincs a legjobb 
helyzetben anyagilag. Összességében 
azt gondolom, hogy nagyon büszkék 
lehetünk az összes nagykereskedésre 
és a patikákra, hiszen a krach idején 
mindenki erőn felül teljesített; mi így 
tudtunk segíteni ebben a helyzetben a 
hazai lakosságnak. A W-Pharma család 
nevében ezúton is szeretnénk megkö-
szönni partnereink türelmét és munká-
ját, és annyit üzennék nekik, hogy egy 
esetleges második hullám idején már 
mindannyian sokkal felkészültebbek 
leszünk, és közös munkákkal ismét si-
keresen helyt fogunk állni.

MOSZinfó

(folytatjuk)

Röviden össze tudná foglalni olva-
sóinknak, hogy milyen kötelezett-
ségeknek kell, hogy megfeleljenek 
a GDPR kapcsán?

Gyakorlatilag ugyanazok az adat-
védelmi előírások vonatkoznak az 
egészségügyi szolgáltatókra, így a 
gyógyszertárakat működtető vállal-
kozásokra is, mint bármely más, a 
GDPR hatálya alá tartozó, szemé-
lyes, illetve különleges, egészség-
ügyi adatokat kezelő jogi szemé-
lyekre. Naprakész nyilvántartást 
kell vezetniük az általuk kezelt 
adatkörökről, tájékoztatókat kell ké-
szíteniük az adatkezeléseikben érin-
tettek (ügyfelek, vásárlók, webolda-
luk látogatói, a honlapon keresztül 

hírlevélre feliratkozók, továbbá 
munkavállalóik, szerződéses part-
nereik stb.) számára, szabályozniuk 
kell az adatkezelési, adatbiztonsági 
tevékenységeiket, valamint ki kell 
jelölniük vagy megbízniuk egy, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
adatvédelmi tisztviselőt, és bejelen-
teni őt a felügyeleti hatóság nyilván-
tartásába. 

Ezek az adminisztratív kötele-
zettségek, az ezekkel kapcsola-
tos, szükséges dokumentumoknak 
meg kell lenniük, és azok tartalmát 
rendszeresen felül kell vizsgál-
ni. Emellett az adatkezelést végző 
kollégák számára éves rendszeres-
séggel adatvédelmi tárgyú oktatást 

is kell biztosítani. A legfontosabb 
szereplő azonban az adatvédelmi 
tisztviselő, hiszen az ő dolga, hogy 
az adatvédelmi, adatbiztonsági fel-
adatok végrehajtását felkészülten 
és hozzáértő módon tudja szakma-
ilag támogatni.

Az adatvédelmi tisztviselő lehet 
maga a gyógyszertár vezetője?

Nem, mivel a GDPR alapján nem 
lehet kijelölni adatvédelmi tisztvi-
selőnek olyan vezetőt vagy mun-
katársat, aki az adatkezelésekkel 
kapcsolatos döntéseket befolyásolni 
tudja, vagy azokat meghozza. Egy 
gyógyszertár vezetője vagy egy cég-
vezető beletartozik ebbe a körbe, de 

A gyógyszertárak GDPR által előírt  
kötelezettségeiről
A GDPR szabályait kötelező betartani, a megfelelés alapvető érdeke minden személyes adatot kezelő cégnek, szerve-
zetnek. A témáról Kedves Zoltánnal, az adatvédelmi és információbiztonsági szolgáltatásokat országos szinten nyújtó 
HANGANOV Kft. ügyvezetőjével, vezető szakértőjével beszélgettünk.



a személyi jogos gyógyszerész is 
kérdéses ebből a szempontból. Az 
adatvédelem nem csupán néhány 
jogszabály ismerete és néhány papír 
elkészítése. Komplex tudást igé-
nyel, az adatbiztonsági, informati-
kai biztonsági ismeretektől kezdve 
a biztonságtechnikai (lásd: kamerás 
megfigyelés), a jogi, ágazati jogi és 
szakmai, módszertani kérdésekben 
való jártasságokig. Itt is ugyanúgy 
célszerű és érdemes szakembert 
megbízni ezzel, mint az élet más 
területein, hogy később ne legyen 
belőle feleslegesen nagyobb baj. 
Ha beteg az ember, orvoshoz megy, 
kisebb baj esetén a patikába, mert 
a gyógyszerész tudja, megmond-
ja, mire van szüksége, hiszen ez a 
szakmája, ezért bízunk benne.

Hogyan látja a gyógyszerész szak-
ma jelenlegi helyzetét az adatvédel-
mi kötelezettségek teljesítése terén?

Az elmúlt években volt szerencsém 
végigkövetni a GDPR megjelené-
sével, majd alkalmazásával kap-
csolatos kérdéseket, aggodalmakat 
a közfeladatot ellátó szervezetek 
(önkormányzatok és azok intéz-
ményei) és a vállalkozások ese-
tében egyaránt. Úgy vélem, igen 
döcögősen indult minden szektor-
ban az annak történő megfelelés, 

az új szabályok bevezetése, annak 
ellenére, hogy az adatvédelem jogi 
szabályozottsága hazánkban már 
a GDPR megjelenése előtt is igen 
szigorú volt, több évtizedes múltra 
tekint vissza (lásd az 1992 óta hatá-
lyos adatvédelmi törvényünket). A 
sok tévesen megjelent információ 
sem segítette, hogy a megfelelésre 
kötelezett adatkezelő szervezetek 
és cégek tisztában lehessenek az-
zal, hogy valójában mi az, aminek 
meg kell felelniük. A jogszabályi 
környezet sem követte le azonnal a 
GDPR miatt szükséges jogharmo-
nizációs lépéseket, több törvény is 
csak jóval később módosult. 

Tapasztalataink szerint, a fentiek 
miatt az egészségügyi szolgáltatók-
nál is megvolt ez a bizonytalanság, 
de a nagyobb szervezetek, kórházak 
példája nyomán itt is elindult az a 
folyamat, amely a megfelelés felé 
vezet. A gyógyszertárak esetében azt 
látom, nem igazán tudják, hogy eb-
ben kire támaszkodhatnának. Min-
den szektorban, így itt is jellemző, 
hogy központi segítséget, megoldást 
vártak/várnak, de az csak nem akar 
jönni. Nem is jöhet, mert a jogszabá-
lyi megfelelés az adatkezelő felelős-
sége, nem a szakmai, érdekképvise-
leti szervezeteké. A kamarával mi is 
tárgyaltunk, ők is látják, hogy eddig 

nagyon kevés gyógyszerész foglal-
kozott a témával, de érdemi támo-
gatásra tapasztalataink szerint nincs 
lehetőségük.

Mi az, amit a HANGANOV Kft. 
tud nyújtani?

Azt szoktam mondani, hogy ha már 
egyszer kötelező, akkor legalább ne 
fájjon! Külső adatvédelmi tisztviselő 
szolgáltatásunkkal teljes körűen meg-
oldjuk mind az adminisztratív meg-
felelést, mind a szakértői támogatást. 
Elvégezzük az összes kötelezően előírt 
feladatot, biztosítjuk az oktatást, hogy 
tényleg ne ezzel kelljen törődniük a 
gyógyszertárak vezetőinek. Tudom, 
hogy e nélkül is van elég gondjuk. 
Mindezt költségként elszámolható, 
alacsony havidíjakkal tesszük.

Hol lehet Önöket elérni?

Weboldalunkon keresztül lehet aján-
latot és visszahívást is kérni; bátran 
ajánlom az utóbbit, ezt követően 
mindenkit személyesen felkeresünk 
és átbeszéljük, hogy mire van szük-
sége. Emellett bízom abban, hogy 
októberben, a gyógyszerészek jubi-
leumi kongresszusán is tudunk talál-
kozni; mi már várjuk, készülünk rá.

(x)
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A tengerentúlon is a frontvonalban
A gyógyszerészek kiemelt szerepet játszhatnak a lakosság informálásában, tesztelésében, majdani vakcinációjában és 
végső soron a COVID-19 legyőzésében – írta a The Hill nevű tekintélyes amerikai híroldal. Ehhez azonban a szükséges 
jogosítványokat is meg kell kapniuk.

Míg a koronavírus-járvány során egyes 
iparágak kénytelenek voltak bezárni 
kapuikat, a gyógyszertárak tovább-
ra is fogadták a betegeket. Annak ér-
dekében, hogy minél egyszerűbben 
szolgálhassák ki a pácienseket, hogy 
alkalmazkodjanak az egészségügyi 
szolgáltatás iránti, megnövekedett 
igényekhez, átszervezték mindennapi 
működésüket, maguk állították elő a 
hiánycikké vált kézfertőtlenítőt, nehe-
zített körülmények között, rendhagyó 
csatornákon keresztül szerezték be az 
arcmaszkokat. Nyugodtan kijelenthet-
jük, ugyanúgy a frontvonalban dol-
goztak, mint például a kórházi ellátó 
személyzet. 

És bár a járvány időszakában a teleme-
dicina ugrásszerű, többévnyi fejlődésé-
nek lehettünk tanúi, a gyógyszerészek 
szerepe is felértékelődött, a személyes 
kapcsolat terén is új lehetőségek nyíl-
tak a közösség ellátására.  

A gyógyszerészek korlátozott jogo-
sultságot kaptak arra, hogy korona-
vírus-teszteket rendeljenek el és vé-
gezzenek, ami komoly jótéteményt 
jelentett azon betegeknek, akik számá-

ra a gyógyszerész volt a leginkább el-
érhető vagy az egyetlen egészségügyi 
szolgáltató. Az Egyesült Államok la-
kóinak 95 százaléka ötmérföldes kör-
zetében működik patika, így a gyógy-
szerészeknek lehetőségük volt segíteni 
a vidéki és egyéb, orvosilag kevésbé 
ellátott területek lakosságát. 

Az antitest-tesztek végzése egy má-
sik lehetőség lehet a gyógyszertárak 
számára, hogy bevessék erőiket a jár-
vány ellen folytatott küzdelemben, és 
hozzájáruljanak a gazdaság talpra állí-
tásában, amíg csak a COVID-19 elleni 
vakcina elérhetővé nem válik, sőt akár 
tovább is. 

Scott Gottlieb, az FDA (az Amerikai 
Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyez-
tetési Hivatal) korábbi megbízottja 
szerint a védőoltás leghamarabb ez év 
végén kerülhet forgalomba, a tömeg- 
gyártás és a széles körű vakcináció 
viszont 2021-re tolódhat. Amerikaiak 
százmilliói fognak sorban állni a vé-
dőoltásért, így a gyógyszerészeknek 
óriási szerepük lesz az injekciók be-
adásában és a lakosság erről történő 
informálásában.  

Az amerikaiak húsz százalékának 
nincs lehetősége nagy patikaláncokhoz 
tartozó gyógyszertárakat felkeresni; 
helyi, független, kisméretű patikákba 
járnak, amelyek tökéletesen alkalma-
sak a tömegek immunizálására és edu-
kációjára, amikor a COVID-19 vakci-
na elérhetővé válik. 

A kiterjesztett szerepkörök, a szigorú 
működési keretek eltörlése, annak a le-
hetővé tétele, hogy a gyógyszerészek 
maximálisan éljenek jogosítványaikkal, 
segít abban, hogy költséghatékonyabbá 
tegyük az egészségügyi ellátórendszer 
működését. Éppen ezért a kormányzat-
nak minden jogi és egyéb akadályt el 
kell hárítania annak az útjából, hogy a 
gyógyszerészek el tudják végezni ezt 
a kiterjesztett hatáskörökkel bíró tevé-
kenységüket. Promotálnia kell a patikák 
vakcinációra való jogosultságát, több 
önállóságot kell biztosítania számukra a 
klinikai terápiás folyamatokban, és ami 
legalább ilyen fontos, anyagi kompenzá-
ciót kell nyújtania ezért a munkájukért.

Ezek az intézkedések járványidőszak-
ban és azon kívül is pozitív hatással 
járnak, hiszen a páciensek többsége 
gyakrabban találkozik a gyógyszeré-
szével, mint az orvosával, így előbbiek 
hatékonyabban tudják monitorozni a 
különböző krónikus megbetegedések 
folyamatát, amelyekről aztán konzul-
tálhatnak az orvosokkal. 

Ha lehetővé tesszük, hogy a gyógysze-
részek maximálisan kihasználják ké-
pességeiket és lehetőségeiket, az a pá-
ciensek számára is jobb egészségügyi 
ellátást és végkimenetelt eredményez.

Forrás: thehill.com

Eredeti cikk:
https://thehill.com/blogs/congress-blog/healt-
hcare/506136-pharmacists-play-a-critical-ro-
le-in-defeating-covid-19

https://thehill.com/blogs/congress-blog/healthcare/506136-pharmacists-play-a-critical-role-in-defeating-covid-19
https://thehill.com/blogs/congress-blog/healthcare/506136-pharmacists-play-a-critical-role-in-defeating-covid-19
https://thehill.com/blogs/congress-blog/healthcare/506136-pharmacists-play-a-critical-role-in-defeating-covid-19
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Gy.: Hogy nézett ki az online óra-
rend? Napi hány órát vett igénybe ez 
az elfoglaltság? 

Vincze Richárd: Az online órarend 
megegyezett a tényleges órarend-
del. Minden óránk akkor volt, amikor 
amúgy is lett volna, és pontosan annyi 
ideig tartott, ahogy az az eredeti óra-
rendben szerepelt.

Vass Anna: Egy-egy óra 50-100 per-
cig tartott, a gyakorlatok természetesen 
rövidebbek voltak, tekintve hogy csak 
az elméleti anyagot tudták nekünk le-
adni. Az adott napi órarendtől függően 
1-4 órát vett igénybe a tényleges okta-
tás, ezen túl a beadandók megírása és a 
gyakorló tesztek kitöltése vett el időt, 
így volt olyan nap, amikor akár 10 órát 
is dolgoztunk, ha hagytuk felhalmo-
zódni a feladatokat.
 
