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Új helyszínen, az online térben!
(4–5. oldal)



2020. október 8. (csütörtök) Pre-kongresszusi Program

14.00–18.00 A kardiometabolikus farmakoterápia gyógyszerészi  
 menedzsmentje (Akkreditált továbbképzés, tesztírással 16 pont)

14.00–14.45 Gyógyszerészi farmakoterápia menedzsment felnőttkori 2-es  

 típusú diabetes mellitusban (Prof. Dr. Halmos Gábor)
14.45–15.30 Diabetes mellitus gyermekkorban (Dr. Juhász Éva)
15.30–16.15 Gyógyszerészi farmakoterápia-menedzsment felnőttkori  

 dyslipidaemiában (Dr. Takács Gézáné dr.)
16.15–17.00 Gyógyszerészi farmakoterápia menedzsment felnőttkori  

 hypertoniában (Dr. Samu Antal)
17.00–17.45 Farmakoterápia – Kommunikáció – Betegbiztonság  

 (Dr. Csóka Ildikó)

2020. október 9. (péntek)

Gyógyszerészek XXX. Jubileumi Országos Kongresszusa 2020.

„A jövő már jelen van”

Akkreditált továbbképzés (20 pont)

09.00–13.00 Gyógyszertári praktikum
09.00–09.15 Vezérelőadó: Dr. Oláh Gábor alelnök, MOSZ

09.15–09.30 A COVID-veszélyhelyzet tanulságai  

 (témavezető: Dr. Biczó Ágota)

09.30–09.45 Kereskedelmi és információs kapcsolatok  

 (témavezető: Dr. György Péter)

09.45–10.00 Humán és gazdasági erőforrások  

 (témavezető: Hegedüs Józsefné dr.)
10.00–10.30 Kérdések

10.30–10.45 Medicontact: az egészségügy kommunikáció felülete  

 (Sánta István ügyvezető, Quintx Magyarország Kft.)

10.45–11.05 CBD kiegészítő terápia (Dr. Ballagi György  
 farmakológus-toxikológus, CBD Life Hungary Kft.)

11.05–11.50 A gyógyszerésztársadalom pozitív jövőképe 

 (Dr. Kovács Zsolt)
11.50–12.00 Kérdések

12.00–12.45 Szepesházi Zsolt elnök-vezérigazgató, Novodata Zrt.

14.00-16.15 Formáljuk a jövőt
14.00–14.20 Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök, MOSZ

14.20–14.40 Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, OGYÉI

14.40–15.00 Dr. Bertalan Lóránt szakértő, EESZT

15.00–15.20 Dr. Samu Antal alapító elnök, GYGSZB

15.20–15.40 Náthly Veronika szakértő, IQVIA

15.40–16.00 Kiss András kereskedelmi igazgató, QB-Pharma Kft.

16.00–16.15 Kérdések

16.15–18.00 Gyakorló és pályakezdő gyógyszerészek közös fóruma
 A gyógyszerészet helyzetéről, a hivatás fejlesztésének  
 lehetőségeiről
16.15–16.30 Vezérelőadó: Dr. Csontos Ildikó alelnök, MOSZ

 Szakértői felkérések:

16.30–16.45 Dr. Bácskay Ildikó, DE GYTK

16.45–17.00 Dr. Somogyi Orsolya, SE GYTK

17.00–17.15 Dr. Csupor Dezső, SZTE GYTK

17.15–17.30 Dr. Fittler András, PTE GYTK

17.30–17.45 Felkért hozzászólások:

 Kovácsné dr. Szrogh Vivien, MOSZ

 Kocsisné dr. Balogh Anikó (a 2017. Év Gyógyszerésze)

 Dr. Dér Péter (a 2016. Év Gyógyszerésze)

17.45–18.00 Kérdések

2020. október 10. (szombat)

09.00–12.00 Szakmapolitikai Nap
09.00–09.15 Megnyitó: Lukácsné dr. Fodor Enikő elnök, MOSZ

09.15–09.20 Fővédnöki üdvözlés: Dr. Müller Cecília országos  

 tisztifőorvos, NNK

09.20–09.50 Köszöntők: Farkasné dr. Tompa Ildikó szervezési alelnök,  

 MGYT és Dr. Hankó Zoltán elnök, MGYK 

09.50–10.10 Három évtized (Dr. Mikola Bálint MOSZ, alapító elnök)

Egészségügy és gyógyszerellátás
10.10–10.30 Dr. Szentiványi Mátyás főigazgató, OGYÉI

10.30–10.50 Szabó Bálint főosztályvezető, ÁEEK

10.50–11.10 Dr. Kincses Gyula elnök, MOK

11.10–11.30 Dr. Bidló Judit főigazgató-helyettes, NEAK 

14.00–17.00 A gyártótól a gyógyszertárig
14.00–14.20 Dr. Greskovits Dávid elnök, MAGYOSZ

14.20–14.40 Dr. Hodász István vezérigazgató, EGIS Gyógyszergyár Zrt.

14.40–15.00 Dr. Tarcsa Mónika kormányzati kapcsolatokért felelős  

 igazgató, Sanofi Aventis Zrt.

15.00–15.20 Major Ferenc vezérigazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt.

15.20–15.40 Kovácsné Putnoki Katalin vezérigazgató,  

 Euromedic-Pharma Zrt.

15.40–16.00 Dr. Feller Antal elnök, Gyógyszer-Nagykereskedők  

 Szövetsége

16.00–16.20 Kaló Tamás vezérigazgató, PHOENIX Pharma Zrt.

16.20–17.00 Diszkusszió

2020. október 11. (vasárnap)

09.00–12.00 A gyógyszerellátás jogi, gazdasági, pénzügyi,  
 munkaügyi és adókörnyezete
09.00–09.30 Schissler József könyvvizsgáló, adótanácsadó, okl.  

 pénzügyi revizor: 2020. évi aktualitások

09.30–10.15 Dr. Domokos Péter kormányablakokért felelős miniszteri  

 biztos, Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság:

 Kormányablak, Ügyfélkapu, EESZT

10.15–11.15 Dr. Nagy Péter jogi kiemelt referens, Nemzeti Adó- és  

 Vámhivatal Csongrád- Csanád Megyei Adó- és  

 Vámigazgatósága: Az online számlaadat-szolgáltatásokról

11.15–12.00 Kérdések

Diszkusszió – A kongresszus lezárása

GYÓGYSZERÉSZEK XXX. JUBILEUMI  
ORSZÁGOS KONGRESSZUSA  

2020. OKTÓBER 8–11.

Programtervezet
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Jubileumi kongresszust szervezni szí-
vet melengető feladat, benne van az 
elmúlt 30 év történése, egy teljes em-
beröltő. Az előkészületek során sok 
régi emlék elevenedett fel, vannak, 
amelyekről nagyszülők, és vannak, 
amelyekről frissen végzett gyógysze-
rész unokák mesélnek. Hosszú az út, 
amelynek fontos mérföldkövéhez ér-
kezett a Magángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetsége. 

A márciusi kongresszus után közvetle-
nül a COVID-19 járvány hatal-
mas erőpróba elé állította a 
gyógyszerészeket. A napi 
híradásokat figyelve fo-
kozottan növekednek az 
esetszámok, előre nem 
lehet megállapítani, hogy 
októberre a központilag be-
vezetett óvó rendszabályok elle-
nére csökkenni fog a fertőzések száma 
vagy rohamosan emelkedik.

A fenti körülmények hosszas mér-
legelése után jutott arra a döntésre a 
MOSZ elnöksége, hogy bármennyi-

re is szeretnénk élőben megrendez-
ni kongresszusunkat, ezt a világjár-
vány felülírja. Számunkra a kollégák 
egészsége a legfontosabb, tisztában 
vagyunk vele, hogy egy személy 
megfertőződése milyen egészségügyi 
kockázattal jár, és milyen terheket ró 
környezetére. Ennek nem tehetjük ki 
a kongresszus résztvevőit, sem ki-
állítóinkat, sem vendégeinket, sem 
előadóinkat.

Döntésünket az EMMI 2020. szep-
tember 10-i közleménye is meg-
erősíti („Újabb óvintézkedés a 
járvány megfékezésére”): „A koro-
navírus-járvány további terjedésének 
megakadályozása érdekében Prof. 
Dr. Kásler Miklós emberi erőforrá-
sok miniszter megtiltotta az egész-
ségügyi, szociális és köznevelési 
ágazatban a szakmai tárgyú rendez-
vények személyes jelenléttel történő 
megtartását. Az ebbe a körbe tartozó 
rendezvényeket kizárólag online mó-
don lehet megtartani.”

A Gyógyszerészek XXX. Jubileumi 
Országos Kongresszusa az előre meg-
hirdetett időpontban, 2020. október 
8–11. között online kerül megrende-
zésre.

Az online tér sok lehetőséget rejt 
magában, de ami a legfontosabb: 
BIZTONSÁGOS. Előnyei között 
szerepel, hogy a résztvevők ked-
venc karosszékükből nézhetik az 
előadásokat, kérdéseket tehetnek fel 

az előadóknak és böngészhetnek a 
virtuális kiállítói térben. A kongresz-
szusi előadások és a kiállítás online 
lesz elérhető, amelyre a regisztrációt 
követően, e-mailben kapott kóddal 
lehet majd belépni. 

A kongresszust szabadon választható 
továbbképzésként akkreditáltattuk (36 
pont gyógyszerészeknek). A csütör-
töki nap tesztírással zárul, amiért 16 
pont jár, a péntektől vasárnapig tartó 
program pedig 20 pontot ér. Felhívjuk 
mindenki figyelmét, hogy a 36 pontot 
csak akkor írják jóvá, ha a tesztírás 
megtörténik.

Továbbképzés és szakmapolitikai 
aktualitások

A pre-kongresszusi program 2020. 
október 8-án, csütörtökön 14 órakor 
kezdődik az online előadói felületen. 
A kardio-metabolikus farmakoterá-
pia gyógyszerészi menedzsmentje a 
felnőttkori diabetes mellitus, dyslipi-
daemia és hypertonia kérdéseivel fog-
lalkozik, és külön tárgyalja a gyermek-
kori diabetes mellitus témakörét, ami 
mostanában sajnos egyre több családot 
érint.

A pénteki nap (október 9.) mottója: „A 
jövő már jelen van”. A gyógyszertári 
praktikum aktuális kérdéseit kibeszé-
lő délelőttöt követően, kora délután a 
felmerült témákról kaphatunk szakmai 
iránymutatást. A gyógyszerészeket 
képző egyetemek szakértőinek prob-
lémafelvetései után a képzés-szakkép-

zés, a pályakezdő és a már 
régóta a pályán levő 
gyógyszerészek napi 
kihívásait elemző 
fórumra készülünk.

A Szakmapolitikai 
Nap szokás szerint 

szombaton (október 10.) ke-
rül megrendezésre. A XXX. Jubileumi 
Kongresszus megünneplése köszön-
tőbeszédekkel és rövid történeti átte-
kintéssel kezdődik, amelynek során 
rendezvényünk védnökei is megszó-
lalnak. Neves előadóink az OGYÉI, 

Gyógyszerészek XXX. Jubileumi  
Országos Kongresszusa
Új helyszínen, az online térben!

„Szeretnénk minél több gyógyszerész 
számára elérhetővé tenni a rendezvényt, ezért az ő 

regisztrációs díjukat lecsökkentettük.”
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az ÁEEK, a NEAK, az MGYK, az 
MGYT, a MAGYOSZ, a MOK, a 
hazai gyógyszergyárak és gyógy-
szer-nagykereskedések vezetői. Izgal-
mas kérdések kifejtésére számíthatunk 
az egészségügy és gyógyszerellátás, 
illetve „a gyártótól a gyógyszertárig” 
témakörökben.

A kongresszus zárónapján, október 11-
én a gyógyszerellátás jogi, gazdasági, 
pénzügyi, munkaügyi és adókörnyeze-
tét vizsgáljuk. A 2020. évi aktualitások 
minden területen nagyon színesek és 
változatosak. Megszokott előadóinkon 
kívül vendégünk lesz a NAV szakértő-
je is, aki az online számlázási rendszer 
eddigi működéséről és az elmúlt idő-
szakban szerzett tapasztalatokról szá-
mol be. 

Az elektronikus térben lévő felírt, il-
letve kiváltott vények állapotáról fo-
lyamatosan érdeklődnek a betegek, 
részükről a meghatalmazási rendszer 
beállításának lehetősége is felmerül. 
Az illetékes kormányhivataltól en-
nek a területnek a szakértője lesz az 
előadónk, aki részletesen tájékoztatni 
fog bennünket az aktuális állapotokról. 
Természetesen kérdések feltételére is 
lesz lehetőség.

Virtuális kiállítás

Sokakban felmerül a kérdés: milyen 
egy virtuális kiállítás? Építőegységei 
ugyanúgy épülnek fel, mint egy valós 
helyszínnek. Minden kiállítói „terület-
nek” van gazdája, amit az adott cég a sa-
ját stílusában rendez be – virtuálisan. A 
kiállító neve és logója segíti az eligazo-
dást, élőben is ez alapján jutottunk el a 
kiválasztott standra. Innen már csak egy 
kattintás, és a területen belül vagyunk. 
Itt helyezheti el a kiállító cégbemutat-
kozóját, termékeiről információkat bro-
súrák, szóróanyagok, képek vagy film 
formájában. Ugyanitt az akciós meg-
rendelőlapok is könnyen elérhetők és 
leadhatók lesznek. Mivel a kongresszus 
résztvevői otthonról követik az esemé-
nyeket, a további előnyök között szere-
pel, hogy mindenkinek lehetősége lesz 
arra, hogy a pontos gyógyszertári kész-

letek elemzése után adja le rendeléseit. 
Egy újabb kattintás, és a világhálón ke-
resztül élő videókonferencia vagy üze-
netváltás formájában is találkozhatunk 
a cégek képviselőivel. 

Első olvasásra lehet, hogy hihetetlen-
nek tűnik, de gondoltunk már arra, 
hogy nagymamánknak még telefonja 
sem volt, nemhogy mobiltelefonja, 
most pedig a világ bármely pontjára 
tudunk videóhívást indítani, és több 
ezer kilométer távolságból is láthat-
juk-hallhatjuk egymást? Az infó-
technika rohamosan fejlődik, a min-
dennapi életbe beépített változásokat 
nyomon kell követnünk, az új lehető-
ségekkel meg kell tanulnunk együtt 
élni, és használnunk kell azokat, kü-
lönben lemaradunk.

A helytállás kulcsa az  
alkalmazkodás

2020 az alkalmazkodás éve. Alkal-
mazkodnunk kell a COVID-19 jár-
vány következményeihez, amelyek 
életünk minden területét átalakították. 
Egészségügyi dolgozóként, a bizton-
ságos betegellátás érdekében mindent 
megtettünk és megteszünk a bete-
gek biztonságáért, a lehetőleg stabil 
gyógyszerellátásért, a gyógyszerelési 
kérdések megoldásáért. 

Hozzánk bejöhet a beteg, nincs napi li-
mit, nem küldünk el senkit, türelemmel 
végighallgatjuk és legjobb szakmai tu-
dásunk szerint próbáljuk megoldani a 
páciensek egészségügyi problémáit, ha 
kell, továbbküldve őket az egészség-
ügyi ellátórendszer magasabb szintjé-
re. Mindezt önfeláldozóan, miközben 
otthon vár a home office-ra állított 
család, ahol a gyerekek, reméljük, kel-
lőképpen önállóak, és idős szeretteink 
ellátását is meg tudjuk oldani. Csak 
remélhetjük, hogy kellő alapossággal 
betartottunk minden óvintézkedést, 
hogy ne kapjuk el és ne adjuk tovább 
a fertőzést.

Rengeteg kérdés foglalkoztatja a kol-
légákat; szeretnénk minél több gyógy-
szerész számára elérhetővé tenni a 
rendezvényt, ezért az ő regisztrációs 
díjukat lecsökkentettük.
 