Gy.: Mi volt egy-egy webinárium me-
nete? Mennyire volt interaktív egy-
egy óra, mennyire biztosított megszó-
lalási lehetőséget a hallgatóknak? 

Vass Anna: A webináriumok során 
csak az oktató kamerája és mikrofon-
ja volt bekapcsolva, a hallgatók né-
zőként vettek részt rajta. Az óra alatt 
írásban lehetett feltenni a kérdéseket, 
vagy jelezni a felmerülő problémá-
kat. Amennyiben komolyabb akadály 
merült fel (például nem hallottuk az 
előadást, vagy nem láttuk a diasort), 
azt általában szóban jeleztük, vala-
mint egyes oktatók jobban szerették, 
ha az előadás végén a kérdéseinket is 
így tesszük fel. Véleményem szerint 
könnyebb volt így a kommunikáció, 
ugyanis ha előadás közben merült fel 
valakiben egy kérdés, nem kellett az 

szélhettük meg vele a kapott anyaggal 
kapcsolatos kérdéseinket. Azokban az 
esetekben, amikor a hallgatók létszáma 
túl nagy volt az ilyen jellegű órák tar-
tásához, részletesebb tananyagot kap-
tunk az oktatóktól, amelyekben több 
magyarázat szerepelt, mint az erede-
tileg kiadott anyagban, így tényleges 
előadás nélkül is könnyen értelmezni 
lehetett azt. Minden tanszék és oktató 
igyekezett minél hamarabb alkalmaz-
kodni a kialakult helyzethez, és a lehe-
tőségekhez mérten a leghatékonyabban 
átadni nekünk a tananyagot.
 
Gy.: Melyik internetes felületet hasz-
nálták?

Vass Anna: Minden anyagot az e-lear-
ning felületre töltöttek fel, és itt érhet-
tük el a linkeket is, amelyeken keresztül 
csatlakozhattunk a webináriumokhoz. 
A videochat formájában tartott órákat a 
Webex vagy a BigBlueButton platfor-
mokon keresztül tartották meg nekünk. 

Gyógyszertár: Egyetemükön mettől 
meddig tartott az online oktatás?
 
Vincze Richárd: Március 13-án állt le 
a hagyományos oktatás. A rá következő 
hétre rendkívüli tavaszi szünetet rendel-
tek el. Az online oktatás március 23-án 
kezdődött, és május 22-én ért véget.
 
Gy.: Mit jelentett ez a gyakorlatban? 
Milyen tantárgyakat hallgattak így, 
és melyek maradtak el teljesen?

Vincze Richárd: Minden elméleti tár-
gyunk „műsoron maradt”, a gyakorlato-
kat is igyekeztek átalakítani szeminári-
ummá, ami többé-kevésbé működött is. 
Szerencsére egy tárgy sem maradt el.
 
Vass Anna: A legtöbb előadást és gya-
korlatot webinárium formájában tar-
tották meg nekünk. Ez vagy tényleges 
előadást jelentett, amikor az oktatót 
mindannyian élő videóban láthattuk, 
hallhattuk, vagy egy chatszobában be-

Az online oktatás előnyei és hátrányai
Gyógyszerészhallgatók tapasztalatai
A koronavírus-járvány kitörését követően az általános és középiskolák mellett a felsőoktatási intézmények is „online 
üzemmódra” álltak át. Nem kizárt, hogy e kommunikációs forma bizonyos elemei a jövőben is részét képezik majd a tudás 
átadásának, elsajátításának. Az elmúlt hónapok tapasztalatairól Vass Annát és Vincze Richárdot, a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának harmad-, illetve negyedéves hallgatóit kérdeztük.
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déseket feltenni, mint személyesen, így 
bizonyos szempontból könnyebb volt a 
kommunikáció. Ami számomra rendkí-
vül nagy pozitívum volt, hogy az időm 
nagy részét saját magam oszthattam be. 
A meghatározott időpontú előadásokon 
kívül én dönthettem arról, ahogy mikor 
mivel foglalkozom, így, mondhatni, 
kényelmesebb volt minden. Nem kel-
lett időt tölteni az egyetemre történő 
utazással, a tantermek közötti „vándor-
lással”, nem voltak lyukasóráim, mint 
ahogy azok órarend szerint lettek vol-
na, így rengeteg időt spórolt meg ne-
kem az online oktatás. 

Gy.: Az online oktatásnak köszönhe-
tően milyen új készségeket sajátított 
el ebben az időszakban?

Vass Anna: Rájöttem, hogyan tudom a 
leghatékonyabban beosztani az időmet 
így, hogy két hónapig ezt magamnak 
kellett megtennem. Emellett természe-
tesen bizonyos online felületek haszná-
latában is járatosabb lettem.

Vincze Richárd: Ebben az időszakban 
egyes tárgyak esetén előtérbe került a 
prezentációk készítése; úgy érzem, itt 
fejlődtem a legtöbbet.
 
Gy.: Mi az, ami Ön szerint az elmúlt 
hónapok gyakorlatából hosszú távon 
is beépülhetne, hasznosítható lenne a 
hagyományos oktatási rendszerben?

Vass Anna: Nagyban megkönnyítette 
a dolgunkat, hogy minden tananyag 
ugyanazon a felületen elérhető volt, 
nem kellett több weboldalcímet és jel-
szót megjegyezni. Ezen kívül olyan 
tárgyakból is kaptunk bővebb írásos 
anyagot, amelyekből korábban kevés 
írásos forrás vagy csak a szóban el-
hangzott és általunk lejegyzetelt in-
formáció állt a rendelkezésünkre. Úgy 
gondolom, ezek minden hallgató szá-
mára nagy könnyebbséget jelentenek.
 
Vincze Richárd: Az online konzul-
tációkat mindenképpen javasolnám, 
hogy építsék be az oktatási rendszerbe, 
mivel ezek sokkal könnyebben, rövi-
debb időn belül megvalósíthatók, mint 
a hagyományos konzultációk.

munikáció is zökkenőmentes volt. 
A gyakorlatokat természetesen nem 
tudta pótolni, azonban így sokkal na-
gyobb hangsúly került az elméleti hát-
tér átadására és megértésére, ami ké-
sőbb az egyes feladatok gyakorlatban 
történő végrehajtását is megkönnyíti 
majd. Egyes tanszékek az elmaradt 
gyakorlatokat most, a vizsgaidőszak 
után tömbösítve pótoltatják be a hall-
gatókkal.
 
Gy.: Ilyen körülmények között 
mennyire sikerült felkészülniük a 
vizsgákra?

Vass Anna: Mivel többnyire kibőví-
tett anyagokat kaptunk, valamennyi-
vel könnyebb volt így a felkészülés. 
A nehézséget inkább az jelentette, 
hogy sokáig nem tudtuk, hogyan fo-
gunk vizsgázni az egyes tantárgyak-
ból (írásban, szóban, vagy online 
teszt formájában), így csak egy kicsit 
később tudtuk kiválasztani azt a tanu-
lási módszert, ami az adott vizsgánál 
a leghatékonyabb volt. Természetesen 
a tanszékek többsége igyekezett kor-
rekt, ugyanakkor járványügyileg is 
biztonságos feltételeket teremteni a 
számonkérésekhez.

Vincze Richárd: Számomra nem oko-
zott gondot így felkészülni a vizsgákra.
 
Gy.: Milyen hiányosságai és milyen 
pozitívumai vannak az online rend-
szernek?

Vincze Richárd: A technika ördöge 
sajnos sohasem alszik, ezt egy pár al-
kalommal mi is megtapasztaltuk, va-
lamint a gyakorlatokat így nem lehet 
elvégezni. Pozitívumként említeném, 
hogy az oktatók nagyobb odafigyelés-
sel és készségesebben álltak a hallga-
tókhoz.
 
Vass Anna: A hiányosságok közé so-
rolnám mindenekelőtt a személyes 
kontaktus hiányát: írásban mégsem 
olyan az oktató-hallgató közötti kom-
munikáció, mint élőben, nagyobb a 
félreértések lehetősége. Ezzel szemben 
– tapasztalataim szerint – a hallgatók 
sokkal bátrabban mernek írásban kér-

óra végéig várnia, hogy azt az előa-
dás megszakítása nélkül feltehesse. 
Az oktatók egy-egy hosszabb gondo-
latmenet végén külön ellenőrizték a 
chatablakot, hogy érkezett-e kérdés 
a hallgatóktól, és azt azonnal meg is 
válaszolták.
 
Vincze Richárd: Általában már 10 
perccel az óra kezdete előtt be lehetett 
lépni, tudtunk az oktatóval konzultál-
ni, kérdezni tőle. Azt, hogy egy-egy 
óra mennyire volt interaktív, oktatója 
válogatta: valaki úgy tartotta az előa-
dást, hogy a hallgatókat is belevonta, 
más csak elmagyarázta, hogy mi van a 
diákon. Természetesen, ha valami nem 
volt világos, óra végén lehetett kérdez-
ni, és mindegyik oktató szívesen vála-
szolt a kérdésekre. 
 
Gy.: A kétszemélyes (oktató-hall-
gató) konzultáció vagy a konferen-
cia-jelleg, a csoportos online együtt-
lét volt inkább a jellemző? 

Vass Anna: A konferencia jellegű órá-
kat részesítették előnyben, mivel így az 
egyes hallgatókban felmerülő kérdé-
seket közösen meg lehetett vitatni, de 
természetesen minden oktató elérhető 
volt a hallgatók számára e-mailen ke-
resztül…
 
Vincze Richárd: …így ha valakinek 
olyan kérdése volt, akkor a kétszemé-
lyes konzultáció lehetőségét is biztosí-
tották.
 
Gy.: Hogy érzik, milyen hatékony-
sággal működött az online oktatás? 
Milyen mértékben tudta pótolni a 
hagyományos rendszert?

Vincze Richárd: Szerintem az egyetem 
jól vette ezt az akadályt, a kezdeti ne-
hézségek után mindenki belerázódott, 
és hatékonyan tudtunk tanulni online. 
Pár tantárgy esetében el tudnám képzel-
ni, hogy a járványhelyzet megszűnése 
után át lehetne térni az online oktatásra.

Vass Anna: Az elején természetesen 
nehéz volt az „átállás”, a rendszer sem 
működött még tökéletesen, de idővel 
gördülékenyen ment minden, a kom-
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Gyógyszertár: Annak idején hogyan 
választotta a gyógyszerészi hivatást?

Hegedüs Józsefné dr.: Nem vagyunk 
gyógyszerész dinasztia, jobban mond-
va van egy nagyon-nagyon távoli uno-
katestvérem, aki ezt a szakmát űzi, de 
nem ő jelentette számomra a motivá-
ciót; a helyi gyógyszerész, dr. Síkos 
Pál személye volt az, ami engem erre 
a pályára vonzott. Az egyik húgom 
tartósan beteg volt, és emiatt a szüleim 

nagyon sok időt töltöttek a patikában. 
Ő nagyon sok mindenben segített, jó 
volt hallani, ahogy édesapámmal be-
szélget, hogy mindig mindenkihez van 
egy-két jó szava. Hozzá mindig be le-
het menni, egy olyan miliő vette körül, 
ami számomra egy életre szóló élmény 
volt, úgyhogy már nagyon korán, hato-
dik osztályos koromban kijelentettem, 
hogy belőlem gyógyszerész lesz. És ez 
innentől kezdve nem volt kérdés, min-
dent ennek rendeltem alá. 

Gy.: Hol szerzett diplomát, és on-
nantól milyen állomásokon keresztül 
vezetett az útja a mostani munkahe-
lyére?

H. J.: Szegeden végeztem, 1996-ban. 
Ezt követően majdnem egy évig dol-
goztam Igalban, ahol a somogyszili 
fiókpatikát vezettem. ’97-ben hazahív-
tak Fonyódra, és egészen addig ott dol-
goztam, amíg csak 2010-ben meg nem 
nyitottam a saját gyógyszertáramat.

Gy.: Ami a balatonfenyvesi Turul 
Patika. 

H. J.: Igen. És Balatonkeresztúron is 
van egy gyógyszertárunk, egy fiók pa-
tika. Amikor megpályáztam, a fenyve-
si egy nagyon alacsony, körülbelül 6-7 
millió forintos forgalmú gyógyszertár 
volt, mostanra viszont szépen kinőtte 
magát, sőt mind a két patikánk közepes 
forgalmúnak mondható, simán hozzák 
a havi 20-30 millió forintos árbevételt.

Gy.: Mikor és hogyan került kap-
csolatba a Magángyógyszerészek  
Országos Szövetségével? 

H. J.: Azt követően, hogy megpá-
lyáztuk és elnyertük a fenyvesi pati-

„Sokkal több lehetőséget kellene adni a fiataloknak”
Beszélgetés Hegedüs Józsefné dr. Jóba Enikővel, a MOSZ Somogy megyei  
szervezetének elnökével
Az idősebb generáció szakmai alázatból mutathat példát a pályakezdő gyógyszerészeknek, utóbbiak pedig friss gondo-
latokkal inspirálhatják fejlődésre tapasztalt kollégáikat – véli a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége új Somogy 
megyei elnöke. Hegedüs Józsefné dr.-nak számos ötlete van arra, hogyan lehetne vonzóvá tenni a fiatalok számára a köz-
forgalmú gyógyszerészetet. 

Gy.: Van-e még valami, amit fontos-
nak tart a témával kapcsolatban el-
mondani?

Vass Anna: Semmiképpen nem lenne 
jó, ha a hagyományos oktatási rendszer 
visszaállása után megszűnne az online 
információ-megosztás lehetősége. Ter-

mészetesen ez oktatói részről jelentős 
pluszmunkát igényelt, de ha már sike-
rült egy működőképes rendszert felépí-
teni, kár lenne azt a jövőben elhanya-
golni. 

Vincze Richárd: Számos hallga-
tótársammal együtt az online ok-

tatás egyik nagy negatívumaként 
éltük meg az egyetemi és szociális 
élet hiányát. Ez természetesen nem 
a rendszer hibája, hanem a helyzet 
hozta így, de sok embert megviselt 
lelkileg.

MOSZinfó



GYÓGYSZERTÁR16

BEMUTATJUK

ka működtetésének jogát, jó darabig 
tagja voltam a MOSZ-nak, de aztán 
jött egy nagyon sűrű időszak az éle-
temben, és valahogy elmaradtak a 
befizetések. A gyógyszerészkamara 
révén kerültem nagyon jó barátságba 
Árva-Lóky Zsókával, aki a MOSZ 
korábbi Somogy megyei elnöke volt. 
Ő egy ideje már gondolkodott azon, 
hogy visszavonul, elmegy nyugdíjba, 
unokázni, és többször is noszogatott, 
hogy vállaljam át tőle ezt a pozíciót. 
Azt mondtam, nem tudom, mennyi fér 
bele a jelenlegi, iszonyat mennyiségű 
munkánk mellett, de megpróbálom, 
mert úgy gondolom, jó lenne megmu-
tatni a fiataloknak, hogy nem csak egy 
nagyvárosban tudják elérni azt, amit 
szeretnének. Motiválni kellene őket 
arra, hogy szívesen jöjjenek dolgoz-
ni a közforgalomba, vidékre; hosz-
szú éveken keresztül szembesültem 
ugyanis azzal a problémával, hogy 
milyen nehéz gyógyszerész kollégát 
találni. Leginkább emiatt fogadtam el 
ezt a pozíciót.

Gy.: Mindjárt visszatérek a fiatalok-
ra, de mi a helyzet az idősebbekkel?

H. J.: Azt látom, hogy a sokat tapasz-
talt kollégák kezdenek nagyon bele-
fáradni abba a rengeteg történésbe, 
amivel mostanában szembesülünk. 
Eleve nagyon nehéz volt nekik át-
lépni a rendszerváltás előtti, megszo-
kott, jól kiszámítható struktúrából egy 
olyan világba, ahol a boldoguláshoz 
nemcsak a szakmai, hanem a gazda-
sági szempontokat is kőkeményen 
figyelembe kellett venni. Szerintem 
sokan most is nagyon sok mindent 
megszokásból csinálnak, holott lehet, 
hogy a patika versenyképességének 
megőrzése érdekében foglalkozni kell 
a marketinggel, újsághirdetést megje-
lentetni, akciókat indítani, a nagyobb 
árrés érdekében nyitni új nagykeres-
kedők felé. 

Sok kolléga számára az is nehézséget 
jelenthet, hogy hogyan motiválja az 
expediálóit, akik ha nem tudják, hogy 
miből származik a fizetésük, akkor si-
mán dolgozhatnak a tulajdonos ellen. 
Ha sem erkölcsileg, sem anyagilag 

nincsenek megbecsülve, ha akkor is 
ugyanannyi pénzt kapnak, amikor a 
szívüket-lelküket beleadják a mun-
kába, mint ha nem csinálnak semmit, 
akkor egy idő után fásultak lesznek, 
kiégnek. Ezt a fajta vezetői gondolko-
dást idős fejjel, ha nem is lehetetlen, 
de elég nehéz magunkévá tenni.

Ezzel együtt nagy szükségünk van az 
idős gyógyszerészekre, akik teljesen 
más mintát tudnak adni, például szak-
mai alázatból, ami sok mai pályakez-
dőből hiányzik. Tisztelet a kivételnek, 
mert azért nagyon sok elhivatott fiatal 
gyógyszerésszel is találkozom. 

Gy.: És ezzel vissza is tértünk az 
ifjabb generációhoz. Ön szerint 
hogyan lehetne számukra vonzóvá 
tenni a pályát, hogy beálljanak a 
tára mögé, nem is feltétlenül vidék-
re, hanem egyáltalán a közforga-
lomba?

H. J.: Szerintem sokkal több hangot 
kellene adni a pozitív tapasztalatok-
nak. Tudom, amikor az embert folya-
matosan nehézségek elé állítják, ami-
kor újra és újra kihúzzák a szőnyeget 
a lábunk alól, nehéz mindezeket nem 
negatívumként megélni. Sokkal több 
lehetőséget kellene adni a fiataloknak 
a pályával való ismerkedésre. Lehet, 
hogy nem csak a nyári szakmai gya-
korlatokra kellene ezt korlátozni, ami-
hez egy kicsit az egyetemi oktatásnak 
is át kellene épülnie. 

Azt is meg kellene mutatni a fiatalok-
nak, hogy vidéken is lehet ugyanannyit 
keresni, mint nagyvárosban. Az utób-
bi időben, akik jelentkeztek hozzám 
gyógyszerészi állásra, megrökönyöd-
tek, hogy milyen bért ajánlottunk nekik, 
plusz mellette ott vannak a pótlékok is, 
ezzel szemben, ha városban elmennek 
egy láncpatikába dolgozni, nem kapják 
meg a túlórapénzt, a munkaruhapénzt, 
vagy az egyéb juttatásokat.

Nagyon sok láncpatikában kerülnek be 
a vezetésbe olyan fiatal gyógyszeré-
szek, akik nem járták végig a szamár-
létrát. Számomra nagyon jó tanulóidő-
szak volt az a 16 év, amit beosztottként 

dolgoztam: kialakult bennem egy kép, 
hogy mi az, ami nem volt jó, és mi az, 
aminek beosztottként örültem volna, és 
ez egy olyan alapot adott nekem, ami-
nek köszönhetően teljesen másként ke-
zelem a beosztottaimat. 

A gyógyszertárak nyereségességi 
szintjének növelése is sokat jelentene. 
Nagyobb árrés-volumen mellett köny-
nyebben boldogulnának a patikatulaj-
donosok, a fizetések és egyéb juttatá-
sok is magasabbak lehetnének. Amit 
sajnálok, hogy közforgalmú patika-
ként nem igazán szoros a kapcsola-
tunk az egyetemekkel, még úgy sem, 
hogy oktató gyógyszertár vagyunk. 
Nagyon tetszett például a Pécsi Tu-
dományegyetem kezdeményezése: a 
hallgatóknak filmet kellett forgatniuk 
arról, hogy hogyan kerültek egy kis 
családi patikába, és ott mivel foglal-
koztak a szakmai gyakorlat alatt. Ha 
ezeket a kisfilmeket elkérhetnénk az 
egyetemtől, és mi is levetíthetnénk a 
pályaválasztás előtt álló fiataloknak, 
lehet, hogy a gyógyszerészi hivatás-
nak ehhez a részéhez is kedvet tud-
nánk csinálni nekik. 

Egy kicsit nyitottabbá kellene tennünk 
a gyógyszertárakat. Hozzánk volt, 
hogy óvodásokat hoztak be. Megkér-
dezték, hogy megmutathatnák-e nekik 
az itteni környezetet, az itt zajló mun-
kát, és persze, ide és a fiókpatikába is 
bejöhettek. Volt olyan orvos kolléga, 
akinek a kislányában felmerült, hogy 
esetleg gyógyszerész lenne; bejöhet-e 
hozzánk a hetedikes gyerek egy pár 
napra patikalevegőt szívni? Erre is azt 
mondtam, hogy igen. Azok az anek-
doták is nagyon sokat számítanak, 
amiket arról mesélünk, hogy mi ho-
gyan tanultunk, mit tanultunk az idő-
sebb kollégáktól. Talán ez is egy olyan 
dolog, ami a külső szemlélők számára 
vonzóbbá teheti a pályánkat.

Annak is nagyobb reklámot kellene 
csinálni, hogy mi vagyunk az utolsó 
ellenőrzési pont, hogy a beteg nálunk 
mer kérdezni, hogy életünk végéig 
tanulnunk kell, mert ez egy folyama-
tosan megújuló, napi szinten változó 
szakma.
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Gy.: Említette az anyagi megbecsü-
lést, nyilván a másik része, a szak-
maiság is ugyanilyen fontos, hiszen 
manapság rengeteg az adminisztrá-
ció, az ilyen-olyan teendők, így egyre 
kevesebb idő marad a gyógyszerészi 
hivatás tényleges gyakorlására.

H. J.: Ez szerintem nézőpont kérdése. 
Semmit sem gondolok problémának, 
mindent megoldandó feladatként ke-
zelek, ami még jobban motivál, meg-
oldásra ösztönöz, és nem húz le. Igen, 
minden adminisztráció plusz teher, 
nekem heti szinten egy egész munka-
napom megy el erre. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a munka egy részét 
lehet delegálni, nem feltétlenül min-
dent nekünk, vezetőknek kell megcsi-
nálnunk. Ehhez persze az kell, hogy 
egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a 
főnök és a beosztott között, amikor is 
az előbbi apránként tanítva megmutat-
ja a dolgokat az utóbbinak. 

Nálam az elejétől fogva feltétel nélkü-
li a bizalom, viszont, ha valaki vissza-
él vele, akkor onnantól már nem na-
gyon van számára visszaút. Korábban, 
amikor hozzánk került valaki, ahogy 
megismertük egymást, és láttam, ho-
gyan dolgozik, úgy nyíltak meg előtte 
szép lassan a lehetőségek, adtam át 
neki azokat a feladatokat, amiket ő is 
el tudott végezni. Nálam ez a mai na-
pig így működik. Ha megtanuljuk de-
legálni a feladatokat, akkor azok nem 
jelentenek akkora plusz terhet.

Gy.: Azt mondják, hogy ez a fajta 
bizalom is megtérül: ha úgy érzik a 
beosztottak, hogy feladatokat bíz-
nak rájuk, felelősek lesznek valami-
ért, az őket is felemeli, erősíti.

H. J.: Én tapasztalom is ennek az 
előnyeit, mert nálunk nincs nagy fluk-
tuáció: a korábbi gyógyszerészem azért 
lépett ki, mert férjhez ment és elköl-
tözött, az asszisztenseknél pedig csak 
nyugdíjba vonulás állt a távozás hátteré-
ben. Volt három nagyon kemény évem, 
amikor nem találtam új gyógyszerészt, 
viszont amikor az ember pontosan meg-
fogalmazza, hogy mit szeretne, akkor 
előbb-utóbb megkapja a megoldást. Mi-

után három gyerekünk van, és jelen állás 
szerint egyikük sem követ a pályán, az 
álláshirdetésnél már eleve nyílt lapokkal 
játszottam: jeleztem, hogy olyan gyógy-
szerészt szeretnék találni, aki tartósan itt 
képzeli el az életét, és akire majd eset-
leg a patikát át tudom hagyományozni, 
vagy aki meg tudja azt tőlem venni. 47 
éves vagyok, és nem gondolom, hogy 
20 év múlva is patikát szeretnék vezetni, 
ami persze nem jelenti azt, hogy hátat 
fordítanék a hivatásnak, de az embernek 
valahol meg kell húznia a határait. Hála 
az égieknek, kaptam egy olyan fiatal, 
elhivatott, nagy szakmai alázattal dol-
gozó gyógyszerész kollégát, aki most 
már több mint fél éve van nálunk, aki-
vel 85 százalékban teljesen egyformán 
működik az agyunk, és félszavakból 
megértjük egymást. Meg akarja tanulni, 
szeretné látni, könnyű neki delegálni a 
feladatokat, és mindenkivel nagyon jól 
szót ért. Úgy gondolom, megtaláltam 
azt az embert, aki egyszer majd átveheti 
tőlem a patika vezetését.

Egyébként azt is nagyon fontosnak 
tartom, hogy minden beosztottam 
képezze magát. Erre kezdettől fogva, 
éves szinten nagyon nagy pénzeket 
költök. Tanulhatnak, amit szeretné-
nek, ami belefér a patika tevékenységi 
körébe, sőt akár más területek felé is 
kikacsinthatnak, hiszen ez a rekreáci-
ójukat is segíti. Minél képzettebbek, 
kvalifikáltabbak, annál inkább jellem-
ző lesz a gyógyszertárra, hogy a be-
tegek bármelyik tára mögött álló kol-
légámtól ugyanazt fogják kapni, amit 
tőlem kapnának.

Gy.: Tapasztal olyat, hogy a patiká-
jának a „normálisnál” nagyobb a 
vonzáskörzete, hogy nemcsak azért 
járnak Önökhöz, mert közel van-
nak, hanem mert valami olyat tud-
nak adni a betegeknek, amiért érde-
mes az Ön patikájába betérniük?

H. J.: Folyamatosan kapunk ilyen 
visszajelzéseket. Nagyon sok nya-
raló, rengeteg nem állandó lakos jár 
hozzánk a környező településekről. 
Sokan felhívnak bennünket, mások 
e-mailben kérdeznek. Van, aki csak 
azért jön, hogy mondjam meg, mi-

kor érek rá, hogy közösen átnézzük 
a gyógyszereit. És ennek híre megy. 
Úgy gondolom, nagyon sok mindent 
reklámozhatunk, amit meg is teszünk, 
de a szájhagyomány az, ami a legin-
kább működik. Amikor Mari néni azt 
mondja Pista bácsinak, hogy „oda 
menj be, mert ott segíteni fognak, ott 
biztos megoldják a problémádat”.

Gy.: Megyei elnökként milyen ter-
vei vannak?

H. J.: Jelenleg a meglévő tagságot 
igyekszem motiválni, felvetni náluk an-
nak a lehetőségét, hogy valamilyen mó-
don a fiatal gyógyszerészeket is vonjuk 
be a közös gondolkodásba, munkába. Jó 
lenne érdekeltté tenni a személyi jogos 
kollégákat – akik a tagság körülbelül 95 
százalékát adják – abban, hogy valami-
lyen módon engedjenek teret a beosz-
tott gyógyszerészeiknek is. Mondjuk, 
plusz juttatásként finanszírozzák meg 
a MOSZ tagságukat, mert az ő bevoná-
sukkal a mi látókörünk is tágul. Jelenlé-
tük, gondolataik a MOSZ és az idősebb 
gyógyszerészgeneráció számára is ren-
geteg ötletet adhatnak. Ez a gesztus a 
fiatalabbak kíváncsiságát, lelkesedését 
is fokozhatja az iránt, hogy egy magán-
gyógyszertárba menjenek dolgozni, és 
később ne csupán személyi jogosként, 
hanem tulajdonosként irányítsák a pati-
ka működését.