Szeretettel várjuk Önöket az online 
térben, ahol a szakmapolitika, a gyógy-
szerpiac, a tudományos és gazdasági 
élet képviselőinek előadásait tekint-
hetik meg, illetve végigjárhatják a 
virtuális standokat, ahol gyümölcsöző 
együttműködést alakíthatnak ki kiállí-
tóinkkal.

Lukácsné dr. Fodor Enikő
a Magángyógyszerészek

Országos Szövetsége elnöke
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Olaszország
Az európai viszonyokat tekintve, a 
járvány kezdetén Olaszország volt az 
egyik legkritikusabb gócpont. Polgá-
rai intenzíven és döbbenten élték meg 
azt, amit később Spanyolország, Fran-
ciaország és az Egyesült Királyság. 
„Nem volt könnyű megváltoztatni a 
szokásainkat, a napi rutint, sok aggo-
dalmat és félelmet keltett. Féltünk, mi-
vel nem ismertük a járvány mértékét 
és súlyosságát... Ezek mellett ott volt 
a magánéletünk, aggódtunk a szüleink, 
családtagjaink miatt, mivel a karantén 
ideje alatt nem látogathattuk őket... 
Mentálisan és fizikailag is börtönbe 
zárva éreztem magam.” 

Kezdetben a legnagyobb probléma a 
maszkok és fertőtlenítők hiánya volt, 
valamint az, hogy nem állt rendelke-
zésre elegendő lélegeztetőgép ilyen 
nagyszámú beteg számára. „Ezen kívül 

sokan nem hittek a probléma súlyossá-
gában, és sajnos figyelmen kívül hagy-
ták a figyelmeztetéseket, az eredeti 
irányelveket.”
 
„Megpróbáltunk minél hamarabb al-
kalmazkodni az új körülményekhez. Új 
szokások jelentek meg az életünkben, 
többet olvastunk, filmeket néztünk és 
továbbképző tanfolyamokon vettünk 
részt.” 
 
Lát-e pozitívumot a kialakult változá-
sokban?

„Sajnos nem tudok pozitív lenni. Na-
gyon nehéz lesz, de lehetőségünk van 
rá, hogy nagyobb erővel és újra elin-
dulhassunk, és talán jobban fogjuk ér-
tékelni a kisebb dolgokat.” (Michela 
Pollutri, Vasto)
 
„Az emberek megértették, hogy az 
egészségük megóvásának érdekében be 
kell tartaniuk az ajánlásokat és irányel-
veket, valamint a napi tevékenységek 
alapvető fontosságú szabályait.” (dr. 
Francesco Rapattoni, Pescara)

Anglia

A Covid-19 február vége felé érte el 
Angliát, ahol világszinten is kirívóan 
magas volt a halálozási arány. Márci-
us 3-ára készült el a kormány terveze-
te a járvány megfékezésére, onnantól 
folyamatosan vezették be az ezt célzó 
korlátozásokat. 

„Londonban két hét alatt felállítottak 
egy nagy kapacitású kórházat, ami 

csak a koronavírussal intenzív osztály-
ra kerülők számára készült. Erre végül 
nem igazán volt szükség, csak néhány 
beteg került ebbe a kórházba, elegendő 
volt a meglévő kórházak kapacitása... 
A szigorú korlátozó intézkedések és a 
drasztikusan növekvő halálozási szá-
mok szorongást keltettek a dolgozók-
ban és a betegekben egyaránt.” 

A kisebb gyógyszertárakat néhány 
héten belül bezárták, a nagyobbaknak 
pedig lecsökkentették a nyitva tartását. 
A kollégák a teljes munkaidejüket zárt 
ajtók mögött dolgozták le. Szigorúan 
megszabták azon vevők és betegek 
számát, akik egy időben tartózkodhat-
tak a gyógyszertárban vagy az egyéb 
üzletekben. 

„Angliában nincs igazán beszabá-
lyozva a gyógyszertár mérete (a pati-
kák inkább kicsik, mint nagyok). Az 
ajánlott kétméteres távolság betartása 
szinte minden gyógyszertárban lehe-
tetlen. Ezért a dolgozóknak kötelező 
az arckendő használata, bár annak be-
szerzése sokáig nem volt megoldva, 
a viselése pedig megnehezíti a kom-
munikációt a betegekkel és egymás 
között is. Az alkalmazottak védelme 
későn kezdődött.” (dr. Serfőző Éva, 
London)

Norvégia

„Márciusban semmilyen védőfelsze-
relést nem kaptunk, plexi védőfal sem 
volt a tára fölött, a betegek türelmet-
lenek és értetlenek voltak. Nem volt 
kézfertőtlenítő, maszk, kesztyű. Hiába 

Ahány ország, annyi forgatókönyv
A koronavírus gyógyszertárakra gyakorolt hatása Európában – 2. rész
A koronavírus-járvány tavaszi, első hullámával kapcsolatos intézkedéseket tekintve Európában egymástól nagyon eltérő kor-
mányzati döntések születtek. A pandémia ismeretlen volta miatt az országok zöme a rosszabb forgatókönyv szerint szervezte 
meg a védekezést. A koronavírus változást hozott az emberek életében. Egy új helyzetet, amilyen korábban még soha nem 
volt. Nincs tapasztalatunk, nincs mihez viszonyítanunk. Az európai országok között volt néhány, amelyeket komoly próba elé 
állított, mások alig érzékelték a járvány rosszabb oldalát. Megkérdeztünk külföldön dolgozó kollégákat, ők hogyan élték meg 
a kezdeti időszakot és a csúcsot, milyen benyomásaik voltak, milyen tapasztalatokat szereztek a saját országukban.
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kértünk, nem kaptunk. Áprilistól sze-
rencsére sok minden változott, kiküld-
tek plakátokat, a tárától egy méterre 
kitettünk szalagokat, és csak kártyával 
lehetett fizetni.” 

Norvégiában általában bizalmi alapon 
működik a társadalom.  Amit a ható-
ság kér, feltételezi, hogy azt a lakosság 
betartja. 

„A gyógyszertárak egy ideig nyitva 
maradtak, de rövidített nyitva tar-
tással. Nem voltak idősávok.  Ké-
sőbb gazdasági okokra hivatkozva 
bezárták a patikákat, de májusig a 
dolgozók így is kapták a fizetésüket. 
Több gyógyszerész is elvesztette a 
munkáját. Ha valaki külföldről tért 
haza vagy vélhetően fertőzöttel ta-
lálkozott, a jogszabályok 14 nap ka-

rantént írtak elő számára.” (dr. Dobó 
György, Sandnes)

Ausztria

Nyugati szomszédunknál március kö-
zepén léptek életbe a járványhoz kap-
csolódó intézkedések. „Először nem 
akartuk elhinni, hogy ez nálunk is be-

Egyesült Királyság Románia Németország Lengyelország Ausztria Olaszország Norvégia

korlátozások

kijárási tilalom a 70 év 
felettieknek, 12 hét 
kijárási tilalom a speci-
ális betegek számára

gyorsan, 
részlegesen

3 hetes kijárási 
korlátozás, határzár 

részlegesen teljes „lock down”
jelentősen 
szigorúbb 
korlátozások

részlegesen

óvintézkedések a 
gyógyszertárban

kétméteres távolság-
tartás, fertőtlenítők, 
dolgozók felkészítése, 
képzése, arckendő, mű-
szakok szétválasztása

maszk, plexi 
védőfal, fer-
tőtlenítés

plexi védőfal, 
maszk, távolság-
tartás, betegszám- 
maximalizálás, csak 
bankkártyás fizetés

maszk, fertőt-
lenítés, távol-
ságtartás

maszk, plexi védő-
fal, rövidített nyitva 
tartás

maszk, távol-
ságtartás, plexi 
védőfal

maszk, 
fertőtlení-
tők, plexi 
védőfal

vásárlók ijedtek, depressziósak

kezdeti meg-
értés után 
türelmetlenek, 
bezárkózóak

alapvetően türel-
mesek, de óvatosak

türelmesek toleránsak
zavartak, 
bezárkózóak

türelmetle-
nek

COVID-19 tesztek
kevés teszt, nem nyo-
mon követett

első időszak-
ban kevés, 
majd több

kevés kevés teszt kevés

home office és 
nem dolgozók

a tilalom alá esők teljes 
fizetést kaptak 

a „kurz arbeit”-on 
levők a bér 80 szá-
zalékát vagy állami 
támogatást kaptak

home office
egy ideig 
teljes 
fizetés

gazdaság teljes leállás
leállás, sokan 
elvesztették a 
munkájukat

teljes leállás, csak 
a létfontosságú 
üzletek lehettek 
nyitva

részleges 
leállás

adómentes juttatás 
adható

teljes leállás nem állt le

gyógyszer- 
házhozszállítás

igen 
utána kilométer-
pénz a patikáknak

igen

recept
e-mailen 
küldés lehető-
sége

gyógyszer- 
felvásárlás

jelentős

kezdetben 
jelentős, a kur-
rens szerek ára 
drasztikusan 
emelkedett 

kezdetben 
enyhébb, majd 
jelentős

igen jelentős enyhe

negatívum, 
legrosszabb 
tapasztalat

maszkok és fertőtlení-
tők hiánya, az egész-
ségügyi szakemberek 
védelme későn történt 
meg

túlterheltség
ismerősök között 
kritikus állapotú 
beteg

maszkok rossz 
használata

maszkok, fertőtlení-
tők kezdeti hiánya

maszkok, 
fertőtlenítők 
hiánya

maszkok, 
fertőt-
lenítők 
késve álltak 
rendelke-
zésre
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következhet. Aztán megtapasztaltuk 
az intézkedéseket. Sokkoló volt.”

„Ausztriában mindent gyorsan lezár-
tak és bezártak („Lock Down”), csak 
online lehetett ügyeket intézni. Csupán 
az élelmiszerboltok és a gyógyszertá-
rak maradhattak nyitva, a kötelező 
óvintézkedések (maszk, plexi védőfal) 
betartása mellett. A kollégák, ügyfelek 
toleránsak, türelmesek voltak, tudomá-
sul vették a történteket, kivárták a 
sokszor igen hosszú sorokat. 
Az intézkedések arányban 
álltak a járvány terjedésé-
vel. Az állam támogatta 
az otthon maradottak és a 
munkanélkülivé vált állam-
polgárok megélhetését.” 
(dr. Juhász Péter, Zurndorf)

Németország

Az elején, a többi országhoz hason-
lóan itt is felvásárolták a maszko-
kat, gumikesztyűket, megkezdték az 
egyéb termékek raktározását. A be-
tegszám növekedésével folyamatosan 
vezették be a szigorításokat. „Csak 
a legalapvetőbb szükségleteket biz-
tosító üzletek lehettek nyitva. Élel-
miszerbolt, orvosi rendelő, patika, 
benzinkút. Ezeken kívül szinte kivé-
tel nélkül minden bezárt. A kötelező 
maszkhasználat, távolságtartás, az üz-
letekben a vásárlók számának ma-
ximalizálása azóta is előírt 
és betartott rendelkezés.” 
Németországban gyorsan 
és szigorúan léptek fel a 
járvány ellen, alapvetően 
a lakosság hozzáállása is 
elfogadó és belátó volt. A 
magas esetszámok ellenére 
Németországban a halálozási 
arány alacsonyabb volt.

„A mi gyógyszertárunk magától meg-
hozta az óvintézkedéseket, jóval az-
előtt, hogy ezt bárki javasolta vagy 
előírta volna: kézfertőtlenítő, plexi 
védőfal és betegszám maximalizálása 
az officinában, házhoz szállítás szor-
galmazása megrendelések esetén, kár-
tyás fizetés előnyben részesítése stb. 

Ezeket már a legelején bevezettük, és 
ami ebben jó élménynek számít, az az, 
hogy a betegek felől nagyon pozitív 
volt a visszajelzés.” (dr. Bóta Ágnes, 
Bad Füssing)

Lengyelország

„Kezdetben egyáltalán nem vettem 
komolyan ezt az egész vírusügyet. 

Csak amikor megkezdődtek a korlá-
tozások, és jöttek az aggasztó hírek, 
akkor kezdtem el félni. Nem látogat-
tam a családom, nem találkoztam a 
barátaimmal. Élelmiszereket halmoz-
tam fel, kerültem a tömegközlekedést, 
gyalog jártam dolgozni. Maszkot kel-
lett hordanom, és elkezdtem a fertőt-
lenítést. Sokan elvesztették a munká-
jukat, szerencsére gyógyszerészként 
nekem nem kell ezért aggódnom.”

„Március közepétől, hasonlóan a kör-
nyező országokhoz, korlátozásokat 
vezettek be. A vásárlásokat online 
intéztük, a kormányzati intézkedések 

arányban álltak a betegek számával, 
bár nem sok tesztet végeztek.” (Mal-
gorzata Doniec, Bydgoszcz)

Románia

„Amikor az első híreket hallottuk, 
arra gondoltam, megint felütötte a 
fejét egy vírus Ázsiában, ez őket 

érinti, oldják meg, ide úgysem juthat 
el... Amikor márciusban bejelentet-
ték a szükségállapotot, és megjelen-
tek az első igazolt esetek, hatalmas 
pánik tört ki a lakosság körében, a 
patikákban elindult a felvásárlás, 
megrohantak és teljesen szétszed-
tek bennünket. Életem legnehezebb 
két-három hete volt, meggyőződé-
sem, hogy ekkora bolondulásra az 
ember élete során csak egy alkalom-

mal kerül sor.” 

„Megnőtt a kereslet a 
gyógyszerekre, ennek el-
lenére a kereskedők sajnos 
ritkították a kiszállításokat, 
aminek az lett a következ-
ménye, hogy csak többna-
pos késéssel érkezett meg 

az áru, ami tovább rontotta a 
világvégi hangulatot.”

„Jelenleg készenléti állapot van Ro-
mániában. Az emberek között sajnos 
nagyon terjed a tagadás, a fertőzés 
elbagatellizálása, az összeesküvés-el-
méletek gyártása és terjesztése. Ez 
hatalmas baj, mert egyre kevésbé vagy 
egyáltalán nem tartják be a szabá-
lyokat, és félő, hogy bár a tavasszal 
– éppen a gyors intézkedések miatt – 
megszabadultunk a Nyugat-Európá-
ban tapasztalt tragédiáktól addig most 
sokkal sérülékenyebbek vagyunk/
leszünk... Jelenleg is ijesztően nő az 

esetek száma.”

„Végezetül nagyon fontosnak 
tartom a gyógyszerészek fel-
világosító, népnevelő mun-
káját. Alapvetően optimista 
vagyok, mert tudom, hogy a 
történelem során eddig még 
egyetlen járványnak sem si-

került kipusztítania az emberi-
séget, de azzal is tisztában vagyok, 

hogy a végső lecsengés még odébb van. 
Addig még világszinten sok küzdelem 
és szenvedés vár ránk, sok könny fog 
folyni. Isten segítsen mindenkit!” (Ve-
ress Zsombor, Segesvár)

Dr. Biczó Ágota 
szakgyógyszerész

2020. augusztus 13.

„Az emberek megértették, hogy az 
egészségük megóvásának érdekében 
be kell tartaniuk a napi tevékenységek 

alapvető fontosságú szabályait.”

„Sajnos nagyon terjed a fertőzés 
elbagatellizálása, az összeesküvés-
elméletek gyártása és terjesztése.”
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A koronavírushoz kapcsolódó vészhely-
zetben sok szó esik a védőoltásokról, ám 
a szakértők véleménye egyelőre megosz-
lik arról, hogy egyáltalán lesz-e vakcina a 
COVID-19 betegségre, és ha igen, mikor, 
melyik készítmény lesz a befutó. A témá-
hoz kapcsolódóan az Innovatív Gyógy-
szergyártók Szövetsége (AIPM) országos 
közvélemény-kutatásban vizsgálta a ma-
gyar lakosság véleményét azzal kapcso-
latban, hogy mit gondolnak a koronavírus 
elleni vakcináról, más védőoltásokról, és 
eddig milyen nem kötelező vakcinát adat-
tak be maguknak. Dr. Holchacker Péter, 
az AIPM igazgatója elmondta: az innova-
tív gyógyszeripar megfeszített erővel dol-
gozik a Covid-19 vakcina kifejlesztésén, 
amelynek hatékonyságát megtöbbszörö-
zheti majd, ha a lakosság elfogadóan vi-
szonyul az új fejlesztésű gyógyszerekhez. 
Az AIPM adatai szerint a vírushelyzet 
ebben a tekintetben pozitív eredményeket 
hozott: az emberek jobban bíznak az in-
novatív gyógyszerekben, amit az is mutat, 
hogy a magyarok elsöprő többsége számít 
az új vírus ellen hatékony vakcina kifej-
lesztésére. 