Gy.: Van-e valamiféle szakmai hit-
vallása, ami szerint él, dolgozik?

H. J.: Ami az egész lényemet ars 
poeticaként leírja, az Weöres Sándor 
Rongyszőnyeg című verse. Abban 
benne van minden. Szeretném hite-
lesen, az emberekért képviselni az 
egész szakmát. Úgy gondolom, hogy 
a körülöttünk élő emberekért vagyunk 
itt, azért, hogy utat mutassunk, gyó-
gyítsunk, tanítsunk. És nemcsak a tára 
mögött: ebbe az egész életünk beletar-
tozik. Csak ezzel a fajta viselkedéssel, 
a megfelelő szakmai és emberi alázat-
tal lehet kivívni azt a pozíciót, amit 
egy faluban vagy városban gyógysze-
részként el tudunk érni.

Tóth Tamás
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hatásról. Ezen információk birtokában 
adhatunk pontos előírást a betegeknek, 
a gyógyszert felíró orvosoknak és az 
expediálóknak a készítmény alkalma-
zásával kapcsolatban. 

Van hová fejlődnünk

A WHO állásfoglalása szerint egymil-
lió lakosra vetítve körülbelül 250-300 
mellékhatás-jelentés lenne a kívánatos. 
Magyarországon sajnos elég rosszul 
állunk ebben a vonatkozásban: nálunk 
tavaly összesen kétezer új mellékhatás 
bejelentése történt, vagyis ez az arány-
szám esetünkben körülbelül 200, ami-
vel az Európai Unióban a sereghajtók 
közé tartozunk. A listát a dánok veze-
tik, náluk csaknem 750 mellékhatás-je-
lentés jut egymillió lakosra, úgyhogy 
van hová fejlődnünk.

Noha ez nem egy verseny, ugyanakkor 
látni kell, hogy minél több információt 
tudunk összegyűjteni egy adott gyógy-
szerről, annál nagyobb a valószínű-
sége, hogy felfedezzük az addig nem 
ismert, új mellékhatásokat. Ez nem-
csak az újonnan engedélyezett, hanem 
a régóta alkalmazott készítményekre 
is igaz. Ilyen például az ibuprofén és 
a szívinfarktus közötti összefüggés, 
amire 50 év után derült fény. Egy di-
abétesz-gyógyszerről kiderült, hogy 
szívelégtelenséget okozhat, egy másik, 
azóta már visszavont fájdalomcsillapí-
tó esetében pedig szintén a szívinfark-
tus-rizikó volt a fő aggály. 

A mellékhatások típusai

A mellékhatások körülbelül 80 szá-
zaléka magából a gyógyszerek hatás-
mechanizmusából adódik, ami jó hír, 
hiszen ha tudunk a lehetséges kocká-
zatokról, és odafigyelünk a készítmény 
helyes alkalmazására, akkor megelőz-

gyógyszerügyi szervezete, az Euró-
pai Gyógyszerügynökség tartja fenn 
azt a mellékhatás-adatbázist (Eudra 
Vigilance), ami körülbelül 7-7,5 mil-
lió mellékhatás-jelentést tartalmaz, és 
több mint 11 millió mellékhatást foglal 
magában. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
mellékhatások jelentése az orvosok és 
gyógyszerészek jogszabályi kötelezett-
sége, amit hazánkban a gyógyszertör-
vény is egyértelműen kimond. Emellett 
a gyógyszergyártók és -forgalmazók 
számára is előírás, hogy mindenféle-
képpen törekedniük kell ezek gyűjtésé-
re, illetve jelentésére. 

Új információk alapján megfelelő 
terápiás utasítások

Miért fontos a mellékhatások gyűjtése? 
Elsősorban azért, hogy új információ-
kat szerezzünk a gyógyszerek engedé-
lyezés utáni, a klinikai gyakorlatban 
történő alkalmazásával kapcsolatban. 
Egy készítmény engedélyezését állatkí-
sérletek és klinikai tesztek előzik meg, 
amelyek során egy bizonyos mennyi-
ségű adat gyűlik össze a vizsgált szerrel 
kapcsolatban. A leggyakrabban előfor-
duló mellékhatások már akár 300-500 
vizsgálati páciens kezelése során is 
felbukkanhatnak, azonban amikor több 
tízezer vagy több millió beteghez jut el 
a gyógyszer, olyan ritkább mellékhatá-
sok vagy bizonyos speciális kockáza-
tok is előjönnek, amelyek csak ekkor, a 
széles körű használat során mutatkoz-
nak meg.

Ebből következik, hogy az engedélye-
zés után jelentkező mellékhatásokat is 
szükséges nyomon követnünk. Ezért 
ösztönözzük az egészségügy szereplő-
it – és a lakosságot is – arra, hogy je-
lentsék azokat. A nemkívánatos tünet 
kialakulásának kockázatát csak akkor 
tudjuk megelőzni vagy csökkenteni, 
ha tudomást szerzünk egy új mellék-

Jelenleg is zajlik az a kutatás, amelynek 
keretében az OGYÉI a hazai lakosság 
és a magyar egészségügyi szakembe-
rek gyógyszer mellékhatás-jelentéssel 
kapcsolatos attitűdjét kívánja feltérké-
pezni. Laikusokban, de még az egész-
ségügyben dolgozó szakemberekben 
is felmerülhet a kérdés, miért fontos 
a gyógyszer-mellékhatások gyűjtése, 
és mi lesz ezeknek a jelentéseknek a 
sorsa.

A mellékhatások jelentése az 1960-
as években a thalidomid-botrány  
(Contergan) után kezdődött, amikor ez 
az enyhe nyugtató – amit elsősorban 
várandósoknak ajánlottak – a magza-
toknál súlyos fejlődési rendellenessé-
get okozott. A szakemberek számára 
is ez az eset tette egyértelművé, hogy 
a gyógyszerekkel kapcsolatos nem-
kívánatos hatásokat szükséges ösz-
szegyűjteni és értékelni. Európában 
elsőként Nagy-Britannia alakította ki 
az úgynevezett Sárga Kártya (Yellow 
Card) rendszert, utána pedig fokozato-
san a többi országban is elkezdődött a 
mellékhatások dokumentálása. Később 
a WHO létrehozta saját mellékhatás 
központját, ami a svédországi Uppsa-
lában működik. Az Európai Unió 

A biztonságos gyógyszeres terápiáért
Dr. Pallós Júliával, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Farmakovigilancia Főosztályá-
nak főosztályvezetőjével arról beszélgettünk, miért elengedhetetlenül fontos a gyógyszer-mellékhatások bejelentése.
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gáló szakembereknek. Az eredmé-
nyek azt is megmutatják majd, hogy 
mi lehet az akadálya a mellékhatások 
bejelentésének: ha például azt látják, 
hogy a visszajelzések alapján túl sok 
időt vesz igénybe az erre szolgáló 
űrlap kitöltése, akkor a hatóságnál 
rövidíteni tudnak rajta, vagy megfon-
tolhatják egy mobil-applikáció kifej-
lesztését is, aminek a segítségével az 
adatszolgáltatás jóval egyszerűbbé és 
gyorsabbá válhat. 

A kutatás tavaly nyáron indult, szep-
temberben történt az első adatfelvétel. 
Az adatgyűjtés párhuzamosan több 
célcsoporton, többféle metódussal zaj-
lik: kérdőíves módszerrel, amit kérde-
zőbiztosok segítségével vagy önállóan, 
elektronikusan lehet kitölteni, valamint 
személyes beszélgetések, úgynevezett 
mélyinterjúk segítségével.

A lakosság köréből mintegy ezer em-
bert – főleg Budapesten, valamint a 
vidéki városokban élőket – kérdez-
tek meg, felhasználva a korcsoport és 
egyéb szempontok szerinti jellemző-
ket. A 25 mélyinterjú során kórházban 
és közforgalomban dolgozó gyógy-
szerészeket, háziorvosokat, valamint a 
járó- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozó 
egyéb szakorvosokat is megszólal-
tattak. A kérdőívet a teljes gyógysze-
részkarnak kiküldték. Jelentős számú 

válasz érkezett vissza, amelynek 
köszönhetően a gyógyszer-

hatóság munkatársai már 
releváns információkat 
tudnak szerezni. 

A kutatás jelenleg az utol-
só szakasza előtt áll, ami-
ben az orvosokat fogják 
megkeresni a kérdőívvel. 

Az ő válaszaik beérkezését 
követően összegzik és elemzik az 

adatokat, és csak ezután tudnak majd 
végleges eredményekkel szolgálni a 
kutatással kapcsolatban. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 
a jelenleg zajló kutatás csupán egy pil-
lanatfelvétel arról, hogy most, 2020-
ban, Magyarországon milyen ismere-
teink vannak a mellékhatásokról, és az 

írni a tüneteket – érthető, hiszen ők 
érzik, ők élik meg ezeket –, másrészt 
a dolog érzelmi részéről, arról, hogy 
az életminőségükben milyen változást 
eredményezett az adott mellékhatás, is 
csak ők tudnak beszámolni. 

Az OGYÉI-nél elsősorban azokat a 
bejelentéseket várják – azokat viszont 
feltétlenül –, amelyek eddig nem ta-
pasztalt, úgynevezett váratlan mellék-
hatásokat írnak le, és főleg a „súlyos” 
kategóriába sorolhatók. Súlyosnak mi-
nősül többek között az életveszélyt, a 
kórházi kezelést igénylő, a fogyatékos-
ságot vagy fejlődési rendellenességet 
okozó mellékhatás. 

Felmérés: az orvosok vannak még 
hátra

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Program (EFOP) keretében meg-
valósuló „Komplex egészségvédelem 
és szemléletfejlesztés a táplálkozás 
és gyógyszerfogyasztás területén” 
projekt kapcsán az OGYÉI-nek most 
először nyílt lehetősége arra, hogy 
felmérje a mellékhatás-jelentésekkel 
kapcsolatos attitűdöt a magyar lakos-
ság, az orvosok és a gyógyszerészek 
körében. Szeretnék megismerni, hogy 
mit tudnak és mit gondolnak a laiku-
sok és az ő gyógyszeres terápiájukat 

menedzselő egészségügyi szakembe-
rek a mellékhatásokról. Fontos lenne 
látni, hogy miért tartják fontosnak 
ezek jelentését, aki pedig nem jelent, 
azt mi akadályozza meg ebben. Az 
így kapott eredményeket az OGYÉI-
nél arra szeretnék felhasználni, hogy 
a jövőben célzott üzeneteket tudjanak 
küldeni ennek kapcsán a lakosságnak, 
illetve az egészségügy területén szol-

hető – vagy legalábbis csökkenthető 
– a nemkívánatos tünetek előfordu-
lása. Ugyanakkor arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy az esetek 15-20 
százalékában genetikai okok miatt 
vagy allergiás reakció következtében 
alakul ki mellékhatás. Mindez a hagyo-
mányos, úgynevezett kismolekulájú 
kémiai gyógyszerekre vonatkozik, a 
biológiai szereknek – amelyek napja-
inkban egyre nagyobb teret kapnak a 
gyógyításban – más típusú a mellékha-
tás-spektrumuk. Biztató azonban, hogy 
ilyen szerekkel is kezdenek gyűlni a 
tapasztalatok, amelyek elegendőek le-
hetnek ahhoz, hogy ezekkel a készít-
ményekkel kapcsolatban jelentkező 
nemkívánatos hatásokat is kategorizál-
ni tudjuk. Ennek eredményeként a bio-
lógiai terápiáknál is lehetőségünk van 
a biztonságosabb gyógyszerhasználat 
előmozdítására.  

Az információ útja

Hová kell bejelenteni az észlelt mellék-
hatásokat? Vagy az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézetbe (OGYÉI-be), tehát a gyógy-
szerhatósághoz, vagy közvetlenül a 
gyógyszert gyártó/forgalmazó cégnek. 
Bárki is kapja kézhez az információt, 
be kell küldenie az Európai Mellék-
hatás Adatbázisba, az EudraVigilance 
rendszerébe. Ennek köszönhető-
en az információ az érintett 
szereplők birtokába jut: 
ha a gyártóhoz érkezik 
mellékhatás-jelentés, a 
rendszeren keresztül az 
OGYÉI is értesül róla, 
ami fordítva ugyanúgy 
igaz. 

Jelentős változás, hogy míg 
régebben csak az orvosok és a 
gyógyszerészek jelenthettek be mel-
lékhatást, 2012 óta a betegek, a hozzá-
tartozóik, a szomszédjuk, vagy éppen 
az ügyvédjük is megteheti ezt. A szak-
emberek ezt eleinte fenntartásokkal fo-
gadták, ám kiderült, hogy a laikusok is 
fontos információkkal járulhatnak hoz-
zá a gyógyszerekkel kapcsolatos isme-
retekhez. Egyrészt nagyon jól le tudják 

„A nemkívánatos tünet kialakulásának 
kockázatát csak akkor tudjuk megelőzni 
vagy csökkenteni, ha tudomást szerzünk 

egy új mellékhatásról.”
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na ki. Stroke bekövetkeztekor jelentős 
mennyiségű glutamát szabadul fel, ami 
nagymértékben károsítja az idegsejte-
ket. Alzheimer típusú demencia esetén 
a neuronokon belül hiperfoszforilált 
neurofibrillumok képződnek, amelyek 
rontják a jelátvitelt, valamint a sejtek 
között amiloid-plakkok képződését is 
megfigyelték, amelyek szintén az agyi 
funkciók romlásának hátterében állnak.

Okok és tünetek

A demencia jellemző tünetei: az em-
lékezet hanyatlása, a térbeli tájékozó-

ami főként a frontális lebenyben és a 
hippocampus területén kifejezett. A 
neuronok károsodásának hátterében 
sok tényező állhat. A folyamatra jel-
lemző, hogy megnő az intracellulá-
ris Ca2+ szintje, amelynek hatására 
olyan anyagok termelődnek a sejtben, 
amelyek szabadgyök-képződést ered-
ményeznek. A reaktív ágensek felhal-
mozódása pedig végül sejthalálhoz 
vezet. A Ca2+-beáramlás fő kiváltója 
a glutamát, amely a központi idegrend-
szer egyik fontos neurotranszmittere. 
Ennek fokozott jelenléte kóros sejt-
működés eredménye is lehet, csakúgy, 
mintha szöveti károsodás miatt alakul-

A demencia korunk egyik népbeteg-
sége. A latin eredetű szó jelentése: 
értelem, szellem nélküli. Már ez is 
igen sokat elmond a klinikai képről. 
A nyugati társadalmakban a betegség 
előfordulása az életkorral nő. Míg a 65 
éves korosztály csupán 15 százaléká-
ra jellemző, addig a 90 évesek között 
minden harmadik embert érint a beteg-
ség. A demencia egy összefoglaló név, 
amelynek különböző fajtái lehetnek (a 
két leggyakoribb a vaszkuláris és az 
Alzheimer típusú demencia).

A betegség kialakulásának hátteré-
ben az agyi idegsejtek pusztulása áll, 

Demencia a gyógyszerész szemével
A tára mellett állva nap mint nap találkozhatunk a demencia különböző fokán álló páciensekkel vagy hozzátartozóikkal. 
Amellett, hogy tisztában vagyunk a betegség tüneteivel és velejáróival, gyógyszerelési és életmódbeli tanácsokkal is se-
gíthetjük az érintetteket.

érintettek hogyan állnak a mellékha-
tás-jelentéshez. A helyzet – az OGYÉI 
kampányainak, felvilágosító előadá-
sainak köszönhetően – remélhetőleg 
javulni fog, éppen ezért azt tervezik, 
hogy egy bizonyos idő múlva megis-
mételik a felmérést. 

Tartanak a szankcióktól

A bejelentést akadályozó egyik ok, 
amit felmérés nélkül is tudunk, hogy 
a szakemberek elsősorban az időhiány 
miatt, kisebb részben pedig azért nem 
jelentenek, mert félnek az esetleges kö-
vetkezményektől. Dr. Pallós Júlia ez-
úton is fontosnak tartja hangsúlyozni: 
az OGYÉI egyáltalán nem vizsgálja, 
nem is vizsgálhatja, hogy az adott te-
rápia, amelynek során fellépett a mel-
lékhatás, megfelelt-e a terápiás proto-
kollnak, vagyis a jelentés semmilyen 
szankciót nem von maga után. Alap-
vetően anonim információközlésről 
van szó – annyi kitétellel, hogy a be-
jelentőnek meg kell adnia a nevét és az 
elérhetőségét annak az intézménynek 
(tehát az OGYÉI-nek vagy a cégnek), 
ahová bejelenti a mellékhatást. 

Ennek az az oka, hogy ha nem teljes a je-
lentés, akkor néhány adatot még be kell 
kérni annak érdekében, hogy kellő ala-
possággal tudják értékelni az ok-okozati 
összefüggést. Ilyen esetekben előfordul-
hat, hogy vissza kell kérdezni, például, 
hogy mi történt a beteggel, meggyó-
gyult-e, vagy milyen egyéb gyógyszere-
ket szedett, milyen kísérőbetegsége van 
stb. A bejelentő nevét és elérhetőségét 
ugyanakkor abban az esetben sem adják 
tovább, ha utánkövetésre van szükség. 
Az EudraVigilance adatbázisba is már 
csak úgynevezett anonimizált formában 
jut el a jelentés, így ez a félelem teljesen 
alaptalan. Mégis, éppen emiatt Magyar-
országon sajnos legtöbbször csak az 
allergiát jelentik, annak ellenére, hogy 
bármilyen más tünetet is bejelenthet-
nek: például nagyon sok gyógyszer-in-
terakció történik, amikről a terápiák 
hatékonysága érdekében szintén fontos 
lenne tudni.

Közös felelősségünk

Összefoglalva, a gyógyszerhatóság 
célja, hogy a betegek és a gyógyszeres 
terápiájukra rálátó egészségügyi szak-

emberek minél több mellékhatást jelent-
senek. Ennek érdekében próbálják meg 
felmérni az érintettek motivációit, hogy 
ki miért vagy miért nem jelent, ugyanis 
ezek ismeretében tudnak olyan üzene-
teket megfogalmazni, és új eszközöket 
fejleszteni, amelyek révén növelni lehet 
a mellékhatás-bejelentések számát.

A kutatás gyógyszerészekre vonatko-
zó része már lezajlott. Az OGYÉI-nél 
a továbbiakban is számítanak a tára 
mellett dolgozókra, azzal együtt, hogy 
tudják, számos egyéb feladat vár rájuk 
a patikában. Sok beteg az expediálónak 
mondja el, hogy mi a panasza, esetleg 
még azt is, hogy a gyógyszer szedése 
kapcsán milyen tüneteket észlel ma-
gán. Lényeges lenne, hogy a gyógysze-
részek a szakhatóságnak is továbbad-
ják az így szerzett információkat.

A felmérés eredménye a gyógysze-
részek számára is nagyon érdekes és 
informatív lehet: egyrészt, mert vissza-
jelzést kapnak a betegeikről, másrészt 
saját magukról is, hiszen közülük is 
sokan kitöltötték a kérdőívet. 

MOSZinfó

PHARMA PRAXIS
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csak demencia esetén), ezért jó válasz-
tás lehet az aszkorbinsav, a tokoferol 
vagy a selegilin. Kísérletek zajlanak a 
Ca2+-csatorna blokkolására, a neuro-
nális növekedési faktor (NGF) befo-
lyásolására, valamint a CBD olaj hasz-
nálata is igen erősen kutatott terület, 
amelyektől a későbbiekben kedvező 
eredményeket várhatunk.

Életviteli tanácsok

A kezelés további fontos pontja az 
életvitel áttervezése. A betegség során 
sokat segít a rendszeres testmozgás, az 
ismétlődő programok, a keresztrejt-
vény és hasonló feladványok megoldá-
sa. Az étkezésben a friss, vitamindús, 
zöld, leveles zöldségek fogyasztása, 
az omega-3 zsírsavakban gazdag alap-
anyagok használata. A keleti gyógyke-
zeléseknél emlegetett gotu kola, kur-
kuma, indiai ginzeng is jó hatással van 
a betegségre.

Odafigyelés és türelem 

A demencia igen megterhelő mind a 
betegre, mind a környezetére nézve. 
Igen fontos a napi rutin felállítása és a 

szeretetteljes, törődő gondoskodás. 
A gondozás első lépcsője mindig 
a közeli hozzátartozók bevonásá-
val kezdődik, ami a családtól igen 
nagy odafigyelést és türelmet igé-
nyel. Ha már ezt a feladatot nem 
tudják ellátni, külső, szakképzett 
ápoló igénybevételére van szük-

ség, ami a beteg és családja életére 
is nagy hatással van. A betegség a ke-
zelés közben az orvos és a gyógysze-
rész részéről is nagy figyelmet igényel, 
ezáltal lehet ugyanis elkerülni az in-
terakciókat, és javítani a compliance-t.

Dr. Nagy Ádám
szakgyógyszerész

Irodalom:
Gyires K., Fürst Zs.: A farmakológia alapjai, 
Medicina 2011
Tariska P., Bereczki D., Degrell I., Janka Z., 
Karsay, K.: Ajánlás demenciák kivizsgálására és 
gyógykezelésére, Psych. Hung. 2002
dementiacarecentral.com

A gyógyszeres kezelés alapja vaszkulá-
ris demencia esetén a keringés javítása, 
amelyre alkalmas a piracetam, a nicer-
golin, a vinpocetin és a ginkgo biloba. 
Ezek közös jellemzője, hogy javítják a 
mikrocirkulációt, kedvezően befolyá-
solják a vér reológiai tulajdonságait, 
némelyik a trombociták összetapadását 
is gátolja. Alzheimer-kór esetén a ko-
linerg neuronok pusztulása jellemző, 
ezért a farmakológia is innen közelít: a 
kolinészteráz-gátló rivastigmin és do-
nepezil mellett a nikotinerg-receptort 
is stimuláló galanthamint is használják. 

Mellékhatásként ezeknél a gyógysze-
reknél hasmenéssel, gasztrointesztiná-
lis görcsökkel, szekréció-fokozódás-
sal, vérnyomáscsökkenéssel, központi 
idegrendszeri görcsökkel és tremor-
ral lehet számolni. A másik gyakori 
gyógyszer az NMDA-receptor-gátló 
memantin, amely a középsúlyos ese-
tek bázisterápiájához tartozik. Ennek 
mellékhatása: székrekedés, zavartság, 
szédülés, hallucinációk, légszomj. Az 
alternatívák között – főként időskori 
hormonális deficit esetén – szóba jö-
het az ösztrogén. Nem győzik hangsú-
lyozni az antioxidánsok hatását (nem 

dás és a koncentráció zavara, szellemi 
lassulás, a tervezési, logikai, kreatív 
képesség fokozatos elvesztése, a be-
széd zavarossá válása, valamint a ne-
héz alkalmazkodás az új helyzetekhez. 
Enyhe esetben a deficittünetek mellett 
a beteg önállóan képes ellátni magát, 
személyi higiéniája megtartott, van íté-
letalkotó képessége. Közepesen súlyos 
demenciában szenvedő egyén csak 
részben képes önálló életvitelre, segít-
séget igényel. Súlyos állapotban már 
állandó felügyeletre szorul, személyi 
higiéniáját elhanyagolja, gondolatai 
inkoherensek. 

A diagnózis felállítása előtt min-
denképpen fontos a kiváltó ok 
tisztázása, hiszen demenciát 
okozhat felderítetlen magasvér-
nyomás betegség, cukorbetegség, 
kezeletlen pajzsmirigy-alulmű-
ködés vagy -túlműködés, anyag-
csere-betegségek, fertőzések, gyógy-
szerek mellékhatása. A jóindulatú 
időskori feledékenység is elkülöní-
tendő. Sokszor az olyan társult beteg-
ségek, mint a szorongás, a pszichózis 
vagy a depresszió is árnyalják a képet. 

Gyógyszeres terápia

A betegség kezelésében az elsődle-
ges szempont a folyamat megállítása,  
lelassítása. Sajnos jelenleg még nem 
rendelkezünk a demencia visszafordí-
tására alkalmas terápiával.

„A betegség kezelésében az 
elsődleges szempont a folyamat 

megállítása, lelassítása.”
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szont nagyobb rajta az árrésünk. Utób-
bival dolgozni kell, viszont abból tud-
juk gazdaságilag nyereségesebbé tenni 
a gyógyszertárat. Ezt sem nevezném 
rizikónak: mindig meg lehet találni azt 
a vásárlói réteget, amelyiknek ki lehet 
expediálni az adott terméket.

Mi a patikában a korábbiaknál egy kicsit 
óvatosabban készletezünk, számunkra 
nemcsak a százalékos kedvezmény mér-
téke a fontos, hanem például az osztott 
kiszállítás is: hogy ne nekünk kelljen 
az árut készleteznünk, hanem köthes-
sünk olyan megállapodást, amelynek 
köszönhetően többször is tudunk élni az 
akció lehetőségével. Így nem egyszerre 
száz dobozt rendelünk meg, hanem hú-
szat-húszat, öt hónapon keresztül, akár 
még új termékekből is. Vannak olyan 
cégek, amelyek kínálnak ilyen lehető-
ségeket. Azt nem tapasztalom, hogy a 
patikák április óta kisebb készlettel, szű-
kebb szortimenttel dolgoznának, hiszen 
többé-kevésbé stabil betegkörük van, és 
a vásárlóiknak megvannak a maguk ál-
landó gyógyszerei. 

Tegyük hozzá, a gyártókat is rosszul 
érintették az elmúlt időszak történé-
sei, úgyhogy náluk is tapasztalható 
rabatt- vagy kedvezményszázalékbeli 
visszaesés, vagy előre menekülve pont 
hogy még többet adnak. Ettől függet-
lenül dolgoznunk kell velük: úgy tu-
dunk magunkon és rajtuk is segíteni, 
ha kihasználjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyeket kínálnak. Ezzel párhuzamo-
san pedig az expediálóinkat is arra kell 
biztatnunk, hogy ezeknek a termékek-
nek az értékesítésébe fektessenek na-
gyobb energiát.   

Könnyebb a régi kapcsolati tőkénket 
kihasználva előre jutni, mint teljesen új 
látogatókkal elkezdeni dolgozni. De ez 
nem jelenti azt, hogy utóbbiakat nem 

A koronavírus-járvány elején, ez év 
márciusában látványosan megugrott a 
patikák forgalma, amit a rá következő 
hónapokban egy erőteljes visszaesés 
követett.  Kevesebb vásárló tért be a 
gyógyszertárakba, mint az előző évek 
azonos időszakában, csökkent a bevé-
tel és ennek következtében az árrés-tö-
meg is. A nyár közepén kezdett vissza-
térni a megszokott vásárlóközönség, 
de a számuk még mindig alacsonyabb 
volt, mint tavaly ilyenkor. 

Az egyik elsődleges feladatunk, hogy 
ezt a kiesett bevételt valahogy visszapó-
toljuk, megtaláljuk az árrés és ezáltal az 
árrés-tömeg növelésének lehetőségét. 
Erre az egyik legjobb lehetőség, ha ki-
használjuk a gyógyszercégek aktivitását, 
igyekszünk tőlük minél nagyobb ked-
vezményeket kicsikarni, és átgondoljuk, 
hogy miként tudunk a leghatékonyabban 
dolgozni a különböző termékekkel. 