A megkérdezettek 55 százaléka 
beadatná magának

Az AIPM kutatásának eredményei 
alapján a magyaroknak mindössze 
egyharmada (32%) gondolja úgy, 
hogy egy éven belül mindenki szá-
mára elérhető lesz a koronavírus el-
leni vakcina hazánkban. 50 százalék 
szerint egy év múlva, 16 százalék 
szerint pedig két év múlva vagy ké-
sőbb lesz védőoltás. A megkérdezet-
teknek mindössze két százaléka véli 
úgy, hogy egyáltalán nem lesz vakci-
na. Miközben gyakorlatilag mindenki 
bízik a szer kifejlesztésében, jobban 
megoszlik az emberek véleménye 
arról, hogy beadatnák-e maguknak 
a hatósági jóváhagyást kapott, más 
oltásokhoz hasonlóan biztonságos és 
alapos klinikai vizsgálatoknak aláve-
tett védőoltást. A magyarok többsége 
COVID-19 vakcinapárti: a megkér-
dezettek 55 százaléka jelezte, hogy 
nagy valószínűséggel beadatná ma-
gának a védőoltást.

A világ élvonalában a hazai  
átoltottság

Magyarországon példaértékű az élet-
korhoz kötött védőoltások rendszere, 
amire méltán lehetünk büszkék. A ha-
zai oltási rendben minden gyermek 12 
különböző fertőző megbetegedés ellen 
kap kötelező jelleggel térítésmentes 
védőoltást, aminek eredményeképpen 
a csecsemők és kisgyermekek hazai 
átoltottsága európai és világviszonylat-
ban is kiemelkedően magas. A kötelező 
védőoltások mellett a humán papilloma-
vírus (HPV) elleni vakcina a leánygyer-
mekek számára önkéntesen igényelhe-
tő, illetve 2017 óta a szülők a két éven 
aluli gyermekeik számára a C típusú 
meningococcus elleni védőoltást is száz 
százalékos tb-támogatással kérhetik. 

Dr. Holchacker Péter szerint Magyar-
ország a szigorú védőoltási rendszer-
nek köszönhetően a kanyaró, mumpsz, 
szamárköhögés és rubeola betegségek 
járványügyi helyzetét tekintve számot-
tevően jobb mutatókkal rendelkezik, 
mint számos lazább oltási fegyelmű, 
fejlett nyugat-európai ország. Ez a sta-
tisztika is rámutat arra, hogy mekkora 
érték rejlik a védőoltásokban, amit a 
COVID-19 világjárvány elleni küzde-
lemben még inkább előtérbe kell he-
lyeznünk. Az AIPM kutatása szerint a 
nem kötelező oltások vonatkozásában 
van még lehetőség a további fejlődésre, 
tovább kell erősíteni például a lakosság 
vakcinákba vetett bizalmát a járványok 
elleni sikeres védekezés érdekében – 
tette hozzá az AIPM igazgatója.

Forrás: AIPM

Vakcina-párti magyarok
A hazai lakosság szerint jövőre lesz COVID-19 elleni védőoltás
A magyarok úgy látják, legkorábban egy év múlva lesz elérhető mindenki számára a koronavírus elleni védőoltás. A lakos-
ság 55 százaléka nagy valószínűséggel beadatná magának a jóváhagyást kapott vakcinát – derül ki az Innovatív Gyógy-
szergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából végzett országos reprezentatív kutatásból, amely megerősítette, hogy a ma-
gyarok bíznak az új fejlesztésű, innovatív gyógyszerekben. Magyarországon példaértékű az életkorhoz kötött védőoltások 
rendszere, azonban így is van még lehetőség a további fejlődésre.

„Ön mire számít, mikor lesz mindenki számára elérhető a koronavírus elleni  
védőoltás Magyarországon?” 

Forrás: AIPM

3 hónapnál 
korábban

2%
6%

24%

50%

12%

4% 2%

3 hónap 
múlva

6 hónap 
múlva

1 év múlva 2 év múlva 2 évnél 
később

nem lesz 
koronavírus 

elleni védőoltás
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Gyógyszergyártók

Gyógyszertár: A koronavírusos- 
megbetegedések tömeges megjelené-
sével párhuzamosan növelték vagy 
csökkentették kutatásaik, fejleszté-
seik intenzitását? 
 
Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon PR 
és kormányzati kapcsolatok vezetője:  
Az innovációs tevékenységünkre, a kuta-

tás-fejlesztésre évek óta az árbevételünk 
10 százaléka körüli összeget költünk, 
ezzel kiemelkedő eredményt tudunk 
felmutatni a régióban (2020 első félévé-
ben ez az arány 10,6%). Csaknem ezer 
munkatársunk dolgozik K+F területen, 
ezzel a legnagyobb innovációs központ 
vagyunk a régióban, amin a jövőben 
sem kívánunk változtatni. Ráadásul az 
idei első félévben a kutatási és fejlesztési 
költségek jelentősen emelkedtek, ami az 

Allergannal (AbbVie) közösen végzett, 
jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok-
nak, a biotechnológiai és nőgyógyászati 
fejlesztési programoknak köszönhető. A 
K+F költségeket tovább növelték egyes 
központi idegrendszeri projektek is, 
amelyek klinikai fázisba értek, valamint 
e költségek szintjének általános emelke-
dése, a növekvő törzskönyvezési költsé-
gek, valamint az ehhez a területhez átso-
rolt informatikai költségek is.

„Átlagos fogyasztói magatartás esetén  
nem kell gyógyszerhiányra számítani” 
Gyártók, nagykereskedők koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tapasztalatai és 
tervei – 2. 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 gyógy-
szer-nagykereskedőknek milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az elmúlt hónapokban, és azokra milyen megoldást si-
került találniuk. Azt is szerettük volna megtudni, hogy partnereink hogyan készülnek a COVID-19 esetleges újabb, tömeges 
megjelenésére. (Kérdéseinkre a Richter és a Pharmaroad Kft. képviselője augusztusban, a Sanofié szeptemberben válaszolt.)
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Asztalos Andrea, a Sanofi kom-
munikációs igazgatója: Több más 
gyógyszergyártó céghez hasonlóan a 
Sanofi is nagy erőkkel dolgozik a vak-
cina kifejlesztésén, külön is, valamint a 
GSK-val együttműködésben. Emellett 
a prioritás mellett pedig a cég stratégiai 
tervének megfelelően tovább folytat-
juk fejlesztő tevékenységünket, vagyis 
ezen a téren nincs változás.
 
Gy.: A megnövekedett, majd csök-
kent fogyasztói igényekhez igazod-
va változtattak-e gyártókapacitásuk  
intenzitásán?
 
Richter: Az elmúlt hónapokban első-
sorban gyártókapacitásunk hatékony-
ságnövelésén dolgoztunk.
Mint ismeretes, a tavalyi évben beve-
zetett szerializáció igen jelentős ha-
tással volt a gyártókapacitásunkra, így 
ennek hatékonyabbá tétele folyamatos 
kérdés társaságunknál. Ugyanakkor 
a kapacitások intenzitásában komoly 
erőfeszítések árán ugyan, de nem volt 
lényegi változás (csökkenés).

Sanofi: A járvány első hulláma alatt és 
most is teljes kapacitással dolgoztunk, 
dolgozunk, vakcina részlegünk még 
növelte is a korábbi kapacitását. Itthon 
és a nagyvilágban is minden tőlünk tel-
hetőt megteszünk a folyamatos gyógy-
szerellátás biztosítása érdekében.

Gy.: Vannak-e problémáik az alap-
anyag-ellátottsággal? Az országha-
tárok lezárása miatt akadozott-e 
valamelyik gyógyszer-alapanyaguk 
utánpótlása?
 
Richter: A beszerzési lánc célirányo-
sabb üzemeltetésének bevezetésével 
sikerült elkerülnünk, hogy komolyabb 
hiány alakuljon ki nyersanyagokból 
vagy egyéb készletekből. Valamennyi 
termékünket az összes piacra időben le 
tudtuk szállítani.

Sanofi: A tavasz folyamán tapasztalt 
távol-keleti (Kína, India) ellátási prob-
lémákkal szemben a jelenlegi ismerete-
ink alapján egyelőre nem tapasztalunk 
fennakadást a nyersanyag-ellátásban. 
Most számottevően jobb a helyzet, hi-

szen tavasszal – saját Kína-függőségük 
miatt – átmenetileg más európai part-
nereink is szállításképtelenné váltak. 
Ezzel együtt szinte lehetetlen teljesen 
függetleníteni magunkat Kínától, és a 
rendelkezésre álló készletektől függő-
en, egy-két hónap késleltetéssel mi is 
megérezzük a COVID-19 okozta hatá-
sokat.

Gy.: Készletezés tekintetében hogyan  
terveznek, hogyan készülnek a  
járvány második hullámára?
 
Richter: Jelenleg is rengeteg a bizony-
talanság a járvány esetleges második 
hullámával kapcsolatban, így e tekin-
tetben a tervezés is számos kiszámítha-
tatlan faktort tartalmaz. Mindazonáltal 
bizonyos termékekből/alapanyagokból 
az első félévben emelkedett a készletek 
szintje, annak következtében, hogy a 
kereslet a világjárvánnyal összefüggő 
volatilitás miatt visszaesett.

Sanofi: Az oldószerpiacon korábban 
tapasztalt – COVID-19-cel is ösz-
szefüggő – ellátási nehézségek és a 
nagy mennyiségű heti fogyás miatt 
igyekszünk folyamatosan teletölteni 
tárolótartályainkat. A darabáruknál a 
tárolási kapacitás korlátait és az adott 
termék értékét figyelembe véve igyek-
szünk a beérkezéseket ütemezni és így 
felkészülni, valamint időben reagálni 
a második hullám következményeire. 
Az oltóanyag-készleteket tekintve, 
az utazási vakcinák esetében alacso-
nyabb készletszinttel tervezünk, míg 
az influenza-vakcina esetében 30 szá-
zalékkal növeltük a készleteink meny-
nyiségét, hogy a várhatóan magasabb 
fogyasztói igényeknek is eleget tud-
junk tenni.

Gy.: Mivel számolhatnak a gyógy-
szertárak: egy esetleges második 
járványhullám idején is végig lesz 
gyógyszer, vagy bizonyos termékek-
ből készletezzenek be?
 
Richter: A gyógyszerellátás a nagy-
kereskedőkkel, gyártókkal, patikákkal 
és az OGYÉI-vel való együttműkö-
désnek köszönhetően csak a járvány 
időszakának első három hetében aka-

dozott valamelyest, de ezt a folyama-
tos együttműködésnek köszönhetően 
sikerült átvészelni, általános hiány 
alapvető gyógyszerekből sehol nem 
alakult ki. Ebből kiindulva, mivel azt 
gondoljuk, hogy egy esetleges máso-
dik hullámmal kapcsolatban a járvány 
első hulláma alatti tapasztalatainkat 
sikerült beépíteni a működésünkbe, a 
Richter mint hazai gyártó biztosítani 
tudja készítményeiből a folyamatos 
gyógyszerellátást, tehát a patikáknak 
nem szükséges a termékekből a szo-
kásosnál nagyobb készleteket felhal-
mozni.

Sanofi: Folyamatosan dolgozunk, 
részünkről nem áll fenn ellátási  
bizonytalanság.

Gy.: A járványhoz és a kijárási korlá-
tozásokhoz alkalmazkodva változtat-
tak-e a munkaszervezésen (például 
egyes – nem gyártási – tevékenységek 
home office-ba történő kiszervezése, 
online kapcsolattartás, járványvédel-
mi intézkedések), és ezek közül bár-
melyiket „átmentették-e” a kevésbé 
veszélyes, egészséges időszakra?
 
Richter: Az első intézkedéseket 2020. 
március 5-én, a két első magyarorszá-
gi COVID-19 fertőzés bejelentésének 
másnapján meghoztuk: közösségi te-
rekben kifüggesztettük, illetve elektro-
nikus úton megküldtük munkavállaló-
inknak a WHO által közzétett ajánlási 
szabályokat. Azoknak a munkaválla-
lóknak, akik munkaköri kötelességei-
ket távoli eléréssel is teljesíteni tudják, 
biztosítottuk az otthoni munkavégzés 
lehetőségét. Informatikai rendszerün-
ket felkészítettük a munkavállalók 
tömeges távoli munkavégzésére és az 
ahhoz kapcsolódó, jelentősen meg-
növekedett online megbeszélésekre. 
Munkavállalóink számára arcmaszko-
kat és kézfertőtlenítőket biztosítottunk, 
amellett, hogy a Társaság valamennyi 
közösségi terén fertőtlenítő berende-
zéseket állított üzembe. Jelenleg is 
számos óvintézkedés maradt életben: 
egyes közösségi terekben a kötelező tá-
volságtartás, a kézfertőtlenítők biztosí-
tása és a szabályok betartására felhívó 
online és offline üzenetek is megma-
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radtak, de az informatikai fejlesztések-
nek köszönhetően a home office rend-
szerünk is hatékonyabbá vált.

Sanofi: Minden olyan munkakörben, 
ahol az lehetséges, rugalmas munka-
végzési lehetőséget biztosítunk, va-
lamint széleskörűen alkalmazzuk a 
digitális kapcsolattartás formáit. Kol-
légáink egészségének védelme érdeké-
ben folyamatos és az adott helyzethez 
igazított biztonsági intézkedéseket al-
kalmazunk.

Gy.: A megnövekedett/lecsökkent 
kereslethez igazodva egyes ter-
mékeik kapcsán változtattak-e az  
áraikon?
  
Richter: A támogatott termékek eseté-
ben 2006 óta – néhány igen alacsony 
fedezetű termék kivételével – ké-
szítményeinknél nem volt lehetőség 
áremelésre. Függetlenül attól, hogy az 
azóta eltelt időszakban igen jelentősen 
nőttek az előállítási költségeink, majd 
az egyedi azonosítási rendszer beve-
zetése tovább növelte a kiadásainkat. 
Az áremelés hiánya igen jelentős prob-
lémát jelent a hazai gyártóknak, már 
csak azért is, mert az alacsony magyar 
áraink a nemzetközi referencia-árazás 
miatt az exportpiacokon elérhető ter-
mékeink árát is befolyásolják. A nem 
támogatott gyógyszerek piacán a jár-
ványhelyzettel összefüggésben, ebben 
az időszakban nem került sor árváltoz-
tatásra.

Sanofi: A COVID-19-cel közvetlen 
összefüggésben nálunk nem történt 
áremelés.  

Gy.: Március óta hogyan változott 
orvos- és patikalátogatóik aktivitá-
sa (online, illetve telefonos után újra 
személyes látogatás, új eszközök, 
módszerek, stratégiák)?
 
Richter: Az orvos- és patikalátogatói 
tevékenységre minden piacon eltérő 
szabályok vonatkoznak. Oroszország-
ban például betiltották ezt a tevékeny-
séget, más kulcspiacokon pedig még 
nem vagy csak részben tudott újrain-
dulni ez a fajta promóció. Ebben az 

időszakban a vállalat mindent meg-
tett/megtesz annak érdekében, hogy 
ez a tevékenységünk a rendelkezés-
re álló online csatornákon keresztül 
folyamatosan fenntartható legyen, 
ugyanakkor ez egy lassú, jelenleg is 
tartó folyamat. Ehhez a kedvezőtlen 
piaci környezet miatt visszafogott kí-
nai promóciós költségek és az ugyan-
itt csökkentett orvoslátogatói létszám 
is hozzájárult.