Volt egy időszak, amikor a gyógyszer-
cégek képviselői nem személyesen 
látogattak, hanem telefonon kerestek 
meg bennünket, ami azért nem ugyan-

az. Úgy látom, hogy júliustól újra el-
indult a személyes látogatás. Találjunk 
időt a céges képviselők fogadására, 
mert ők egy olyan eszközt kínálnak 
számunkra, amely hozzásegíthet ben-
nünket a nagyobb árréshez.

Megfontolt készletezés

A patikalátogatók logikus módon azt 
szeretnék, hogy készletezzünk és el-
adjunk, mi viszont szeretnénk bizton-
ságban tudni magunkat. Patikai oldal-
ról egy jövőbeli bizonytalan helyzettel 
számolva arra is kell figyelnünk, hogy 
a készlet nehogy beragadjon, és ezzel 
gazdaságilag nehogy kárt okozzunk 
magunknak. Semmi értelme annak, 
hogy egy termékből többhavi készle-
tet halmozunk fel, visszatér a járvány 
második hulláma, jön egy újabb karan-
tén-időszak, és ott marad a gyógyszer-
tárban az áru. 

Minden patikavezető maga dönti el, 
hogy milyen mértékben vállalja be 
ennek a kockázatát. Egyben biztos 
vagyok: a kollégák lényegesen kisebb 
rizikót fognak vállalni, mint korábban. 
Óvatosabban gazdálkodnak a kész-
lettel, illetve olyan készítményeket 
rendelnek be nagyobb mennyiségben, 
amelyeknek biztosabb az értékesítése. 
Éppen ezért a patikák sokkal nehezeb-
ben fogadnak be új termékeket, és a 
régi termékek közül is az ismertebbek-
kel, a márkázott készítményekkel lehet 
könnyebben, hatékonyabban dolgozni.  
 
A mérleg két serpenyőjébe ilyenkor az 
kerül, hogy a patikalátogató felajánl 
egy jól ismert terméket, aminek biztos 
lesz egy bizonyos forgalma, viszont 
kicsi rajta a gyógyszertár árrése, vagy 
bevállalunk egy olyan készítményt, 
amelyet a vevők kevésbé ismernek, vi-

Visszaeső forgalom, új fogyasztói szokások
Hogyan alkalmazkodhatunk a megváltozott körülményekhez? 
Az elmúlt hónapokban több szempontból is megváltoztak a fogyasztói szokások, ami a gyógyszertárakat új kihívások elé 
állította. A vásárlói kosár és ezáltal az árrés-tömeg csökkenése a megoldás irányát, a megvalósítandó feladatokat is kijelöli.
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érdemes meghallgatni. A cégek ilyen-
kor, szeptemberben már az őszi „betá-
razások” ügyében jönnek hozzánk. Fo-
gadjuk őket, mert az általuk felkínált 
kedvezményekből élünk!

Ha a koronavírus-járvány egy esetleges 
második hullámában gondolkodunk, a 
márciusi időszak tapasztalataiból tud-
juk, hogy mely termékeket kapkodják 
el a vevők. Akkor nagy slágernek bi-
zonyultak az egyes vitaminok, láz- és 
köhögéscsillapítók, köptetők. Ezekből 
nyilván érdemes egy kicsit nagyobb 
készletet tartani, de ne felejtsük, hogy 
nem csak ebből a szűk termékkör-
ből származik a gyógyszertár forgal-
ma. Gondolnunk kell a receptköteles 
gyógyszerekre is, azokból a régi, op-
timális készlettartási szokásainkat kell 
követnünk. 

Kedvezmény plusz támogatás

Cégem nemcsak patikát működtet, 
hanem étrend-kiegészítő termékeket 
is forgalmaz (Vitapaletta termékcsa-
lád), és erről az oldalról is igyekszünk 
alkalmazkodni a megváltozott körül-
ményekhez. A patikák számára úgy 
építjük fel az akcióinkat, hogy annak 
keretében havonta szállítjuk ki a ter-
mékeket, így partnereinknek nem kell 
egyszerre nagyobb mennyiséget ren-
delniük. Olyan termékekre próbálunk 

nagyobb százalékot adni, amelyekkel 
tényleg lehet dolgozni, és a látogató-
ink azt is elmondják, hogy a gyógy-
szertárak hogyan tudnak ezekkel ko-
sárértéket növelni. Az expediálók ne 
csak azt várják, hogy bejöjjön a beteg, 
kérje és elvigye a gyógyszert, hanem 
keressék annak a lehetőségét, hogy 
kinek tudják kiexpediálni az adott ter-
méket. Úgy dolgozzanak vele, hogy 
tényleg az kapja meg, akinek való, 
másrészt a patika a lehető legnagyobb 
profitot tudja rajta realizálni.

Kosárérték-növelés

A kijárási korlátozások időszakában 
csupán annyi vásárló tartózkodhatott 
az officinában, ahány tára működött, 
a többiek az utcán várakoztak. Aki be-
jött, célirányosan ment oda a tárához, 
tudta, hogy mit akar vásárolni, mivel 
kapcsolatban kér tanácsot. A bete-
geknek ez a szokása többé-kevésbé 
máig megmaradt: sajnos már nem né-
zelődnek annyit, főleg a szabadpolcos 
rendszerű officinában, mint korábban. 
Miért jelent ez problémát? Mert az 
étrend-kiegészítők és egyéb termékek 
kapcsán elmarad az az impulzusvásár-
lás, ami korábban a patika forgalmának 
egy bizonyos hányadát tette ki. Márpe-
dig ha kevesebb vevő jön be a patiká-
ba, és ők sem vásárolnak annyit, vagy-
is kisebb az egy vevőre eső vásárlói 

kosár, akkor gyógyszertárvezetőként 
azon kell gondolkoznunk, hogy ilyen 
körülmények között hogyan tudunk 
egy stabil vállalkozást működtetni, és 
a megfelelő betegellátást biztosítani. 

A válasz egyértelmű: sokkal nagyobb 
teher és felelősség hárul az expedi-
áló kollégákra, sokkal jobban kell 
támaszkodnunk az ő szaktudásukra, 
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektet-
nünk arra, hogy kollégáink az adott 
esetben indokolt csatolt termékeket 
ajánlják a betegeknek, ezzel is támo-
gatva a gyógyulásukat, a megelőzést 
és segítve a patikai vállalkozás gaz-
daságos működését. Ez és a gyártói 
kedvezmények minél hatékonyabb 
kihasználása a jelenlegi helyzetben 
kiemelt jelentőségű, véleményem 
szerint ezek azok a területek, ame-
lyekre az előttünk álló időszakban 
nagyon fontos koncentrálni.

Átalakuló vevőkör

Ezt a cikket július végén írtuk. Az el-
múlt hónapokban még egy vásárlási 
szokást láttam megváltozni. Az orvo-
sok egyre gyakrabban úgy írják fel a 
gyógyszereket, hogy nem is találkoz-
nak a beteggel. A két fél telefonon 
egyeztet, mi pedig azt tapasztalhatjuk, 
hogy kevesebb beteg érkezik recept-
tel vagy felírási igazolással, ehelyett 
taj-kártyával és személyi igazolvány-
nyal váltják ki a felhőbe fellőtt vénye-
ket. Ennek következtében a patikában 
dolgozó szakemberek azt érezhetik, 
hogy a vevőkörük és valamennyire a 
forgalmuk összetétele is megváltozott. 
Ugyanis már nem az történik, hogy  
a beteg bemegy az orvoshoz, és utána 
a legközelebbi gyógyszertárba, hanem 
a lakóhelyéhez legközelebb eső pa-
tikát választja. Amivel valószínűleg 
a rendelők mellett működő patikák 
járhatnak rosszabbul, az új betegeket 
fogadó gyógyszertárak feladata pedig 
az ezekkel a páciensekkel való bizalmi 
viszony kiépítése lesz.

Dr. Kovács Zsolt
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft. 
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adhatóságában. Azok a szakmák, ame-
lyeknek a szabályai jól leírhatók – azok a 
legsérülékenyebbek. Azok viszont, ahol 
nagyon változóak a körülmények, job-
ban ellenállnak a változásoknak. Ebben 
a tekintetben a patikai gyógyszerészet 
szabályai elég jól ismertek, kodifikáltak, 
a folyamatok nagy része elvileg automa-
tizálható. Ennek megnyilvánulási formái 
az eRecept és a robotizáció gyógyszer-
tári megjelenése. Ezzel szemben egy 
villanyszerelő munka esetében – ahol a 
felsőfokú végzettség messze nem elvá-
rás – a szabályok ugyan világosak, ko-
difikálhatók, ám a változó körülmények 
(épület típusa, a lakás alaprajza, a benne 
élők elvárásai) nagyon változatosak. A 
villanyszerelői munka automatizálha-
tósága tehát alacsony. (Tegyük hozzá, a 
hivatkozott cikk még az „özönvíz” előtti 
időkben – két éve – íródott.)

A másik dimenzió a személyes kapcso-
latok fontossága a szolgáltatás folya-
matában. E tekintetben egy (jó) tanár, a 
tudásán túl, példaképként és személyes 
inspirálóként is szolgál tanítványainak. 
Az ő munkája tehát nagyobb bizton-
ságban van, mint például egy könyv-
tárosé – ahol a személyes kapcsolat 
elvileg fontos lehet, de belátható, hogy 
egy könyv megtalálása vagy akár az 
ajánlása is viszonylag jól automati-
zálható, ami komoly veszélyt jelent a 
könyvtárosi szakmára nézve. És va-
lóban, ez meg is látszik a könyvtárak 
látogatottságán. 

És itt van a cikk gyenge pontja, vagy 
inkább korlátja. Két dimenzióba he-
lyezni és számszerűsíteni az emberi 
tevékenységeket lehetséges, de ez a 
leegyszerűsítés veszélyével jár. Azaz 
a csoportosítás pont a lényeget, az 
emberi tényező fontosságát hagyhatja 
figyelmen kívül. A könyveknél marad-
va: lehet egy szolgáltatást úgy kínálni, 
ahogy azt tíz vagy ötven éve tettük, 
de lehet kreatívan is. A Pagony kiadó 
és könyvesbolt nem csupán gyermek-
könyveket ad ki és el, teszi ki azokat 
polcokra és gondolákra, hanem a köny-
vesboltban kávézót, gyereksarkot, a 
szülőknek kényelmes olvasási-laptopo-
zási lehetőséget, gyermekprogramokat 
is nyújt. Az eladási teret egy egyszerű 

A MIT Sloan vezetői iskola folyóira-
tának 2018. augusztusi számában (1) 
egy nagyon izgalmas (felkavaró) cikk 
jelent meg, amely távolról sem ígér 
jót különféle szakmáknak, köztük a 
gyógyszerészi hivatásnak sem. Termé-
szetesen nem Massachusettsben döntik 
el a gyógyszerészet jövőjét, ugyanak-
kor elgondolkodtatók az írásban felho-
zott érvek. 

A cikkben a szakmákat két dimenzió 
mentén négy kvadránsba helyezik el. 
Még mielőtt ebbe a bekezdésbe bele-
vágnánk, szögezzük le: cikkünk célja 
az elgondolkodtatás, és távolról sem a 
provokáció.

Az egyik dimenzió az automatizálható-
ság mértéke, míg a másik a személyes 
kapcsolatok szerepe a szolgáltatás el-

A látható és a láthatatlan verseny
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létezik: azaz, hogy mit gondo-
lunk a saját szerepünkről ebben 
a versenytérben. Mire fordítjuk a 
figyelmünket? A nyilvánvaló ve-
szélyek mellett vajon a lehetősé-
gek mellett is elmegyünk-e? Ter-
mészetesen nem kávézó nyitására, 
vagy gyereksarok megépítésére 
teszünk javaslatot a sokszor szű-
kös gyógyszertári térben, ám arra 
mindenképpen szeretnénk felhív-
ni a figyelmet, hogy egy szolgál-
tatás megújítása, magasabb szint-
re emelése minden szakmában 
lehetséges. Különösen azokban, 
ahol magasan képzett szakembe-
rek dolgoznak. Számos jó példa 
működik már, és ezek ellesése, 
alkalmazása az egyén és az egész 

szakma javára válik.

Dr. Bencz Zoltán és Tóth Ilona, 
Connect Consult

(1) https://sloanreview.mit.edu/article/four-ways- 
jobs-will-respond-to-automation/

lyek közül sokra lényegében nincs befo-
lyásunk. Mondhatnánk, hogy mindezek 
passzív elszenvedői vagyunk.

A láthatatlan szintér pedig az, ame-
lyik elsősorban a saját felfogásunkban 

értékesítési pontból élményponttá 
emeli. Lehetett volna szomorkod-
ni a csökkenő olvasási gyakorlat–
növekvő internethasználat –kevés 
idő–növekvő költségek egyre duz-
zadó akadályán, és ki lehetett lépni 
a keretek közül, újragondolni egy 
igen régi, és egyre nehezebben 
működő modellt. Ha az ember be-
tér egy ilyen könyvesboltba, azon-
nal megérzi a versenyelőnyt. És 
ehhez hozzátehetjük: nem csupán 
a vevők, hanem az ott dolgozók is 
sokkal jobban érzik magukat eb-
ben a kreatív térben. Márpedig a 
teljesítmény nagyban függ a mun-
katársak motiváltsági szintjétől.

A verseny tehát több szintéren zaj-
lik. A látható színtér az, amelyik bár-
mely szakmabelinek elsőre eszébe jut, 
ha a szakmák és a gyógyszertárak kö-
zötti verseny kerül szóba: a soktényezős 
szabályozási, gazdasági, technológiai, 
humán-erőforrás vonatkozások, ame-
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Augusztus óta elérhető a remdesivir 
az EU-ban

Az Európai Bizottság szerződést írt alá 
a Gilead gyógyszeripari vállalattal az 
újfajta koronavírus elleni, remdesivir 
hatóanyagú, Veklury nevű gyógyszer 
terápiás kiszereléseinek biztosításáról. 
A 63 millió euró értékben kötött szerző-
dés szerint a gyógyszermennyiség mint-
egy 30 ezer, súlyos Covid-19-tüneteket 
mutató beteg kezelésére elegendő, és 
hozzájárul a szükségletek kielégítéséhez 
a következő néhány hónapban.

Dana Spinant, a brüsszeli testület szó-
vivője elmondta, augusztus elejétől 
kezdve a bizottság koordinálásával és 
támogatásával Veklury-készleteket bo-
csátanak a tagállamok rendelkezésére. 
Az országok közötti méltányos elosztást 
uniós szinten egy allokációs kulcs alkal-
mazása biztosítja, az Európai Betegség-
megelőzési és Járványvédelmi Központ 
tanácsai alapján. A bizottság jelenleg a 
további gyógyszerellátásra vonatkozó 
közös közbeszerzés előkészítésén is 
dolgozik, amely októbertől várhatóan 
fedezi a későbbi szükségleteket.

Az uniós testület július elején jelentet-
te be, hogy engedélyezi a koronavírus 
súlyos eseteiben alkalmazható Veklury 
feltételes forgalomba hozatalát.

Forrás: Napi.hu

Kihirdették a 2020-as felvételi ponthatárokat

A gyógyszerészképzések ponthatára a tavalyi évhez képest mind az államilag 
támogatott, mind a költségtérítéses képzéseken szinte mindenhol csökkent, ez 
alól egyedül a Pécsi Tudományegyetem költségtérítéses képzése jelent kivé-
telt – derült ki a július végén publikált felvételi ponthatárokból. Az államilag 
támogatott képzésekre jellemzően 380,  Pécsen 382 ponttal lehetett bekerülni.

Forrás: Eduline.hu

Egyre nehezebb gyógyszerészt találni a patikákba
A gyógyszertárak 52 százalékának problémát okoz, hogy gyógyszerész mun-
katársat találjon – derült ki a Szinapszis Kft. nemrégiben végzett kutatásából. 
Nem újdonság, hogy az elmúlt években a munkaerőhiány a gyógyszertárakat is 
elérte, és ezért növekszik az igény a frissen végzett gyógyszerészekre. Az idén 
103 gyógyszerészt avattak doktorrá a Semmelweis Egyetem (SE) Gyógyszerész-
tudományi Karán, míg tavaly 131-en, 2018-ban pedig 137-en diplomáztak. 

Ráadásul több gyógyszertárat is érzékenyen érinthet az az előírás, amely szerint 
2025-től csak az lehet gyógyszertárvezető, aki megfelelő szakvizsgával rendelke-
zik. A követelmény alól csak azok a gyógyszerészek élveznek majd mentességet, 
akik betöltötték az ötvenedik életévüket. A HGYSZ jogszabály-módosítást javasolt 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI), amelynek értelmében a gyógy-
szertárvezetéshez szükséges szakvizsga követelményét felmenő rendszerben vezet-
nék be, de a szaktárca ezt elutasította. A törvény azt mondja ki, hogy megfelelő 
szakképesítéssel kell a gyógyszertárvezetőknek rendelkezniük, csakhogy Marjai 
Tamás szerint jelenleg húszféle szakképesítés szerezhető meg a szakgyógysze-
rész-képzésben, és nem tudni, hogy mely szakirányok felelnek meg az előírásnak.

Forrás: Világgazdaság.hu

Megkezdődött az amerikai koronavírus-oltóanyag tömeges tesztje
Július utolsó napjaiban megkezdődött a világ legnagyobb koronavírus- 
vakcinatesztje az Egyesült Államokban, ahol az amerikai Nemzeti Egészség-
ügyi Intézet és a Moderna nevű cég együttműködésével készült kísérleti oltást 
tesztelik. A tesztre jelentkezők közül 30 ezer embert választottak ki, őket két 
csoportra osztották, az egyik tagjai az oltást, a másiké placebót kapnak. A két 
csoport fertőzési adatainak összehasonlításából lehet majd következtetni arra, 
mennyire véd hatásosan a koronavírus-fertőzés ellen az amerikai gyógyszer.

Több másik, lehetséges koronavírus-vakcinát is tesztelnek a gyártók: egy brit és egy 
kínai oltás már az utolsó teszteknél tart, de ezeken kívül világszerte több tucat cég és 
kormány dolgozik az új típusú koronavírus elleni oltáson.

Forrás: 444.hu

Képzőhely Semmelweis 
Egyetem

Debreceni 
Egyetem

Pécsi 
Tudományegyetem

Szegedi 
Tudományegyetem

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Államilag 
támogatott 398 380 397 380 385 382 389 380

Költségtérítéses 410 340 nem 
indul 288 312 339 302 295
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Nagyra törő orosz vakcina-tervek

Az orosz  gyógyszeripar 2021-re havi több millió adag  
Covid-19-vakcinát fog gyártani – jelentette ki augusztus első 
napjaiban Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi 
miniszter hétfőn a TASZSZ hírügynökségnek. Mint közölte, 
a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai 
Kutatóintézet (NICEM) által kifejlesztett, első orosz vakcina 
gyártása szeptemberben Vlagyimir, Jaroszlavl és Moszkva me-
gyében, a Generium, az R-Pharm és a Binnopharm gyógyszer-
gyárban kezdődik meg. A termelést a kezdeti több százezerről 
néhány hónap alatt több millió dózisra tervezik felfuttatni.
 
Mihail Misusztyin miniszterelnök szerint Oroszország-
ban 26 féle Covid-19-vakcinán dolgoznak, amelyek közül 
négyről már bebizonyosodott, hogy biztonságos. Mihail 
Murasko egészségügyi miniszter októberre ígérte a tömeges 
vakcináció megkezdését. Anna Popova tisztifőorvos sze-
rint  az orosz vakcinák tartós immunitást alakítanak ki. Az 
oltást az első után 21 nappal meg kell ismételni.
 
Indokolt is a sietség, hiszen Oroszország a COVID-19 
szempontjából jelenleg a világ egyik legfertőzöttebb álla-

ma: az igazolt fertőzések száma például a hivatalos adatok 
szerint augusztus 2-án, egy nap alatt 5394 fővel, 856 264-
re emelkedett. Ezzel Oroszország a koronavírus-fertőzöttek 
számát tekintve a negyedik helyen áll az Egyesült Államok 
(4 667 957), Brazília (2 733 677) és India (1 803 695) után.
 
Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 29 millió, 
augusztusban pedig egy nap alatt 236 ezer laboratóriumi 
tesztet végeztek el, fertőzés gyanújával pedig több mint 250 
ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

A WHO azonban óva int az orosz vakcinától. Nagy a kü-
lönbség a között, hogy valaki nyomon van egy ígéretes vak-
cina felé, vagy hogy az már át is ment a vizsgálatok minden 
fázisán – figyelmeztetett Christian Lindmeier, az Egészség-
ügyi Világszervezet szóvivője. A vírus elleni oltáson renge-
teg országban dolgoznak gőzerővel, és a WHO-nak van is 
egy hatos listája azokról az oltóanyagokról, amelyeket már 
klinikai teszteknek is alávetettek. Az orosz vakcina nincs 
a hat jelölt között – annak ellenére, hogy azt a hatóanyagot 
már embereken is tesztelték.

Forrás: MTI/BBC

aranyérmével és a Magángyógyszeré-
szek Országos Szövetsége a „Gyógy-
szerészetért” életműdíjjal.

Örökké emlékezetes marad szipor-
kázó szellemisége. Sohasem mulasz-
tott el egyetlen alkalmat sem, ha egy  
alapigazságot, egy filozófiát, egy 
anekdotát vagy egy jó poént osztha-
tott meg kollégáival.

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Sándor!
Tisztelettel őrizzük emlékedet!

Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége

gül orvostudományi főosztályvezető 
munkakört töltött be. 1980-ban került 
a Medimpex Gyógyszerkereskedelmi 
Vállalathoz. Hozzá tartozott a tudomá-
nyos iroda, a propaganda, a marketing 
és a törzskönyvezés szakterülete. Nyolc 
év alatt több mint 70 országban járt. A 
Medimpex után a Biopharm Gyógy-
szerkutató, Fejlesztő Kft.-hez került 
ügyvezetőnek, ami akkor a Celladam 
nevű rákgyógyszerrel foglalkozott. 

1990–1998 között, a magyar gyógy-
szerészet meghatározó időszakában 
volt a Magyar Gyógyszerész Kamara  
elnöke. Dolgozott a PGEU-ban, az 
Európai Unió Gyógyszerészeti Szer-
vezetében, később az EuroPharm  
Forum egyik magyar delegáltja volt. A 
gyógyszerügy számos területén való 
jártasságát, eredményeit ismerte el az 
egészségügyi miniszter a Batthyány- 
Strattmann díjjal, a szakmai köztestü-
let a Magyar Gyógyszerész Kamara 

Türelemmel viselt hosszú betegsé-
gét követően, 2020. augusztus 19-én 
reggel elhunyt dr. Szabó Sándor, a 
Magyar Gyógyszerészi Kamara volt 
elnöke és tiszteletbeli elnöke.

Szabó Sándor 1941. július 22-én 
született Zalaegerszegen. Az általá-
nos iskolát a Krisztina téri iskolában 
végezte, majd a pannonhalmi Szent 
Benedek-rendi bencés gimnáziumban 
tanult. Kitűnő érettségivel próbált 
bejutni az egyetemre, de az egyhá-
zi iskola után nem vették fel. Így a 
középiskolát követően a Kőbányai 
Gyógyszerárugyárban, majd a Rich-
ter Gedeonban dolgozott. Sajátos mó-
don, fizikai munkásként került be a 
Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Karára. 

Első munkahelye az EGYT volt, ahol 
először technológus, üzemvezető, majd 
törzskönyvezési osztályvezető, vé-

Elhunyt dr. Szabó Sándor,
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 
„Gyógyszerészetért” életműdíjas gyógyszerésze
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300 millió adag Covid-19 vakcina az 
Unió tagállamainak
Az Európai Bizottság augusztus ele-
jén jelentette be, hogy a Sanofi francia 
gyógyszergyártónál 300 millió adag 
koronavírus elleni vakcinát rendelt 
a tagállamok részére. A megállapo-
dás szerint az oltóanyagot az Európai 
Bizottság előre „lefoglalta”, lehető-
vé téve, hogy a 27 tagállam – miután 
a klinikai tesztek bizonyítják, hogy 
a vakcina biztonságos és hatékony a 
koronavírus ellen – vásároljon belőle 
a 300 millió adagos keret erejéig. A 
brüsszeli testület hozzátette, több más 
gyógyszergyártóval is „előrehaladott 
tárgyalások” folynak hasonló megálla-
podásról.

A Bizottság a tesztek költségének je-
lentős részét előre kifizetné, azzal a 
megkötéssel, hogy a gyártó biztosítja 
a megfelelő mennyiséget, amint az 
oltóanyag rendelkezésre áll. A pro-
jektet az EU vészhelyzeti, 2,4 milli-
árd eurós költségvetéséből finanszí-
roznák, és az a célja, hogy megelőzze 
a tagállamok közötti versenyfutást, 
illetve hogy a védőoltás nagyobb 
valószínűséggel, a megfelelő meny-
nyiségben és áron jusson el minden-
kihez Európában. A Sanofinál úgy 
számolnak, hogy 2021-ben kaphat-
ják meg az oltóanyag forgalmazásá-
hoz szükséges engedélyt az Európai  
Gyógyszerügynökségtől.

Forrás: Portfolio.hu

ÁSZ: felül kell vizsgálni a köztestületek szabályozását

A feltárt szabályozási és pénzügyi hiá-
nyosságok miatt az Állami Számvevő-
szék (ÁSZ) szerint szükség van a köztes-
tületek teljes jogszabályi környezetének 
felülvizsgálatára. Az Országgyűlés  leg-
főbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző 
szerve a tagdíj nyilvántartásával és besze-
désével kapcsolatos számviteli és pénz-
ügyi feladatokat nem a köztestületekkel, 
hanem egy tőlük elkülönült szervezettel 
javasolja elvégeztetni.

Az MTI-nek  július utolsó napjaiban el-
küldött elemzésben kiemelik: a számvevő-
szék által 2013–2019 között ellenőrzött kilenc köztestületből hét nem szabálysze-
rűen használta fel a kapott állami támogatásokat, a többségük adatszolgáltatási, 
közzétételi kötelezettségét sem teljesítette, és gazdálkodása átláthatóságát sem 
biztosította. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a köztestületek működését biztosító 
tagdíjkövetelés nyilvántartási és elszámolási rendszere nem működött szabály-
szerűen, és számviteli beszámolóik sem mutattak megbízható és valós összképet. 
A nem valós adatokat tartalmazó beszámoló közzétételével a köztestületek a köz-
véleményt és a tagságot is megtévesztették, mutat rá az elemzés.
 
Emlékeztetnek: az Alaptörvény szerint minden szervezet köteles a nyilvános-
ság előtt elszámolni a közpénzekből megvalósuló gazdálkodásával, így megál-
lapításaival az ÁSZ az ellenőrzöttek közpénzekkel való felelős gazdálkodását 
segíti elő. A feltárt hiányosságok felhívják a figyelmet arra – olvasható az ÁSZ 
jelentésében –, hogy a köztestületek érdekvédelmi tevékenysége nem össze-
egyeztethető a hatósági és tagdíjbeszedési feladatokkal. A köztestületi tagok 
nyilvántartása pedig nem csupán a köztestületek feladata, hanem azon túlmu-
tató jelentőségű, hiszen a szakmát gyakorlók nyilvántartását támasztja alá. A 
számviteli és pénzügyi tevékenységek leválasztása elősegíti a támogatások sza-
bályszerű elszámolását, ezzel a közpénz védelmét támogathatja – írták.