Sanofi: E tekintetben igazodunk és 
alkalmazkodunk a kórházak, a gyógy-
szertárak, az orvosok és a szakhatósá-
gok  igényeihez, kéréseihez.
 
Gy.: Van-e bármi egyéb tapasztala-
tuk az elmúlt időszakkal kapcsolat-
ban, amit fontosnak tart elmondani?

Richter: Mindenképpen figyelemmel 
kell lenni a szektorra hosszabb távon 
hatást gyakorló tényezőkre, ide tartozik 
a csökkenő vásárlóerő, a generikus ter-
mékekre nehezedő, növekvő árnyomás 
és az innovatív készítmények törzs-
könyvezésének korlátozása. Lassulnak 
a klinikai vizsgálatok, bebizonyosodott 
az ellátási lánc sérülékenysége is, ami 
globálisan is felveti a gyártás részbeni 
európai áttelepítését. A személyes orvos-
látogatások elmaradása is befolyásolhat-

ja a termékek bevezetését. Ugyanakkor a 
járvány egyértelműen megmutatta, hogy 
a hazai gyártók – így a Richter is – nehéz 
körülmények között is stabil ellátást tud-
nak biztosítani. A vertikálisan integrált 
üzleti modellünk is nagyban hozzájárult 
az ellátás biztonságához, amit végig si-
került megőriznünk.

Fontos hangsúlyozni, amit a járvány 
hatványozottan be is bizonyított, hogy 
szükségessé vált a hazai gyártás és 
gyógyszergyártók pozícióinak erősí-
tése, az importkitettség csökkentése, 
a magyar gyógyszer választásának fo-
gyasztók felé történő ösztönzése. Ma-
gyarország számára óriási érték, hogy 
saját gyógyszeripara biztosítani tudja a 
folyamatos és biztonságos gyógyszerel-
látást, amit minden lehetséges módon 
támogatnia kellene a Kormányzatnak.

Gyógyszer-nagykereskedők 

Gyógyszertár: A jelenlegi helyzetben, 
vagyis a járvány két hulláma között mi-
lyen intenzitással működik a szállítói 
kapacitásuk? A márciusi megugrás és 
az április-májusi visszaesés után mos-
tanra visszaállt az ebben az időszakban 
megszokott kiszállítási gyakoriság és 
kiszállítandó árumennyiség?
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Kovács Péter, a Pharmaroad Kft. 
ügyvezető igazgatója: A forgalom 
mértéke mind mennyiségben, mind ér-
tékben körülbelül megfelel a normális 
szezonális szintnek. Ennek megfelelő-
en a kiszállítási gyakoriság és a szál-
lítói kapacitások kihasználtsága is a 
szokásos nyári hónapoknak megfelelő 
jelenleg. A kapacitásokban természete-
sen van tartalék, mivel azok a nagyobb 
forgalmú őszi és téli hónapok terhelési 
szintjének megfelelőek.

Meg kell jegyezni, hogy az extrém ter-
helésű március során sem a szállítói 
kapacitásokkal volt alapvetően prob-
léma. A rendkívüli mértékű rendelések 
kiszolgálásában minden nagykereske-
dőnél a raktári logisztikai rendszerek 
jelentették a szűk keresztmetszetet, mi-
vel azokat nem lehet racionálisan úgy 
kialakítani, hogy egyik pillanatról a 
másikra többszörös terhelést is elbírja-
nak. Ez mind technológiai, mind mun-
kaerő-oldalról igaz. Ezért volt szükség 
például a Pharmaroad-nál arra, hogy 
március 15-én, ünnepnapon, ráadásul 
vasárnap a raktár teljes kapacitással 
működjön. Ez természetesen normál 
körülmények között – már csak a mun-
kajogi szabályok miatt is – elképzelhe-
tetlen lett volna.

Gy.: Vannak problémáik a gyógy-
szer-beszerzéssel? Van olyan fontos 
gyógyszer, ami jelenleg nem hozzá-
férhető?

Pharmaroad Kft.: Jelenleg nincs 
ilyen problémánk. Úgy látjuk, hogy a 
termékellátás folyamatos.

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

Pharmaroad Kft.: A védekezéssel 
kapcsolatos készítményekből – ame-
lyekből a járvány kezdetekor hiány 
alakult ki – természetesen a járvány 
előttinél nagyobb készletekkel rendel-
kezünk. Ugyanakkor a gyártókkal való 
folyamatos egyeztetések alapján ezek-
nél is arra számítunk, hogy a részükről 
folyamatos lesz a szállítás. Úgy érez-
zük, hogy a gyártók is felkészültek.

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

Pharmaroad Kft.: Ez nagyon érde-
kes kérdés. Véleményünk szerint – 
és megint csak a folyamatos gyártói 
egyeztetésekre utalnék vissza – átlagos 
fogyasztói magatartás esetén nem kell 
gyógyszerhiányra számítani. Ugyan-
akkor, ha pánik alakul ki, és valamely 
készítmény esetében indokolatlan fel-
vásárlás kezdődik, akkor ez önbetel-
jesítő jóslatként is működhet, és idő-
szakos hiányt generálhat. Gondoljunk 
csak vissza, hogy a járvány kezdete-
kor hogyan alakult ki az üzletekben 
cukor- és liszthiány… Erre nem lehet 
felkészülni. De hangsúlyoznám, hogy 
nagy valószínűséggel a hiány ebben az 
esetben is csak időszakos lehet. Az is 
természetes, hogy időnként egy-egy 
termék esetében adódnak problémák 
a gyártásban vagy a nemzetközi áru-
szállításban, de ezek szintén olyan 
folyamatok, amelyekre patikai vagy 
nagykereskedői szinten nem lehet elő-
re felkészülni.

Gy.: Élnek-e az egyedi import, illetve 
a kontingens engedély lehetőségével?

Pharmaroad Kft.: Cégünk kórhá-
zi üzletága ebben a szegmensben is 
aktív partnere az OGYÉI-nek és az 
ország meghatározó egészségügyi 
intézményeinek a periodikusan kiala-
kuló hiányhelyzetek gyors és haté-
kony kezelésében. Bár Magyarország 
gyógyszerkincse jelentős, mégis szá-
mos olyan helyzet adódhat – például 
az előző kérdésnél említett gyártási 
és logisztikai problémák esetén –, 
amikor a betegek számára szükséges 
kezelésekhez elengedhetetlen gyógy-
szerkészítmények nem beszerezhe-
tők. A járvány kapcsán ezek a jelen-
ségek felerősödtek. Összességében 
megállapítható, hogy az időszakos 
gyógyszerhiány megszüntetésének 
leggyorsabb és leghatékonyabb mód-
ja az egyedi import és a kontingens 
engedély. Pozitív, hogy az OGYÉI 
folyamatosan elemzi a helyzetet, és a 

kiadott engedélyekkel gyorsan reagál 
a problémákra.

Gy.: A járványidőszakban alkal-
mazott egészségvédelmi és egyéb 
intézkedések közül  bármelyiket is 
„átmentették-e” a kevésbé veszélyes, 
egészséges időszakra, vagy a nyár fo-
lyamán minden visszaállt a normális 
működési rendre?

Pharmaroad Kft.: Összességében azt 
mondhatjuk, hogy jelenleg a normális 
keretek között működünk, de bizonyos 
védekezési intézkedések megmarad-
tak, és ezeket nagy valószínűséggel 
hosszú távon – akár a járvány után 
is – alkalmazni fogjuk. Ilyen például 
annak fokozott ellenőrzése, hogy csak 
tünetmentesen lehet munkát végezni, 
a szigorúbb takarítási és fertőtlenítési 
protokoll vagy a rendszeres kézfertőt-
lenítés. A járvány első hulláma alatt az 
online kapcsolattartás terén is fejlőd-
tünk (például megbeszélések tartása 
személyes jelenlét nélkül), és ezeket a 
technikákat érdemes a jövőben is hasz-
nálni. A home office munkavégzés te-
rén szerzett tapasztalatok valamennyi-
re szintén felhasználhatók lesznek.

Gy.: A megnövekedett/lecsökkent 
kereslethez igazodva változtattak-e 
az áraikon, árrésükön?
  
Pharmaroad Kft.: A társaság árkép-
zési gyakorlata nem változott az elmúlt 
időszakban. Az üzletág szabályozott 
jellege és a nagykereskedői verseny 
miatt erre kevés lehetőség is van. A 
bizonyos – általában a járványügyi vé-
dekezésben szerepet játszó – készítmé-
nyeknél bekövetkezett nagymértékű 
árváltozások forrásai a gyártók voltak.

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

Pharmaroad Kft.: Szeretnék köszö-
netet mondani a gyógyszertárak dolgo-
zóinak és a saját kollégáimnak is, akik 
példamutatóan helytálltak a nehéz kö-
rülmények között.

MOSZinfó
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vosé, ugyanakkor hasonlóan nagy szá-
zalékuk hibáztatta az orvosokat a nem 
megfelelő betegedukáció miatt.
 
A 35 éven aluli gyógyszerészek antibi-
otikum-használattal és fertőző beteg-
ségekkel kapcsolatos, bevallott tudása 
szignifikánsan magasabb volt, mint az 
idősebbeké, és a fiatalabbak kevésbé 
voltak hajlamosak recept nélkül anti-
biotikumot diszpenzálni. Az elméleti 
tudás azonban nem akadályozta meg 
a patikusokat abban, hogy engedjenek 
a betegek viselkedésének/személyisé-
gének, és recept nélkül is adjanak ki 
antibiotikumot. Ennek oka saját beval-
lásuk szerint a beteg követelőzése és a 
vásárló elvesztésétől való félelem (Ma-
gyarországon az elmúlt 12 hónapban a 
lakosság 33 százaléka fogyasztott anti-
biotikumot).

Összefoglalójukban a kutatók hang-
súlyozzák: bár a magyar patikusok 
megfelelő tudással rendelkeznek az 
antimikrobiális terápia területén, a köz-
vetlen lakossági gyógyszerellátásban 
dolgozó gyógyszerészek elképzelése 
saját antibiotikum-használatukkal és 
fertőző betegségekkel kapcsolatos tu-
dásukkal kapcsolatban nem jelzi előre 
megfelelő attitűdjüket és gyakorlati/
preventív hozzáállásukat.

Forrás: Elitmed.hu

Eredeti közlemény:
Gajdács M, Paulik E2, Szabó A.: Knowledge, 
Attitude and Practice of Community Pharma-
cists Regarding Antibiotic Use and Infectious 
Diseases: A Cross-Sectional Survey in Hunga-
ry (KAPPhA-HU study). Antibiotics (Basel). 
2020 Jan 21;9(2). pii: E41. doi: 10.3390/antibi-
otics9020041.

nyult: 92 százalékuk mondta, hogy pro-
biotikumot is ajánlott az antibiotikum 
mellé, és 98 százalékuk magyarázta 
el a megfelelő antibiotikum-használat 
módját a receptet kiváltók számára. (Az 
Európai Betegségmegelőzési Központ/
ECDC felmérése szerint viszont a ma-
gyar gyógyszerészek kevesebb, mint 
50 százaléka válaszolt valamennyi kér-
désre helyesen az antibiotikum-haszná-
lattal és -rezisztenciával kapcsolatban.)
 
A gyógyszerészek 79 százaléka vélte 
úgy, hogy a lakosság antibiotikum-hasz-
nálata jobb lenne akkor, ha a gyógysze-
részeknek lenne idejük a gyógyszerészi 
gondozás feladataival foglalkozni (az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
számítása szerint 7500-8000, közvetlen 
lakossági gyógyszerellátásban dolgozó 
gyógyszerészre lenne szükség Magyar-
országon). A magyar gyógyszerészek 
19 százaléka gondolta azt, hogy a hely-
telen antibiotikum-használat nem növeli 
az egészségügyi kiadásokat (az albán 
gyógyszerészek között ez az arány 30 
százalék).
 
A kutatók a szerep-kiterjesztéssel kap-
csolatos attitűdökre is rákérdeztek, 
így kiderült, hogy a gyógyszerészek 
46 százaléka nem támogatja, hogy 
egyszerű fertőzésekkel kapcsolatosan 
(például húgyúti infekció, bakteriális 
tonsillitis) terápiás döntéseket kelljen/
lehessen hoznia, és 60 százalékuk a 
vakcinációk menedzsmentjében, ad-
minisztrációjában sem szeretne részt 
venni. Mindazonáltal, 95 százalékuk 
vélte úgy, hogy a gyógyszerekkel kap-
csolatban a gyógyszerész tanácsadó 
szerepe ugyanolyan fontos, mint az or-

A Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szerhatástani és Biofarmáciai, illetve 
Közegészségügyi Intézetének kutatói 
keresztmetszeti vizsgálat keretében 
mérték fel a közvetlen lakossági gyógy-
szerellátásban dolgozó gyógyszerészek 
antibiotikum-használattal és fertőző 
betegségekkel kapcsolatos tudását, at-
titűdjét és gyakorlati hozzáállását. A 
Magyarországon alkalmazásban lévő, 
közvetlen lakossági gyógyszerellátás-
ban dolgozó 5575 gyógyszerész (4566 
teljes és 1027 részmunkaidős állás) 
közül 339-et kerestek meg az anonim, 
strukturált és a pilot-vizsgálatban tesz-
telt kérdőívvel 2016 januárja és 2018 
januárja között, akik közül 192 fő vá-
laszolt a kérdésekre (70 százalékuk nő, 
41 százalékuk 35 évesnél idősebb, az 
életkor mediánja 30,5 év).
 
A kérdőívet a kutatók a szakirodalom 
széles körű áttekintése után állították 
össze. A kérdések a demográfiai ada-
tokon kívül a gyógyszerészek saját 
maguk által vélt tudásszintjével és an-
tibiotikum-diszpenzálási szokásaikkal 
voltak kapcsolatosak. Arra is rákérdez-
tek, hogy a patikusok mennyire érzik 
magukat felelősnek az antibiotikum-re-
zisztencia fokozódásában. Bár elmélet-
ben a gyógyszerészek 100 százaléka 
értett egyet azzal, hogy a nem megfe-
lelő antibiotikum-használat fontos köz-
egészségügyi probléma, 22 százalékuk 
a megelőző egy évben már legalább 
egyszer adott ki a beteg kérésére recept 
nélkül antibiotikumot (Spanyolország-
ban ez az arány 65 százalék). 

A gyógyszerészek gyakorlati kompe-
tenciája mindemellett magasnak bizo-

Gyógyszerészek fertőző betegségekkel kapcsolatos 
attitűdje Magyarországon
A 20. század vége óta ismert, hogy – részben a helytelen antibiotikum-használat következtében – gyorsuló ütemben 
alakulnak ki antibiotikum-rezisztens baktériumok. A humán gyógyászatban az antibiotikum-használat 90 százaléka am-
buláns keretek között történik, ezért óriási a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek szerepe a 
helytelen antibiotikum-használat megelőzésében. Bár Magyarországon az európai országokkal összehasonlítva viszony-
lag alacsony az antibiotikum-fogyasztás mennyisége, a széles spektrumú antibiotikumok használatának aránya az EU-ban 
nálunk az egyik legmagasabb.
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Egyesült államokbeli adatok szerint jóval 
több nő dolgozik gyógyszertárban vagy 
gyógyszertárral összefüggő munkakör-
ben, mint férfi (84% kontra 65%), és az 
alacsony akadémiai rangsorral bíró egye-
temi állásokban is több a nő. Az utóbbiak-
ban dolgozó nők szignifikánsan kevésbé 
elégedettek a munka–magánélet-egyen-
súlyukkal, és magasabb stressz-szintről 
számolnak be, mint a férfiak. Mindez arra 
utal, hogy a karrierrel való elégedettség, a 
munka–magánélet-egyensúly és a stressz 
mértéke, valamint a gender összefügg. A 
gyógyszerésznők 61 százalékának, ezen 
belül a 40–44 éves korosztályba tartozók 
80 százalékának van gyermeke; rájuk a 
felmérések szerint jóval nagyobb gyer-
mekgondozási és háztartási munka hárul, 
mint a férfiakra, és az amerikai gyógysze-
résznők 45 százaléka úgy véli, hogy az őt 
érő munkaterhelés negatív vagy nagyon 
negatív hatással van mentális és emocio-
nális egészségére.

Mivel a nők a jövőben egyre nagyobb 
szerepet fognak játszani a gyógyszeré-
szetben, fontos annak a megismerése, 
hogy az általuk megélt stressz hogyan 
befolyásolja munka–magánélet-egyensú-
lyukat. Jelen pilotvizsgálat célja az volt, 
hogy felmérje a gyógyszerészként dolgo-
zó anyák által megélt stressz mértékét.

A vizsgálatot a 2017-ben alakult Gyógy-
szerész Anyák Facebook-csoport (Phar-
macist Moms) tagjai között végezték. 
A vizsgálat idején a csoportnak ezerfős 
tagsága volt világszerte, közülük 93-an 
válaszoltak a SurveyMonkey platformon 
kitölthető online kérdőívre (a résztvevő-
ket speciális kérdések révén ellenőrizték, 
hogy valóban gyógyszerészek-e). Az on-
line kérdőív egyrészt az Észlelt Stressz 
Kérdőív tízkérdéses verzióját (Perceived 
Stress Scale-10, PSS-10), másrészt de-
mográfiai és diszkriminációval kapcso-
latos kérdéseket tartalmazott. 

A PSS-10 az egyik leggyakrabban 
használt, validált eszköz az észlelt 
stressz felmérésére, ötpontos Li-
kert-skálával dolgozik (0–4), a na-
gyobb pontszámok nagyobb mértékű 
stresszt jeleznek; a 0–13 pontszámok 
alacsony mértékű, a 14–26 közepes 
erősségű, a 27–40 pontszámok magas 
észlelt stressz-szintet jelentenek. A de-
mográfiai részben rákérdeztek a gyere-
kek számára, a végzés óta eltelt évek 
számára, valamint a gyógyszerészi 
praxis szakmai és földrajzi területére.
 
A válaszolók 82 százaléka több mint öt 
éve végzett az egyetemen, 81 százalé-
kuknak legalább két gyermeke, és 44 
százalékuknak legalább egy ötévesnél 
fiatalabb gyermeke volt. A közvetlen 
lakossági gyógyszerellátásban dolgozó 
anyáknak szignifikánsan több ötéves-
nél fiatalabb gyermeke volt, mint az 
egyéb munkahelyeken dolgozóknak 

Gyógyszerészanyukák és a stressz
A gyógyszerészként végzettek 62 százaléka nő, és bár sokan azért választják ezt a szakmát, mert úgy vélik, a gyógyszerészi karrier 
összeegyeztethető a családdal, mindeddig nem mérték fel, milyen mértékű a gyógyszerészként dolgozó anyák által megélt stressz.



GYÓGYSZERTÁR16

AKTUÁLIS

korábban is volt tudomásunk, ám bi-
zonyos nemkívánatos tünetekre sokáig 
nem derült fény; ezek a később felis-
mert mellékhatások ugyanis ritkák, il-
letve nehezen felderíthetők. A kétezres 
évek elején azonban megjelentek olyan 
tanulmányok, miszerint az ibuprofén 
magasabb dózisban fokozza a szívin-
farktus és sztrók előfordulásának koc-
kázatát. Ez nagy horderejű felfedezés 
volt, éppen ezért az Európai Bizottság 
megrendelt egy újabb vizsgálatot, ami 
megerősítette, hogy ha az ibuprofén 
napi adagja meghaladja az 1200 mg-ot, 
akkor növekszik a szív-és érrendszeri 
mellékhatások előfordulása. Ez egyér-
telműen igaz 2400 mg fölötti napi adag 

 

Gyógyszertár: Önök kezdeményez-
ték az ibuprofén-tartalmú készítmé-
nyek átminősítését? Ha igen, milyen 
megfontolások álltak e mögött? 

Dr. Pallós Júlia: Igen, mi kezdemé-
nyeztük. Osztályba sorolásnak ne-
vezzük, amikor eldől, hogy egy adott 
gyógyszert vény nélkül vagy kizárólag 
vényre lehet kiadni. Ez a feladat nem-
zeti hatáskörbe tartozik, vagyis a belső 
sajátosságokat figyelembe véve min-
den uniós tagállam maga dönti el, hogy 
hogyan rendelkezik. Az ibuprofén 
1960 óta van forgalomban, tehát egy 
régi, ismert hatóanyagról beszélhetünk. 
Az ibuprofén sok mellékhatásáról már 

„A gyógyszerésznők fele 
(leggyakrabban a lakossági 

gyógyszerellátásban dolgozók) számolt 
be arról, hogy életében fenntarthatatlan a 

munka és a magánélet egyensúlya.”

(65% kontra 35%). A válaszolók 58 
százaléka dolgozott közvetlen lakos-
sági gyógyszerellátásban, 25 százalé-
ka kórházban, 12 százaléka akadémiai 
munkahelyen.
 
A gyógyszerésznők fele 
(leggyakrabban a lakossági 
gyógyszerellátásban dolgo-
zók) számolt be arról, hogy 
életében fenntarthatatlan 
a munka és a magánélet 
egyensúlya, és utóbbiak vol-
tak azok is, akik a legtöbbet 
bosszankodtak olyan ügyek mi-
att, amelyek nem álltak a befolyásuk 
alatt. A lakossági gyógyszerellátás-
ban dolgozó anyák közül szignifi-
kánsan többen számoltak be magas 
stressz-szintről, mint a többiek (43% 
kontra 11%), és a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátásban dolgozó gyógy-

szerész anyák gyakrabban számoltak 
be arról, hogy a munkahelyi nehéz-
ségek elborítják őket. Az egyetemi 
végzés óta eltelt idő nem befolyásol-

ta a lakossági gyógyszerellátásban 
dolgozó anyák által megélt stressz 
szintjét. Egyéb kutatások szerint az 
egyedülálló anyák nagyobb stressz- 
szintet élnek meg, mint a kapcsolat-
ban élők, azonban itt nem tettek e 
szerint különbséget.

Összefoglalóan a szerzők megállapít-
ják: eredményeik arra utalnak, hogy 
a gyógyszerészhallgatók számára 
megküzdési és életvezetési straté-

giákat kell tanítani, ami 
elősegíthetné az egész-
ségesebb munka–ma-
gánélet-egyensúly ki-
alakítását, és további 
vizsgálatok szükségesek 
annak kiderítésére, hogy 
milyen tényezők állnak 
a gyógyszerésznők által 

megélt stressz hátterében. 

Forrás: ElitMed.hu

Eredeti közlemény:
Berrios-Colon E, Huggins C, Soliman S, Sen-
haji-Tomza B, Hidayat L. A pilot assessment 
on perceived stress among working pharmacist 
moms. Journal of the American Pharmacists As-
sociation. 2020 Mar 1;60(2):379-83.

Nem fog fájni
A metamizol- és ibuprofén-tartalmú készítmények átsorolásának hátteréről
Az év első felében alaposan felbolydult a fájdalomcsillapítók piaca: februártól a gyártók kérvényezhették vényköteles  
metamizol-tartalmú készítményeik recept nélkül is kapható gyógyszerré történő átminősítését, május 1-jétől pedig az addig 
vény nélkül kapható, nagyobb hatáserősségű ibuprofén-tartalmú készítményeket sorolta át az OGYÉI a vényköteles kategóri-
ába. A döntések hátteréről dr. Pallós Júliát, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Farmakovigilancia 
Főosztályának vezetőjét kérdeztük, ezzel párhuzamosan pedig az érintett gyártóknak is lehetőséget adtunk a megszólalásra.
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volt, hogy akinek a betegsége miatt 
magasabb dózisra van szüksége, az 
orvosi felügyelet mellett, orvosi javas-
latra szedje a gyógyszert, a hétköznapi, 
rövid ideig tartó fájdalom és láz csil-
lapítására pedig maradjon meg a vény 
nélküli forma.

Mielőtt ezt az intézkedést meghoz-
tuk, az egészségügyi szakembereket is 
megkérdeztük. Mindenekelőtt a házi-
orvosokkal konzultáltunk, hiszen fel-
vetődött annak a veszélye, hogy több-
letterhet jelent számukra, ha a betegek 
innentől velük íratják fel azokat a ké-
szítményeket, amelyekhez eddig recept 
nélkül is hozzájuthattak. Az orvosok 
teljes mértékben egyetértenek azzal, 
hogy fontos kontrollálniuk az úgyneve-
zett nem-szteroid gyulladásgátlók sze-
dését, elsősorban magas dózisok vagy 
tartós alkalmazás esetén. Csupán a tö-
redékük tartott attól, hogy ez magasabb 
betegforgalmat jelent a rendelőjükben.

Gy.: Milyen kötelezettségeket ró a 
gyártókra, forgalmazókra ez az át-
sorolás? 

viszont csak a jobbra forgató formát 
tartalmazza. 300 mg dexibuprofén te-
hát ugyanazt a hatást váltja ki, mint 600 
mg ibuprofén, ezért nemcsak a 600 mg 
ibuprofén, hanem a 300 mg-os dexi-
buprofén is vénykötelessé vált.

Azt is fölmértük, hogy 50-60 ibupro-
fén-tartalmú készítmény van forgalom-
ban Magyarországon, és ezek közül 
mindössze tízet érintett az átsorolás. 
Vagyis nem áll fenn a veszélye an-
nak, hogy a betegek ibuprofén nélkül 
maradnának. Ugyanakkor a nagyobb 
hatáserősségű ibuprofén-tartalmú ké-
szítmény felírásakor – ami elsősorban 
tartós mozgásszervi bántalmak kezelé-
sére ajánlott – az orvosnak kell eldön-
tenie, hogy a beteg a kardiovaszkuláris 
rizikói alapján szedheti-e a napi ma-
gasabb dózist vagy sem. Mikor lehet 
szükség a napi 1200 mg-nál magasabb 
dózisra? Például reumás megbetege-
dések esetén, amikor a kielégítő gyul-
ladáscsökkentő hatás csak magasabb 
dózisokkal érhető el. Ebből követke-
zik, hogy az intézkedés elsősorban a 
betegbiztonságot szolgálja: a cél az 

esetében, 1200–2400 mg között pedig 
egy átmeneti zónáról beszélhetünk. Az 
emelkedés valószínűleg dózisfüggő, 
1200 mg alatt viszont biztonságos en-
nek a hatóanyagnak az alkalmazása. 

Éppen ezért az európai tagállamok fe-
lülvizsgálták a náluk hatályban lévő 
gyakorlatot, és nagyon sok helyen meg-
állapították, hogy ezt az 1200 mg-os 
biztonságos határt nem mindegyik ha-
táserősséggel lehet betartani. A 200 és 
400 mg-mal igen, hiszen ha a betegek 
beveszik a 400 mg-os tablettát, azt még 
további kétszer megismételhetik, és így 
érik el az 1200 mg-ot. A 600 és 800 
mg-os tablettákkal viszont ez nem va-
lósítható meg. Utóbbiakból nem tudnak 
pont annyit bevenni, hogy ne lépjék túl 
a napi 1200 mg-t. Az ibuprofén felezési 
ideje – azaz amikor a hatóanyag meny-
nyisége a felére csökken a vérben – 2-3 
óra, vagyis a hatás nem tart 12 órán át, 
így naponta valószínűleg kettőnél több-
ször kell bevenni. Ebből következik, 
hogy a biztonságos határértéket is köny-
nyen túl lehet lépni a magasabb ható-
anyag-tartalmú készítményekkel.

A napi maximum 1200 mg biztonsá-
gosságára vonatkozó megállapítás még 
a 2010-es évek elején látott napvilágot. 
Az Európai Gyógyszerügynökség Far-
makovigilancia Kockázatértékelő Bi-
zottsága 2015-ben fogalmazott meg egy 
olyan ajánlást, hogy a betegek számára 
ezt az 1200 mg napi biztonságos dózist 
ajánlott megtartani a vény nélkül elér-
hető gyógyszerekkel. Ez Európa majd-
nem minden tagállamában megvalósult 
már. A magyar hatóság is ennek alapján 
döntött úgy, hogy áttekinti, milyen ké-
szítmények vannak forgalomban a ha-
zai piacon, és a nagy hatáserősségűeket 
vénykötelessé sorolja át. 

Gy.: A 300 mg-os dexibuprofén is 
vényköteles lett. Miért, ha a 400 mg-
os ibuprofén recept nélkül is hozzá-
férhető?

P. J.: A gyógyszereknek van egy olyan 
kémiai sajátosságuk, hogy jobbra vagy 
balra forgatók. A sima ibuprofén-tartal-
mú gyógyszer jobbra és balra forgató 
molekulák keveréke, a dexibuprofén 
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P. J.: Mivel hazánkban csak a vény 
nélkül kapható gyógyszerek reklá-
mozhatók, ha a gyártók a nagyobb 
hatáserősségű készítményeiket is nép-
szerűsítették ilyen módon, akkor ezzel 
fel kellett hagyniuk. Az alkalmazási 
előirat szövegét pedig a kiadhatóság-
hoz kell igazítani. A vény nélkül kap-
ható készítmények esetében törlésre 
került a reumatológiai indikáció, hi-
szen mint mondtam, a reumatológiá-
ban általában magasabb dózisokat kell 
alkalmazni. 

Gy.: Rátérve egyes metamizol-tar-
talmú gyógyszerek vényköteles stá-
tuszának megváltozására, úgy em-
lékszem, 2007-ben a Sanofi kérte, 
hogy a hatóság sorolja át a receptkö-
teles kategóriába ezeket a készítmé-
nyeiket. Most is ők voltak a kezde-
ményezők?

P. J.: Nem. A metamizol-tartalmú ké-
szítmények 1932 óta vannak forgalom-
ban Magyarországon, úgy, hogy azokat 
sokáig egy magyar gyógyszergyár, a 
Chinoin gyártotta. A rendszerváltás 
előtt hazánkban minden gyógyszert 
receptre írtak fel, nem létezett a vény 
nélküli kategória: ennek bevezetésére a 
rendszerváltást követően került sor, és 
a nem kábító fájdalomcsillapítók nagy 
részét onnantól vény nélkül lehetett 
kapni. Időközben a francia Sanofi meg-
vásárolta a Chinoint, illetve vele együtt 
annak metamizol-tartalmú készítmé-
nyeit, és kérvényezte az Országos 
Gyógyszerészeti Intézetnél a metami-
zol-tartalmú gyógyszerek vényköteles-
sé tételét. 

Azóta több gyártó is forgalmaz meta-
mizol-tartalmú gyógyszert. Egyikük 
kérvényezte most a vény nélküli stá-
tuszt. A kérelemhez a cégnek széles 
körű szakirodalmi anyagot és bizonyí-
tékot tartalmazó, átfogó értékelést kel-
lett benyújtania, azt igazolandó, hogy a 
metamizol miért felel meg a vény nél-
kül kiadhatóság kritériumainak. Ezeket 
a dokumentumokat az OGYÉI értékel-
te, és engedélyezte, hogy – visszatér-
ve a korábbi gyakorlathoz – Magyar-
országon ismét vény nélküli státuszba 
kerülhessenek a metamizol-tartalmú 

Ahogy az érintettek látják
Gyógyszertár: Annak idején Önök kezdeményezték metamizol- 
tartalmú készítményeik vényköteles gyógyszerré történő minősíttetését. 
Most milyen egészségügyi/szakmai, illetve piaci megfontolások álltak az 
ezzel ellentétes irányú átsorolás kérvényezése mögött? 