Az ÁSZ által ebben a körben vizsgált, korábban nem ellenőrzött testületek kö-
zött találjuk a Magyar Orvosi Kamarát (MOK) és a Magyar  Gyógyszerészi 
Kamarát (MGyK) is.

Forrás: MTI

160 millió forint kiskereskedelmi különadót fizethetnek a gyógyszertárak
Összesen 160 millió forint kiskereskedelmi különadó folyhat be a költségvetés-
be a gyógyszertárakból; a befizetési kötelezettség a jelenlegi forgalmi adatok 
alján várhatóan 337 patikát érint majd. Ez az adóteher legjobban a hálózatban 
működő gyógyszertárakat, illetve azokat a patikákat sújtja, amelyek rendre na-
gyobb értékű gyógyszereket is értékesítenek. Ilyen termékek forgalmazása ese-
tén ugyanis nagyon könnyen összejön az az 500 millió forint, amely az adóalap 
minimuma. Az adó mértéke efelett sávos rendszerű, 30 milliárd forintig 0,1, 30 
és 100 milliárd forint között 0,4 százalék adót kell fizetni.

Nevével ellentétben ez az adónem nem egyszeri befizetés, amivel a gyógyszertárak 
hozzájárulnak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez, hanem folyamatos anya-
gi terhet jelent az érintett patikai vállalkozások számára. 

Forrás: Napi.hu

http://www.portfolio.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
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A MAGYAR TENGER
Csodás tájak a Balatonnál: Balatonfüred 1.
Balatonfüred a tó települései közt az egyik leggazdagabb tör-
ténelmi múlttal, emlékhelyekkel és csodálatos épületekkel ren-
delkező település. A kultúra városa és a Balaton-part legrégebbi 
üdülőhelye. Idegenforgalma századokra nyúlik vissza, és miután 
a füredi savanyúvizet gyógyvízzé, illetve gyógyforrássá nyilvá-
nították, 1971-ben gyógyüdülőváros lett, 1987-től pedig a szőlő 
és a bor nemzetközi városa.

Balatonfüred és kistérsége a vízszintes 1. sor megfejtésének vo-
nalán fekszik. Az elnevezés a területen uralkodó mediterrán jel-
legű mikroklíma speciális jellemzőire utal. A település kellemes 
éghajlatát a Balaton-felvidék előhegyeinek köszönheti; a Tamás-, 
a Sándor-, a Péter- és a Száka-hegy védi a Bakony felől érkező 
hideg szelektől. A szárazföld és a tó közötti levegőcsere, az állan-
dó légmozgás tiszta, pormentes levegővel ajándékozza meg az itt 
élőket, és gyógyítja a szív- és érrendszeri betegségeket. Ma az itt 
működő Állami Szívkórházban hasznosítják gyógyászati céllal a 
források vizét, emellett számtalan kútnál (például: Kossuth-forrás) 
kóstolhatjuk meg a híres füredi savanyúvizet. A Szívkórházban 
sok szívbeteg nyerte vissza egészségét, köztük a híres Nobel-díjas 
hindu költő, akinek nevét a függőleges 15. sor tartalmazza (1926-
ban járt itt), és akiről sétányt neveztek el a tó partján.

A város rendkívül gazdag történeti emlékhelyekben. A XVIII. 
század építészeti remekei, a Nagyvendéglő, az Állami Kórház, 
a Kossuth Lajos-forrás kútháza, Pálóczi Horváth Ádám na-
gyobbik háza, Széchenyi Ferenc kastélya ma is meghatározzák 
a város hangulatát. Balatonfüred az 1800-as években, a reform-
korban indult fejlődésnek. Kedvelt találkozóhelye lett a haladó 
szellemű politikusoknak, művészeknek; történelmi, kulturális 
szerepe ekkor volt a legkiemelkedőbb. Ebből a korból is számos 
műemlékkel, jelentős épülettel, hagyománnyal rendelkezik.  
A vízszintes 44. sorban olvasható költőnk adományokból, 
apátsági és népi segítséggel 1831-ben Balatonfüreden nyitotta 
meg a Dunántúl első kőszínházát, a magyar nyelv otthonát ak-
kor, amikor a hivatalos nyelv a német volt.

Vízszintes

1. Megfejtés 13. Vas- és acéltárgyak vegyszerrel történő kezelé-
se 14. A ló leggyorsabb mozgásneme 16. Rámol 18. Félszilárd 
halmazállapotú kolloid anyag 19. Ennek a csomónak fontos sze-
repe van a szív ingerületvezetésében 21. A dzsúdó és más keleti 
harcművészetek mesterfokozatainak elnevezése 22. A Szovjet-
unió 1989 utáni elnevezése 24. In medias … 25. Éjszakai szó-
rakozóhely 27. Gömbölyded 29. Valóságos 30. Fejfedőt viselő 
32. Nemzeti Alaptanterv 34. Üres rúd! 35. Dublini 36. Rókakö-
lyök 37. Diplomata rendszám jelzése 38. Dél-Amerikában és a 
Kis-Antillák egyes szigetein élő óriáskígyó fajta 40. A közleke-
dés helye 42. Terület rövidítve 44. Megfejtés 45. Amerikai hír-
ügynökség 47. Állateledel 48. Cégnévnél a „Társa” rövid alakja 
49. Könyörög 50. –nek párja 54. Végtelen állatkert! 55. Bázis 
56. Idegen szavak végén a valamivel szembeni félelem, pánik 
jelzője lehet 58. Kettőzve dobfajta 60. TOS 61. A bőrt, nyers-
bőrt kikészítő, illetve egyszerűbb lábbeliket varró mesterember 
63. ... Stewart, népszerű angol pop énekes 65. Üres hit! 66. …. 
Margit, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművésznő volt 67. 
Országos Bajnokság 69. Élet 71. Nem ez 72. Betűket sorban ír 

Függőleges

2. A délelőtt jelölése az angol nyelvben 3. Újság 4. Erdélyi vá-
ros 5. Fed 6. Falu Horvátországban, Šibenik-Knin megyében 7. 
A –nél párja 8. Szintén 9. Intravénás 10. Szel 11. Megfogad 12. 
Éhesen 15. Megfejtés 17. A göngyöleg súlya 20. Bányafolyo-
só 22. Zaklatott 23. Könnyű, ellenzős katonai sapka 26. Német 
tanács! 27. Felső végtag 28. Egy nyelet 31. Rövid morzejel 33. 

Bevásárlás eszköze 36. Görcsös rohamokkal járó különféle be-
tegség (népies) 38. Az információt hordozó közlemény hosz-
szának is egyik alapegysége (számítástechnika) 39. Francia hír-
ügynökség 41. Viadal, harc 43. SE kimondva 46. Díszes, nagy 
épület 51. Méhek otthona 52. Az örök város (La Città Eterna) 
53. Önérzet, büszkeség (régies) 56. Angol tűz! 57. Idős férfi 
59. Magyar multinacionális cég 61. Kopasz 62. Ledőlt épület 
maradványa 64. Téli csapadék 66. Északi keresztnév 68. BA 
70. Állóvíz

A 2020. szeptember 27-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

XIX. évfolyam 9. szám  l  2020. szeptember



GYÓGYSZERTÁR30

KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Megtekinthető: október 18-ig

Jegyár: 3200 Ft

KIÁLLÍTÁS
Egymásra hangolva
A Magyar Nemzeti Galéria és a hetvenéves Budapest 
Bábszínház gyűjteményének találkozása

„A báb nem korosztály, hanem műfaj”

A Budapest Bábszínház hetvenedik évadjának alkalmá-
ból megrendezett kiállításon az intézmény múltjának és 
jelenének meghatározó és reprezentatív bábjait láthatjuk. 
Gyermekkorunk ismert történetei, népmesék, mítoszok 
kedves szereplői bukkannak fel a termekben, kapcsolód-
va az egyes műtárgyakhoz. A bábkiállítás során megis-
merhetjük az egyes bábok és bábelőadások történetét, a 
különböző bábtechnikákat, illetve, hogy a kiállított bá-
bok hogyan és miért kapcsolódnak a Galéria gyűjtemé-
nyének egyes darabjaihoz.

A szervezők a Bábszínház bábtárában őrzött több mint 
húszezer figurából választották ki azokat a darabokat, 
amelyek az elmúlt hetven évben a leginkább meghatá-
rozták a Bábszínház képzőművészeti arculatát. Egyes 
bábok most kerülnek először a nagyközönség elé, máso-
kat kifejezetten a kiállítás kedvéért restauráltak.

A bábok a Magyar Nemzeti Galéria állandó gyűjtemé-
nyében úgy helyezkednek el, hogy párbeszédbe léphes-
senek egy-egy képpel, hogy a festmények és a bábfigurák 
akár hangulati, akár történeti szempontból reflektáljanak 
egymásra. Ebben a szubjektív válogatásban a nézők be-
tekintést nyerhetnek a Bábszínház korszakaiba, megis-
merhetik tervezőiket – remélve, hogy ezáltal is közelebb 
kerülnek a báb műfajához.

 

SZÍNHÁZ
Claudio Monteverdi – Dinyés 
Dániel – Závada Péter –  
Szabó-Székely Ármin: Poppea 
megkoronázása

Nero akarja Poppeát. A császárt nem lehet vissza-
utasítani. Mindenkin és mindenen átgázol, hogy a 
kétes hírű nőt maga mellett tartsa. Poppea meglátja 
a helyzetben a lehetőséget: császárnő akar lenni.
Monteverdi 380 éves operája és a most készült át-
irat is ezt a kérdést teszi fel: Mi az a kiismerhetet-
len, különös erő, ami egymás felé hajtja az embe-
reket? Omnia vincit amor.

A főbb szerepekben: Pálma Anna (Poppea), Rajkai  
Zoltán (Nero), Bányai Kelemen Barna (Otho),  
Jordán Adél (Octavia)

Rendező: Székely Kriszta

Helyszín: Katona József Színház
Időpont: szeptember 18., október 22., 28., 19.00

Jegyár: 2900–6900 Ft

Fotó: Horváth Judit
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JAZZ
Early Music Reloaded 
A Balázs Elemér Group & Nuria Rial koncertje

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 30., 20.00     Jegyár: 2900–4500 Ft

Balázs Elemér, Magyarország egyik legkeresettebb jazz-
dobosa éppen 20 éve alapította a Balázs Elemér Groupot, 
amely hamar az ország egyik legnépszerűbb jazz együtte-
sévé nőtte ki magát. Early Music Reloaded című produkci-
ójuk bemutatóján a korábbi Voces 4 tagjaiból alakult öttagú  
énekegyüttes mellett ismét az ünnepelt szopránénekesnő, 
Nuria Rial csatlakozik hozzájuk, továbbá Balázs Elemér ti-
zenkilenc éves fia is színpadra lép.

A kétszeres Fonogram-díjas Balázs Elemér Group zenéje 
dallamközpontú, ezért széles rétegeket képes megszólíta-
ni. Művészetüket a térben és időben is különböző zenei 
hagyományok motívumainak fúziója jellemzi. Már 2007-
ben bizonyították, milyen új, izgalmas utak nyílhatnak a 
reneszánsz és barokk zenének a jazz-zel való ötvözése 
során.

Nuria Rial Katalónia szülötte. A reneszánsz és barokk zene, 
különösen Monteverdi és Händel művészete áll hozzá a leg-
közelebb. Többször járt már a Müpában: először 2008-ban 
szintén a Balázs Elemér Group vendégeként, legutóbb pedig 
2019-ben Fischer Iván invitálta közös munkára. A tizenkét 
évvel ezelőtti siker most minden bizonnyal megismétlő-
dik, amikor felcsendülnek Bach, Vivaldi, Pergolesi, Casati,  
Caldara és mások jazz-zé átlényegített, sok improvizatív 
elemmel átszőtt művei.

Műsoron:
Beethoven: István király – nyitány, op. 117

Mendelssohn: I. (g-moll) zongoraverseny, op. 25 
Mozart: C-dúr („Jupiter”) szimfónia, K. 551

Vezényel: Sir Antonio Pappano
Közreműködik: Jan Lisiecki (zongora)

Az est főszereplői: korunk egyik legizgalmasabb karmes-
tere, aki olasz neve ellenére az angliai Essexben született, 
tizenhárom éves kora óta az amerikai Connecticutban ne-
velkedett, ma pedig egyformán otthonos az operai és a 
szimfonikus repertoárban; Olaszország legfontosabb szim-
fonikus zenekara; és egy lenyűgöző tehetségű, kanadai szü-
letésű, lengyel zongoraművész, aki csupán 25 esztendős, 
koncertjeivel azonban már 16 éve készteti ámulatra közön-
ségét.

Sir Antonio Pappano számos operaházban megfordult, 
Bayreuthban pedig Barenboim asszisztense volt. Karrier-
jének talán legfontosabb fejezete a londoni Covent Garden 
élén végzett munka. A Santa Cecilia Akadémia Zenekarát 

2005 óta vezeti. Jan Lisiecki, akinek egyik legutóbbi sikere 
Beethoven összes zongoraversenyének felvétele volt, kö-
zeli kapcsolatban áll a műsorban a Beethoven-nyitány és  
Mozart Jupiter-szimfóniája között megszólaló Mendelssohn- 
zongoraversennyel, hiszen tavaly februárban megjelent 
nagy sikerű lemezén éppen a német romantikus mester 
versenyművei és zongoradarabjai szerepeltek. Pappanóval 
régi partnerek: együtt készítettek CD-t Schumann összes 
zenekari kíséretes zongoraművéből.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 27., 19.30     Jegyár: 6000–22900 Ft

KOMOLYZENE
A római Santa Cecilia Akadémia zenekarának hangversenye

Fotó: Musacchio Ianniello



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

www.magangyogyszereszek.hu
www.moszinfo.hu
www.moszinfo.eu