Asztalos Andrea, a Sanofi kommunikációs vezetője: Az Algopyrint 2007-ig 
recept nélkül is meg lehetett vásárolni, aztán hosszú időre vényköteles gyógyszer 
lett belőle. Ez idő alatt a szakemberek figyelemmel kísérték a gyógyszer alkal-
mazásával kapcsolatos adatokat, elemezték a biztonságossági profilját. Az Or-
szágos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a vállalat 
előzetes kérése alapján – más metamizol-készítmények átminősítését követően 
– 2020. február 14-től engedélyezte az Algopyrin 500 mg tabletta vény nélküli 
kiadhatóságát. Az Algopyrin 2007 óta volt vényköteles, ezzel együtt a népszerű-
sége máig töretlen maradt a fájdalomcsillapítók között: a metamizol-hatóanyagú 
gyógyszerek közül ma is ebből fogy a legtöbb (forrás: IQVIA National Combined 
01/2020 – 2019. február és 2020. január közötti időszak értékesített dobozszámai  
alapján).

Döntésünket az indokolta, hogy tapasztalataink szerint a betegek számára fon-
tos, hogy a jól ismert gyógyszerhez minél könnyebben és gyorsabban juthassa-
nak hozzá a patikai forgalomban. A metamizol-tartalmú gyógyszerek – köztük 
az Algopyrin – orvosi recept nélküli beszerezhetősége nemcsak az orvosokat 
tehermentesíti, hanem a gyógyszerészeket és a betegeket is, amivel egyszerre 
valósul meg az ellátórendszer terhelésének csökkenése és a betegek hozzáfé-
résének könnyítése. Örülünk, hogy a jelen helyzetben könnyebb a hozzáférés 
a gyógyszerhez, miközben a patikákban a gyógyszerészi gondozás megfelelő 
biztonságot nyújt a betegek számára.

Gy.: Valamennyi érintett terméküket átminősítették vénykötelesből vény 
nélkül kaphatóvá?

Richter PR és kormányzati kapcsolatok osztálya: Az átminősítés egyedül a 
metamizol-tartalmú Flamborin készítményünket érintette.

Gy.: Hogyan változik a kommunikációjuk a jövőben e készítmények kapcsán 
a betegek felé? Milyen pluszinformációt kell eljuttatniuk hozzájuk? E ter-
mékek kapcsán milyen újfajta marketingstratégiát kíván Önöktől az újonnan 
kialakult helyzet?

Richter: A legnagyobb változást az okozza, hogy teljesen más a vényköteles 
és a vény nélkül kapható gyógyszerek esetén a fogyasztók felé történő kom-
munikáció szabálya, illetve lehetőségei, ebből adódóan jelentősen átalakul a 
kommunikációnk. A szakmai mellett innentől a laikus kommunikáció is nagy 
hangsúlyt kap, ami teljesen más marketingstratégiát igényel.

Sanofi: Az elsődleges és legfontosabb szempont a betegeknek és a gyógysze-
részeknek a termékkel kapcsolatos tájékoztatása, a kommunikációnkban erre 
helyezzük a hangsúlyt.

Gy: Várhatóan nőni fog az átsorolt termékeik forgalma?

Richter: Várhatóan igen, hiszen az eddigiekkel ellentétben így közvetlenül a 
felhasználókkal is meg tudjuk ismertetni a terméket.

Sanofi: Ez egy jövőre vonatkozó feltételezés, amibe most még nem érdemes 
belemenni.   
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tonsági elemeket – az egyedi azonosító 
kódot és a dézsmazárat – sem kell el-
helyezniük a gyógyszeres dobozokon.

Gy.: A két esemény, a nagyobb ha-
táserősségű ibuprofén-tartalmú 
gyógyszerek vénykötelessé válása és 
a metamizol-tartalmú készítmények 
könnyebb hozzáférhetősége időben 
viszonylag közel állt egymáshoz, 
gyakorlatilag egymást követte. A 
külső szemlélő számára akár úgy is 
tűnhet, mintha valamiféle kiegyen-
súlyozás történt volna: bizonyos 
gyógyszereket bevittünk a vényköte-
les körbe, másokat pedig kivettünk 
onnan. Van-e bármiféle összefüggés 
a két lépés között?

P. J.: Ez teljesen véletlen egybeesés. A 
nagyobb hatáserősségű ibuprofén-ké-
szítmények vénykötelessé tétele egy 
hosszabb folyamat volt: ennek lehe-
tősége már évekkel ezelőtt felvető-
dött, az erre vonatkozó európai ajánlás 
2015-ben jelent meg, itthon pedig 2016 
óta tárgyaltunk róla. Nagyon sok szem-
pontot kellett figyelembe venni, és a 
cégekkel is egyeztettünk ezzel kapcso-
latban. A másik oldalról pedig jött a 
metamizollal kapcsolatos kérvény, így 
semmilyen összefüggés nincs a két in-
tézkedés között.

Tóth Tamás

készítmények. A cégek egyébként fo-
lyamatosan nyújtanak be olyan irányú 
kérvényeket, hogy vizsgáljuk felül 
egy-egy hatóanyag kiadhatóságát. Van, 
amikor elfogadjuk a gyártó érveit, más-
kor pedig nem. 

Gy.: A mostani átsorolás nem azt je-
lentette, hogy innentől automatiku-
san valamennyi metamizol-tartalmú 
készítmény vény nélkül is kapható, 
hanem a lehetőség nyílt meg erre, és 
a cégeknek kellett ezt a saját készít-
ményeik kapcsán kérelmezniük.

P. J.: Igen. Természetesen a kérelmet 
alátámasztó bizonyítékok előbb em-
lített felülvizsgálatát nem ismételjük 
meg minden egyes alkalommal, hi-
szen ez már megtörtént, ugyanakkor 
nem automatikusan kerül át az összes 
gyógyszer a vény nélküli kategóriába. 
A hazai piacon jelenleg kapható mint-
egy tíz metamizol-tartalmú gyógyszer 
közül nyolc átsorolása történt meg. 
A lehetőség a többi készítmény kap-
csán is adott, de úgy tűnik, az elmúlt 
időszakban valamennyi érintett cég 
eldöntötte, hogy kíván-e élni ezzel a 
lehetőséggel, vagy sem, hiszen már 
hónapok óta nem érkezett újabb kére-
lem hatóságunkhoz.

Gy.: 2007-ben egészségügyi megfon-
tolások álltak a vénykötelessé tétel 
mögött. Most is mérlegelték ezeket a 
szempontokat?

P. J.: Természetesen. Végeztek ezzel 
kapcsolatban egy nagy, az Európai 
Unió több országára kiterjedő vizsgála-
tot, és azt találták, hogy mellékhatások 
tekintetében lényeges eltérések vannak 
az egyes államok között, amit a mellék-
hatás-bejelentések alapján mi magunk 
is tapasztaltunk. Például Magyaror-
szágon, Spanyolországban, Izraelben, 
Bulgáriában, vagy Lengyelországban, 
ahol a metamizol forgalomban van, 
nagyon alacsony a súlyos mellékha-
tások előfordulásának az aránya. Míg 
más államokban, elsősorban az angol-
szászoknál, vagy olyan nyugat-európai 
országokban, mint Franciaország vagy 
Svédország, ennél sokkal magasabb. 
Ezért lehet az, hogy ezekben a tagál-

lamokban egyáltalán nem elérhető a 
metamizol, miközben Magyarországon 
száz éve alkalmazzuk, ráadásul nem-
csak az otthoni, hanem a kórházi ellá-
tásban is.

Gy.: A könnyebb hozzáférés, az, 
hogy az orvos felkeresése nélkül is 
megvásárolhatók az átsorolt termé-
kek, várhatóan nagyobb forgalmat 
generál ebben a szegmensben, ami 
a gyártók számára pozitívum. Van-e 
más előnye is ennek a lépésnek, a be-
tegek vagy az ellátórendszer számá-
ra? 

P. J.: Az OGYÉI elsősorban a betegek 
érdekeit képviseli és tartja szem előtt. 
Számukra előnyös, ha enyhébb pana-
szok esetén tudnak mihez nyúlni, és 
nem kell mindenért orvoshoz menniük. 
Számos indikációs területen minden 
ország tart készleten olyan gyógysze-
reket, amelyeket vény nélkül is lehet 
kapni.

Gy.: Milyen további előnyökkel, po-
zitívumokkal jár a gyártók számára 
termékeik OTC kategóriába történő 
átminősítése?

P. J.: Egyrészt, a gyártók innentől 
kezdve ezeket a készítményeiket rek-
lámozhatják, amit látunk is például az 
Algopyrin esetében. Másrészt a biz-
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vető kérdés letisztázását igényli a be-
teggel folytatott kommunikáció során 
(1. ábra).

Gyakorlati példák

A következőkben – a teljesség igénye 
nélkül – néhány egyszerű és rövid pél-
da szemlélteti a különböző GYP-k le-
hetséges előfordulását a táránál. Az A.) 
esetekben sajnos az adott GYP meg-
jelenésének egyik formája olvasható, 
míg a B.) esetekben a konzultatív ex-
pediálásnak köszönhetően a probléma 
orvosolhatóvá válik.
 
GYP1 – a szükséges gyógyszer hiánya

A.) Egy ismerős beteg a már régóta 
szedett, vényköteles gyógyszereit 
váltja ki a patikában, eközben lábfá-
jásra panaszkodik, így erre a tünetére 
egy OTC gyógyszert (NSAID) is vá-
sárol.
B.) A gyógyszerész kérdései alapján 
kiderül, hogy a betegnek vénás ere-

A konzultatív expediálás részeként, egy 
leegyszerűsített szakmai módszertan 
alkalmazásával célirányosan figyel-
hetünk a gyógyszerelési problémák 
(GYP-k) meghatározott típusaira, ami 
jelentősen hozzájárul a gyógyszerbiz-
tonsági ellenőrzés jogszabályban rög-
zített szempontjainak implementálásá-
hoz. Ez gyakorlatilag nem jelent mást, 
mint hogy valódi segítséget, szakmai 
tanácsadást nyújtunk betegeinknek az 
expediálás során terápiájuk maximális 
hatékonysága és biztonságossága érde-
kében. 

A következőkben leírt gyógysze-
részi módszertan célja, hogy az 
expediálás folyamatával is össze-
egyeztethető megoldást nyújtson 
a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés 
megvalósításához; továbbá távlato-
kat nyisson a részletes gyógyszeres 
felülvizsgálat széles körű elterjedése 
tekintetében. 

Gyógyszeres felülvizsgálat,  
gyógyszerelési probléma és 
gyógyszerbiztonsági ellenőrzés [1]

A gyógyszeres felülvizsgálat „a be-
teg gyógyszereinek strukturált, kri-
tikus vizsgálata azzal a céllal, hogy a 
szakember megállapodásra jusson a 
pácienssel a kezeléssel kapcsolatban, 
optimalizálja a gyógyszerek hatását, 
csökkentse a gyógyszerekkel kapcsola-
tos problémák számát és a gyógyszer-
hulladék mennyiségét.” [2] 

Az eredményes felülvizsgálat lehe-
tővé teszi azon GYP-k detektálását, 
amelyek „a gyógyszer használatából 
fakadó tényleges vagy potenciális 
negatív kimenetelek”. [3, 4] Kialaku-
lásuknak számos oka lehet, amelyek 
kategorizálása a gyógyszerbiztonsági 

ellenőrzés folyamatának módszertani 
alapját képezheti. 

Az alapszintű gyógyszerészi gondo-
zás keretében végzett gyógyszerbiz-
tonsági ellenőrzés általános érvényű 
szempontjait a „44/2004. (IV.28.) 
ESzCsM rendelet az emberi felhasz-
nálásra kerülő gyógyszerek rendelé-
séről és kiadásáról” határozza meg. 
Ezek a következők: 

a) részletes betegtájékoztatás; 
b) a klinikailag jelentős interakciók fel-
tárása; 
c) az azonos hatóanyagú, de eltérő nevű 
gyógyszerek párhuzamos szedésével 
járó kockázatok elkerülése és feltárása; 
d) tájékoztatás a lehetséges betegség-
megelőzési módokról; 
e) a mellékhatások felderítése; 
f) a beteg-együttműködés folyamatos 
követése.

Gyógyszerészi módszertan [4, 5]

A GYP-k ajánlott osztályozási rendsze-
rét az 1. táblázat mutatja be. A gyógy-
szerelés ellenőrzése három szempont 
szerint működik, ezek a szükségesség, 
az eredményesség és a biztonságos-
ság, továbbá középpontba állítja a be-
teg-együttműködés fokozását (ezért 
rövidítve SZEBB-protokollnak is ne-
vezzük). A klasszifikációs rendszer a 
hat GYP-kategória mellett az ezeket 
kiváltó, lehetséges okokat is megjelöli 
(2. táblázat). 

A SZEBB-protokoll átgondolása a 
vényköteles és az OTC gyógyszerek 
expediálása során is hasznosítható. 
Az OTC gyógyszerek esetében a biz-
tonságos gyógyszeralkalmazás fele-
lőssége azonban gyakorlatilag csak a 
gyógyszerészekre hárul, ami öt alap-

Gyógyszerelési probléma? Ismerjük fel, és segítsünk!
Módszertani javaslat a Gyógyszereim 5xM szakmai segédanyag alapján
A tára mögött talán túlságosan is gyakran megtapasztaljuk, hogy betegeink helyes gyógyszerelése mennyi problémát rejthet 
magában. De mit tehetünk gyógyszerészként annak érdekében, hogy ezekre megoldásokat találjunk?
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bevérzett szemére visz rutin-tartalmú 
tablettát.

B.) A gyógyszerész célirányos kér-
dést tesz fel a csepp expediálásakor. 
A válaszból kiderül, hogy a hölgy 

detű lábfájdalma van, már pár méter 
séta után is úgy érzi, hogy le kell 
ülnie. Az „alarm” tünet ismeretében 
a gyógyszerész orvoshoz irányítja a 
beteget.

GYP2 – hatástani/terápiás csoporton 
belüli indokolatlan duplikáció

A.) A kiváltandó vények között pan-
toprazol- és ezomeprazol-tartalmú 
gyógyszerek is szerepelnek. A beteg 
mindkettőt kifizeti, és távozik a gyógy-
szertárból.
B.) A gyógyszerész figyelmeztetését 
követően kiderül, hogy a régebben fel-
írt pantoprazol-tartalmú készítményét 
a betegnek nem kellene már kiváltania, 
mert rosszabbodó refluxos panaszaira 
új gyógyszert írt fel neki az orvosa.

GYP3 – rossz gyógyszerválasztás és 
non-adherencia

A.) Egy fiatal hölgy nazális dekongesz-
táns-tartalmú orrsprayt vásárol a pati-
kában parlagfű-időszakban.
B.) A gyógyszerész célirányos kérdé-
seinek köszönhetően kiderül, hogy a 
beteg középsúlyos, allergiás tünetekre 
vinné az orrsprayt, továbbá az is egyér-
telművé válik, hogy nem szed semmi-
lyen antihisztamint a tüneteire, mert fél 
azok álmosító hatásától.

GYP4 – non-adherenciából fakadó 
aluldozírozás

A.) A beteg vásárlás közben visz-
szakéri metformin-tartalmú gyógy-
szerének a vényét, mert azt mondja, 
bőven van még belőle otthon, így azt 
nem most váltja ki a többi gyógysze-
re mellett.
B.) A gyógyszerésznek feltűnik, hogy 
a beteg havonta váltja ki minden 
gyógyszerét, és 2x1-es adagolással 
valószínűleg erre is szüksége lenne. 
A konzultáció során kiderül, hogy a 
beteg reggelenként vesz be egy tab-
lettát, holott az orvos által ajánlott 
adagolás reggel és este egy-egy tab-
letta. A mért vércukorszint-értékek 
indokolják az adagolás megemelését, 
de a beteg nem követte a javasolt vál-
toztatást.

GYP5 – interakció és/vagy mellék-
hatás

A.) Egy idős hölgy Ginkgo bilo-
ba-tartalmú cseppet vásárol, mert el-
mondása szerint feledékeny, továbbá 

1. táblázat: A gyógyszerelési problémák kategorizálási rendszere [4, 5]

2. táblázat: A gyógyszerelési problémák hátterében álló lehetséges okok [4, 5]

1. ábra: Az OTC gyógyszerkészítmények expediálásának folyamatábrája [5]



GYÓGYSZERTÁR22

AKTUÁLIS

nélkülözhetetlen a háziorvos-gyógy-
szerész szakmai együttműködés fej-
lesztése. [1]

Dr. Somogyi Orsolya Ph.D.
szakgyógyszerész, 

egyetemi adjunktus
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a jogosultságok, amelyeket engedé-
lyezünk a helyettesítés során.

 
Nagyon sok lelkes, szorgalmas helyette-
sítő gyógyszerész van a pályán, de talán 
ez a pár gondolat segíthet, hogy kevesebb 
csalódás érjen mindenkit, akár helyette-
sítő gyógyszerész, akár patikatulajdonos. 
Ajánlatos lenne, ha jogilag szabályoznák 
a helyettesítés rendszerét, az külön elle-
nőrzést kapna, és régi időkhöz hasonlóan 
újra szakvizsgához és patikában eltöltött 
gyakorlati évekhez kötnék a helyettesítő 
gyógyszerészi státuszt. A diploma meg-
szerzése után ugyanis még hosszú évek 
kellenek, hogy az ember elsajátítsa egy 
patika vezetésének minden titkát.

Hegedüs Józsefné dr. Jóba Enikő, 
a MOSZ Somogy megyei 

szervezetének elnöke

rendszeresen warfarin-tartalmú orális  
véralvadásgátló gyógyszert szed, 
mindeközben már korábban elfogyasz-
tott egy doboz Ginkgo biloba-tartalmú 
tablettát, és valójában ezt követően 
tapasztalta a szemén a vérzéses elvál-
tozást.

GYP6 – túladagolás veszélye

A.) Egy fiatalember paracetamol-tar-
talmú, összetett gyógyszerkészítményt 
vásárol náthás tüneteire és egy szintén 
paracetamol-tartalmú tablettát gyakori 
fejfájásra. Mindkét gyógyszert kifizeti 
és távozik.
B.) A gyógyszerész felhívja a figyel-
met arra, hogy mindkét készítmény-
ben ugyanaz a hatóanyag (közben 
bekarikázza a hatóanyag nevét a do-
bozokon). Elmondja, hogy egy nap 
alatt maximálisan mennyi szedhető be 
paracetamolból.

•	 A potenciális helyettesítőtől mindig 
kérjünk referenciákat, és azokat el-
lenőrizzük is le.

•	 Kérjük el tőle az alapnyilvántartási 
számot, a felelősségbiztosítás ada-
tait és a munkaorvosi alkalmassági 
papírokat.

•	 Jogász segítségével készítsünk meg-
bízási szerződést. A szerződésben 
célszerű rögzíteni:

- a díjazás módját (vállalkozó vagy al-
kalmi munkavégzés keretei között dol-
gozik majd nálunk) és pontos összegét;
- a munkavégzés helyét, idejét (beleértve 
a munkahelyen való megjelenés idejét);
- az esetlegesen okozott anyagi kárért 
való felelősség mértékét és annak 
pénzben való meghatározását;
- azt, hogy ellenőrzés esetén miért fele-
lős a helyettesítő gyógyszerész;
- a pénztárfelelősséget;

Tapasztalatok és jövőbeni  
fejlesztési irányvonalak
A Semmelweis Egyetem féléves, gyógy-
szertárakban végzett vizsgálati eredmé-
nyei azt szemléltetik (3. táblázat), hogy 
a kutatásban részt vevő szakgyógysze-
rész-jelöltek (78 fő) a polifarmáciás 
betegekkel együttműködve mennyi és 
milyen típusú GYP-t derítettek fel.

Végezetül, a konzultatív expediálás 
gyakorlati korlátait (idő- és munka-
erőhiány, dokumentációs nehézségek 
stb.) belátva meg kell említeni, hogy 
természetesen szükség van fejlesz-
tésekre. Előrelepéseket kell tenni a 
magas gyakorisággal detektált in-
terakciós kockázatok egységes koc-
kázati besorolása és kezelése érde-
kében. Fontos a gyógyszerbiztonsági 
ellenőrzés megfelelő informatikai 
támogatásának kialakítása, továbbá 

- a leltárfelelősséget;
- a kábítószer és prekurzor kezelésért 
való felelősséget;
- a titoktartási záradékot, amely  
a betegadatokon kívül a gyógyszer-
tár saját magisztrális készítménye-
inek összetételére, valamint pénz-
ügyi és személyi információkra is 
kiterjed.
- A szerződésben az is rögzíthető, hogy 
távolmaradás esetén a helyettes milyen 
kártérítéssel tartozik a gyógyszertárat 
működtető vállalkozásnak.
•	 A munkaköri leírás egy normál 

munkaszerződésnek is része, de a 
megbízási szerződés mellé, a he-
lyettes részére is célszerű készíteni 
egyet, amely részletesen tartalmazza 
az elvégzendő feladatokat.

•	 A gyógyszertári számítógépes prog-
ramban pontosan beállíthatók azok 

Hogyan alkalmazzunk helyettes gyógyszerészt?
Egyre több gyógyszertár küzd átmeneti vagy tartós gyógyszerészhiánnyal, ami miatt gyakran kényszerülünk helyettesítő 
gyógyszerészt alkalmazni. Több személyi jogos gyógyszerész mesélt szomorú tapasztalatokról. Összeszedtünk néhány fonto-
sabb szempontot, amelyek segíthetnek a rizikó csökkentésében.

MENEDZSMENT
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ható. A járvány legkevésbé a vidéki, 
jellemzően egy gyógyszertáras telepü-
léseket érintette, sőt itt a forgalomban 
számottevő erősödés figyelhető meg. 

A vírushelyzet az eladói oldalt sem 
hagyta érintetlenül. Főleg az idősebb 
tulajdonosok hozták előre patika-el-
adási döntésüket, és ez a tendencia sze-
rintem a közeljövőben erősödni fog. 
Személy szerint én őszre várom, hogy 
gazdasági okok miatt is megjelennek a 
piacon eladó gyógyszertárak. Nagyke-
reskedői források szerint újra megug-
rott a kintlévőségek mértéke; várható, 
hogy lesznek patikák, amelyek nem 
fogják túlélni a járványt. 

Összességében a bizonytalanság jellemzi 
a gyógyszertári piacot. Az eddig tuti biz-
tosnak tartott vételek megkérdőjeleződ-
tek, és inkább az eddig kevésbé preferált 
gyógyszertárak lettek keresettebbek. Ter-
mészetesen egy vásárlást sok tényező be-
folyásol, a szakképzett dolgozók hiánya 
az adott településen például ugyanúgy 
ellehetetlenítheti az értékesítést, mint egy 
túlértékelt ingatlan. 

Végezetül egy kis játék a vágyakkal, 
összefoglalom, hogy a mai helyzetben 
melyek az ideális gyógyszertár jellem-
zői: kisvárosi település egyműszakos, 
egyedüli patikája, fiók, ügyelet és hét-

végi nyitva tartás nélkül, legalább nettó 
húszmillió forintos havi forgalommal. 
Aki ilyet akar eladni, azonnal szóljon 
nekem!

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész, 

patikaközvetítő

Az idei évben minden a járványról 
szól, és ez a gyógyszertárakra is igaz. A 
tavaszi első sokk után lassan rendeződ-
nek a viszonyok, és kirajzolódik egy új 
egyensúlyi állapot. A márciusi draszti-
kus korlátozások a bevásárlóközpon-
tokban működő és az átmenő forgalmú 
patikákra mért súlyos csapást, amiből 
mostanra tudnak lassan felállni, és re-
ménykedhetnek benne, hogy mindez 
nem ismétlődik meg. A rendelők mel-
lett található patikák forgalma esett 
még jelentősen, főleg a nagyobb, több 
orvost foglalkoztató körzeti vagy szak-
rendelőknél lévőké. Azok a gyógyszer-
tárak jártak a legrosszabbul, akik sze-
rencsétlenségükre egy rendelőn belül 
működnek, számukra nem látszik még 
a fény az alagút végén. Ha lehet ilyet 
mondani, akkor a járvány nyertesei a 
lakóövezeti és az élelmiszer-áruházak 
melletti patikák. Náluk sok esetben 
ugrásszerű forgalomnövekedés történt. 
Most, a második hullám elején min-
denki reménykedik egy karantén-men-
tes forgatókönyvben, de a bizonytalan-
ság a gyógyszerpiacon is érezhető. 

A patikák adásvétele is követi a jár-
ványhelyzetet. Tavasszal több, már az 
utolsó stádiumban lévő eladás hiúsult 

meg, a vevői oldal nagyon óvatos lett, 
ami mind a mai napig érezhető. Érdek-
lődés ugyan mutatkozik a patikák iránt, 
de a vásárolni szándékozók már nem 
csak a tegnap számait nézik, hanem 
hangsúlyosabban próbálnak a holnap 
forgalmával kalkulálni. Egy patika ér-
tékének meghatározása során eddig az 
volt az alapállás, hogy milyen forgalma 
van ma, és mindenki csak legyintett, 
amikor a jövőbeli perspektívákról esett 
szó. A mostani vevők, hogy sarkosan 
fogalmazzak, a jelenlegi forgalomra 
legyintenek, és inkább a jövőbeni vál-
tozásokat próbálják kitalálni. 

Egyértelműen felértékelődtek a lakóö-
vezeti gyógyszertárak; most látszik, 
hogy szerényebb forgalommal ugyan, 
de sokkal kiszámíthatóbban működtet-
hetők. Az üzleti életben a kiszámítha-
tóság lett az egyik legfontosabb döntési 
szempont, főleg a hitelből vásárlók szá-
mára. Mindenki tudja, hogy a járvány 
még sokáig befolyásolja az életünket, 
valószínűleg jövőre is maradnak a kor-
látozó intézkedések. A lakosság vásár-
lási szokásai megváltoztak, az emberek 

a lakhelyükhöz közelebb eső boltokat, 
szolgáltatásokat keresik fel, ritkáb-
ban mennek messzebb lévő üzletekbe. 
Mivel az orvos-beteg találkozások is 
redukálódtak, a receptekért sem kell 
elmenni, így a lakóövezetnél nagyobb 
ellátási körzettel bíró rendelőknél je-
lentős forgalomcsökkenés tapasztal-

A bizonytalanság éve
Patikapiaci körkép 2020
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A  selejtezésnek nem feltétele, hogy a   
selejtezendő eszköz már nullára leírt 
legyen. Selejtezéskor értelemszerűen ki 
kell vezetni a könyvekből mind a bruttó 
értéket, mind az értékcsökkenést, és a 
visszanyert hulladékértéket vagy az érte 
járó ellenértéket be kell vételezni, illetve 
arról számlát kell kiállítani. A selejtezett 
eszköz értékcsökkenését rendkívüli ér-
tékcsökkenésként kell elszámolni.

A veszélyes hulladékok selejtezését is 
a számviteli törvényben előírt általános 
módon, illetve a számviteli politikában 
meghatározottak alapján kell elvégezni. 
Amennyiben a veszélyes hulladékokat 
hulladékgyűjtőknek adják át, figyelni kell 
arra, hogy azok veszélyes hulladékok át-
vételére, kezelésére megfelelő engedéllyel 
rendelkező vállalkozások legyenek. 

Olyan számítástechnikai eszközök 
esetén, amelyek bizalmas adatokat 
tartalmazhatnak, szerencsésebb, ha a 
leselejtezett informatikai eszközöket 
újrahasznosítással (és nem újra haszná-
lattal) foglalkozó cégnek adják át, ahol 
az adattároló egységek fizikai meg-
semmisítése során az adatok is végér-
vényesen megsemmisülnek, biztosítva 
ezzel a cég, az alkalmazottak, a part-
nerek stb. adatainak védelmét. A hulla-
dék-újrahasznosítással foglalkozó cé-
gek elvileg gondoskodnak arról, hogy 
az informatikai célra már nem hasz-
nálható alkatrészek nyersanyagtartal-
ma az ipar számára újrahasznosuljon, 
a veszélyesanyag-tartalmú alkatrészek 
pedig ellenőrzött módon veszélyeshul-
ladék-lerakóba kerüljenek.
 
Selejtezéskor rendelkezni kell

•	 a feleslegessé válás ismérveiről, fel-
tételeiről,

Selejtezés alatt a feleslegessé vált, el-
használódott vagy más okból haszonta-
lanná vált eszközök feltárását, állapotuk 
felmérését, valamint a hasznosításukról 
való rendelkezési tevékenységet értjük. 
A selejtezés gyakorlatát, feltételeit se-
lejtezési szabályzatba kell foglalni. 
 
A szabályos selejtezés nemcsak azt 
jelenti, hogy ennek a tevékenység-
nek formálisan is meg kell felelnie a 
számviteli szabályoknak, hanem való-
di gazdasági tartalmában is rendelte-
tésszerűnek, valósnak, szükségesnek 
és indokoltnak kell lennie. Ennek meg-
ítélését mindig az adott adóalany szem-
pontjából kell elvégezni, hiszen egy 
objektíve még használatra alkalmas 
eszköz is válhat az adóalany gazdasági 
tevékenységének tükrében felesleges-
sé. A selejtezést azonban minden eset-
ben megfelelően – az indok megjelölé-
sével – dokumentálni kell.
 
A társasági és osztalékadóról szóló 
törvény szerint nem a vállalkozás érde-
kében felmerült ráfordításnak minősül 

az értékkel nyilvántartott tárgyi eszköz 
selejtezésekor az eszköz könyv szerinti 
értéke, ha a selejtezés ténye, oka nincs 
dokumentumokkal megfelelően alátá-
masztva. A selejtezés gyakorlatát, fel-
tételeit a számvitelről szóló 2000. évi 
törvény (Szt.) hatálya alá tartozó gaz-
dálkodók esetén selejtezési szabályzat-
ba kell foglalni.

Selejtezni többek között olyan felesle-
gessé vált eszközöket lehet, amelyek 
már nem szolgálják a vállalkozási te-
vékenységet. De a selejtezés nem jelent 
egyben érték nélküliséget is, azt nem 
lehet pusztán „papíron” elvégezni. A 
hiányzó vagy megsemmisült eszközö-
ket sem lehet selejtezéssel kivezetni a 
könyvekből.

Dokumentáció

A selejtezés selejtezési jegyzőkönyv 
alapján történhet, amelyet a cégnél 
kijelölt  személyekből, minimum há-
rom főből álló selejtezési bizottság ír 
alá. A  vállalkozásnak rendelkeznie 
kell selejtezési szabályzattal, amely 
többek között a bizottság működését 
is szabályozza, de ennek hiányában is 
választani kell a jegyzőkönyv felvétele 
és a döntés során az alábbi lehetőségek 
közül:

•	 a selejtezett eszközöket megsemmi-
sítik (ekkor a megsemmisítésről is 
jegyzőkönyvet kell készíteni, cél-
szerűen egy külső megsemmisítő 
cég által);

•	 piaci vagy  hulladékértéken dolgo-
zóknak vagy harmadik személyek-
nek értékesítik;

•	 térítésmentesen átadják (például a 
számítógépeket iskoláknak stb.).

A vállalkozás tárgyi eszközeinek selejtezése
A tárgyi eszköz sajátossága, hogy több éven keresztül szolgálja a vállalkozás céljait. A leírás időszaka alatt megváltozhat az 
eszköz használhatósága. A vállalkozásnál például a tevékenység változása következtében is feleslegessé válhat egy-egy esz-
köz további használata, vagy elhasználódás, esetleg elemi kár következtében az eszköz használata már nem gazdaságos, 
illetve nem lehetséges. Ilyen esetben lehetőség van az eszköz selejtezésére és/vagy értékesítésére. Tárgyi eszköz-értékesítés 
a selejtezési folyamaton kívül is megvalósulhat.
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lan, feleslegessé vált tárgyi eszközök 
selejtezését nem terheli adófizetési kö-
telezettség, tekintettel arra, hogy nem 
az adóalanyiságot eredményező gazda-
sági tevékenységből való kivonásról, 
hanem a gazdasági tevékenység foly-
tatása során történő elhasználódásról 
vagy feleslegessé válásról van szó (pél-
dául profilváltás miatt). Az áfatörvény 
általános szabályai szerint a tárgyiesz-
köz-értékesítés termékértékesítésnek 
minősül, és így az általános szabályok 
szerint 27 százalékos áfa-fizetési köte-
lezettség terheli.

Társasági adó

A selejtezés nem érinti a bevételeket, 
így csak a ráfordításként elszámolt 
könyv szerinti értékkel kell kalkulál-
ni, ami az alábbiak szerint változtatja 
az adózás előtti eredményt, és ezzel 
együtt a társasági adófizetést is:

•	 A selejtezett és értékesített tárgyi 
eszköz számított nyilvántartási érté-
ke adóalap-csökkentő tétel.

•	 Az adóalap megállapításakor növe-
lő jogcím a selejtezett és értékesített 
tárgyi eszköz könyv szerinti értéke.

•	 Mivel a tárgyieszköz-értékesítés 
egyéb bevételnek számít, így növeli 
az eredményt. Az eredmény-kimu-
tatásban tárgyieszköz-értékesítés 
bevétele és a ráfordításként elszá-
molt könyv szerinti érték különbö-
zete jelenik meg.

Schissler József 
bejegyzett könyvvizsgáló, 

adótanácsadó,
okleveles pénzügyi revizor

•	 az eljárás lefolytatásáért és ellenőr-
zéséért felelős személyek jogairól és 
feladatairól,

•	 a felesleges eszközök feltárásának 
rendjéről,

•	 a feltárt eszközök elkülönítésének, 
tárolásának és nyilvántartásának 
rendjéről,

•	 a hasznosítás lehetséges módjairól, 
az egyes módokhoz tartozó eljárá-
sokról, azok dokumentálásáról.

A selejtezés ismérvei

•	 Külső, fizikai behatás miatti hasz-
nálhatatlanná válás
o az idő múlásával együtt járó el-

avulás, elhasználódás
o rongálásból, balesetből, lopásból, 

elemi csapásból eredő káresemény
•	 A vállalkozás döntése miatt
o profilváltás, átszervezés, feladat-

csökkentés
o átalakulás, megszűnés

•	 A tárgyi eszköz az eredeti rendelte-
tése szerint nem használható

•	 Nem valósul meg a vállalkozás 
folytatásának elve (pl. végelszá-
molás)

A selejtezés folyamata 

•	 selejtezési utasítás (selejtezési bi-
zottság és hatókör kijelölése, hely-
szín és idő megjelölése)

•	 helyszíni szemle lefolytatása – álla-
potfelmérés – érték hozzárendelése

•	 döntéshozatal a selejtezésről az ok 
megjelölésével, az elkülönítés és a 
tárolás módjáról

•	 döntéshozatal a hasznosítás módjá-
ról a várható (elvárt) megtérülés és a 
felelős személy megjelölésével

•	 döntések végrehajtása, bizonylatok 
elkészítése, elszámolása, utólagos 
ellenőrzés

Hasznosítási lehetőségek

A selejtezés nem azonos a fizikai meg-
semmisítéssel. A selejtezett eszközöket 
gondos gazdaként kell hasznosítani, fi-
gyelembe véve a hasznosítás összes kö-
rülményeit (várható bevétel, kapcsolódó 
költségek, adminisztráció időigénye).
 
Ha a leselejtezett eszközöket kivonjuk a 
vállalkozás tevékenységéből, akkor azo-
kat értékesíthetjük (eszköz, alkatrész, 
alapanyag, hulladék), térítésmentesen 
átadhatjuk vagy megsemmisíthetjük. 
Ha pedig a vállalkozáson belül haszno-
sítjuk, akkor bérbe adhatjuk vagy más 
módon hasznosíthatjuk (feldolgozás, 
funkcióváltás). A tárgyi eszköz értéke-
sítésekor az eszköz tulajdon- és hasz-
nálati joga kikerül a vállalkozásból. Az 
értékesítésről számlát kell kiállítani, ami 
az eladási áron kívül az értékesítést eset-
legesen terhelő általános forgalmi adót 
is tartalmazza. Eladáskor az eszközt ki 
kell vezetni a tárgyi eszköz analitikából 
és a főkönyvből.

A selejtezéssel kapcsolatos adózás

Áfa

Az áfatörvény értelmében a gazdasági 
tevékenység során már használhatat-
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Megmarad a telefonos  
gyógyszerfelírás lehetősége

Dr. Kásler Miklós,  az emberi erő-
források minisztere jogszabály-vál-
toztatásokat kezdeményezett annak 
érdekében, hogy az orvosok és bete-
gek biztonságát a járványhelyzetben 
is támogató, telefonon történő gyógy-
szerfelírás a továbbiakban is elérhető 
maradjon.

„Az egészségügyi kormányzat tervei 
szerint a járványügyi veszélyhelyzet 
elmúltával ez a rendkívüli intézke-
dés megszűnt volna szeptembertől.  
A koronavírus-járvány azonban 
felülírta az előzetes számításokat, így 
az emberek kéréseit is meghallgatva, 
a gyakorlat megőrzése mellett hatá-
roztunk” – fogalmazott a szaktárca 
vezetője.

Forrás: napidoktor.hu

Folyamatosan változik a koronavírus-protokoll

A hvg.hu által megkérdezett orvosok szerint, ahogy újabb és újabb kutatási 
eredmények kerülnek napvilágra, folyamatosan változik a koronavírusos be-
tegek kezelésében alkalmazott protokoll. A részletekben azonban még egy 
adott időpontban sincs konszenzus. A hidroxiklorokin használata visszaszorult 
hazánkban, a favipavir széles körben elérhető, míg a remdesivir nehezebben 
hozzáférhető, azonban ezek a betegség más-más fázisában nyújtanak hathatós 
segítséget – derül ki az idézett szakértők beszámolóiból. Miután a szó klasszi-
kus értelmében egyetlen gyógyszert sem engedélyeztek a koronavírusos meg-
betegedések kezelésére, a beteg állapota alapján minden esetben a kezelőorvos 
döntése, hogy melyik hatóanyagot a betegség mely fázisában választja.

Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei elnöke szerint a súlyos állapotban lévő betegeknél azért próbáltak ki 
annyiféle szert, hogy hátha valamelyik használ közülük, olyankor ugyanis sem 
a betegnek, sem az orvosnak nincs sok vesztenivalója.

A nemzetközi tapasztalatokból kiindulva mindenesetre már március 27-én meg-
született az első protokoll arra, hogy mivel kezeljék a kórházba került koronaví-
rusos betegeket úgy, hogy a vírus ellen még nincs konkrét gyógyszer – mondta 
Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa. 
Eleinte a közismert malária elleni szereket, illetve az AIDS és a C-típusú hepa-
titis elleni készítményeket is használták. Mára azonban kikristályosodott, hogy 
a malária elleni szer kevésbé hatékony, és mi is kevésbé alkalmazzuk ezt.

Kiderült az is, hogy egy japán gyógyszer, a favipiravir hatékony lehet a fertőzés 
korai szakaszában, és törzskönyveztek egy intravénás gyógyszert, a remdesivirt, 
ami a súlyos betegek kezelésénél lehet hatékony – tette hozzá Szlávik János.

A magyar protokollt két-háromhavonta vizsgálják felül a szakemberek, hogy 
Magyarországon egységes legyen, és mindenki tudja, hogyan kell a koronavíru-
sos beteget kezelni. A hvg.hu információi szerint az ajánlott gyógyszerek listája 
itthon is hamarosan változik, lekerülhet róla több készítmény.

Süle András, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Kórházi-Klinikai Területi szervezeté-
nek elnöke elmondta, a jelenleg elérhető gyógyszerek a kezelés más-más stádiumai-
ban használhatók. A remdesivirt például a légzésfunkció meghatározott romlásához 
kötik az ajánlások, így azt a már nagyon súlyosra forduló stádiumban érdemes hasz-
nálni. A gyulladásos fázis indulásakor pedig szteroidokban érdemes gondolkodni.

Forrás: hvg.hu

https://napidoktor.hu/napi-hirek/koronavirus-hat-vakcina-a-celegyenesben/
https://napidoktor.hu/napi-hirek/koronavirus-hat-vakcina-a-celegyenesben/
https://napidoktor.hu/index
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Egy magyar fejlesztésű gyógy-
szer hatékony lehet a koronavírus  
ellen

Minden eddigi itthon vizsgált ké-
szítménynél hatékonyabban gátolja 
az új típusú koronavírus fertőző-
képességét a magyar kutatók által 
kifejlesztett fehérjealapú gyógy-
szer – mondta Kacskovics Imre, az  
ELTE Természettudományi Karának  
dékánja, az immunológiai tanszék  
vezetője. 

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) égisze alatt műkö-
dő gyógyszerfejlesztési konzorcium 
vezetője elárulta, a kezdetektől olyan 
hatóanyagban gondolkodtak, amely 
képes semlegesíteni a vírust és egy-
ben megelőző védelmet is nyújt, te-
hát passzív immunizálásra is alkal-
mas. Ehhez egy kétkomponensű, fe-
hérjealapú készítményt fejlesztettek, 
amely egy molekuláris csapdaként is 
felfogható, mert ahhoz a tüskefehér-
jéhez kapcsolódik, amellyel a vírus 
a sejtekhez kötődne, így viszont erre 
képtelen.
 
A hatóanyagot az elkövetkező hó-
napokban kísérleti állatokon fogják 
vizsgálni. Ezzel párhuzamosan az 
európai engedélyeztetéshez, illetve 
a klinikai vizsgálatokhoz szükséges 
eljárás előkészítését is megkezd-
ték. A klinikai vizsgálatokat Kacs-
kovics Imre szerint legkorábban  
2021 végén, 2022 elején lehet el-
kezdeni. 

A dékán azt is elmondta, hogy ter-
veik szerint a hatóanyagot intravé-
nás vagy a bőr alá adott injekció 
formájában lehet majd beadni. Mi-
után a véráramba kerül, megjelenik 
a tüdőszövetben, sőt a tüdő lég-
hólyagocskáiba is bekerül. Éppen 
arra a területre érkezik, ahová a 
fertőzést követően a koronavírus 
is bejut, így képes megakadályoz-
ni, hogy a vírus megfertőzze a  
sejteket.

Forrás: index.hu

Kérdőívben kéri az EMMI az egészségügyi dolgozók véleményét

A kormány az egészségügyben dolgozók véleményét is várja a rendszer megújításához 
– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egészségügyi államtit-
kársága az MTI-vel. Mint írták, a koronavírus-járvány több olyan lépés meghozatalára 
kényszerítette az egészségügyi ellátást, amelyek felhívták a figyelmet az egészségügyi 
rendszer sérülékeny pontjaira. A jobb és még eredményesebb védekezés, a hatéko-
nyabb egészségügyi ellátás érdekében a döntéshozók áttekintik az egészségügyi rend-
szert, és előkészítik annak megújítását. A munkát az EMMI és a Belügyminisztérium 
nemzetközi és magyar szakértők bevonásával kezdte meg.

„A feladatot – mindenki megelégedésére – csak akkor tudjuk elvégezni, ha az 
állampolgárok és valamennyi elkötelezett egészségügyi dolgozó véleményét is 
meghallgatjuk, és az átalakítás során figyelembe vesszük” – áll a közleményben. 
Ezért arra kérik az egészségügyben dolgozókat, hogy töltsék ki a rendelkezésükre 
bocsátott kérdőívet, és javaslataikkal segítsék az eredményes átalakítást.

Forrás: MTI

Májusban volt mélyponton a vényköteles szerek patikai forgalma
Ez év májusában 40,6 milliárd forint volt a támogatott, vényköteles gyógysze-
rek patikai forgalma, ami az elmúlt másfél év legalacsonyabb értéke – derül ki 
a Hiflylabs Zrt. kutatásából. Áprilisban, ugyanebben a szegmensben még 42,7 
milliárd forintos forgalmat bonyolítottak le a patikák, ami egy hónap alatt 4,9, az 
előző év azonos időszakához képest pedig 11,5 százalékos csökkenés. 

Az elemzés szerint ezzel együtt sem lehet hosszú távú visszaesésről beszélni, hi-
szen az év első öt hónapjának összesített forgalma még így is csaknem hét szá-
zalékkal haladja meg a 2019. január–májusi értéket. A személyenkénti átlagos 
gyógyszerköltés májusban Csongrád-Csanád megyében volt a legmagasabb, ahol 
több mint 5200 forintot költöttek a betegek, a legkevesebb gyógyszert pedig a 
Nógrád megyeiek váltották ki, ott 3400 forintot hagytak a patikákban. 

A forgalomcsökkenésnél is jelentősebb az eladott termékek számának visszaesé-
se. Májusban ugyanis csupán 13 millió doboz gyógyszer fogyott, ami 14,4 száza-
lékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Forrás: vg.hu

Maximum 3600 forintba kerül majd a koronavírus-vakcina
A Sanofi gyógyszergyártó elnöke jelezte, hogy a közeljövőben elkészülő koro-
navírus elleni vakcina dózisonként kevesebb, mint 10 euróba fog kerülni. Olivier 
Bogillot azonban azt is leszögezte, végleges árat még nem fogadott el a cég. 

A Sanofi és a GSK a napokban közölte, hogy megkezdték lehetséges vakcinájuk 
klinikai tesztelését. A két vállalat együttműködésével kifejlesztett oltóanyag ugyan-
azt a rekombináns fehérjét tartalmazza, mint a Sanofi egyik szezonális influenza 
ellenszere. Összesen 440 egészséges felnőttet vonnak be a vizsgálatba az Egyesült 
Államok 11 vizsgálatra kijelölt pontján. Az első eredményekre decemberig kell vár-
ni: amennyiben az eredmények megfelelnek a várakozásoknak, a tesztek harmadik 
fázisa is megkezdődhet. Ez lesz az utolsó lépcsőfok a hatósági engedélyeztetés előtt. 
A vakcina szakértők szerint a legjobb esetben a jövő év első felében készülhet el.

Forrás: napi.hu
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Összeállt az Európai Bizottság  
vakcina-portfóliója
A koronavírus elleni vakcina egy 
újabb, hatodik gyártójával is lezárul-
tak az Európai Bizottság oltóanyag 
beszerzéséről folytatott tárgyalásai. 
A német BioNTech és a vele együtt-
működő amerikai Pfizer vállalatokkal 
zajlott megbeszélések befejezésével 
összeállt az Európai Bizottság vakci-
na-portfóliója – közölte az uniós bi-
zottság.

A tájékoztatás szerint a tervezett szer-
ződés lehetővé tenné, hogy valamennyi 
uniós tagállam megvegye az oltóanya-
got, valamint azt is, hogy az alacso-
nyabb és közepes jövedelmű orszá-
gok azt adományként kaphassák meg. 
Amint az oltóanyag biztonságosnak 
és hatásosnak bizonyul a koronavírus 
ellen, az uniós bizottság várhatóan az 
összes uniós tagállam nevében, keret-
szerződéssel fogja biztosítani elsőként 
200 millió adag beszerzését, majd pe-
dig további 100 millió adag beszerzé-
sének lehetőségét.

Az Európai Bizottságnak ezt megelő-
zően, július végén a Sanofi-GSK, au-
gusztus közepén a Johnson & Johnson 
és a CureVac, a hónap végén pedig a 
Moderna vállalattal sikerült megálla-
podnia. Az első szerződés, amelyet az 
AstraZeneca vállalattal kötöttek meg, 
augusztus 27-én lépett hatályba.

Az uniós bizottság június közepén 
fogadta el az úgynevezett európai ol-
tóanyag-stratégiáját, amelynek célja, 
hogy 12-18 hónapon belül minden 
európai állampolgár számára magas 
színvonalú, biztonságos, hatékony és 
megfizethető oltóanyagokat biztosít-
son. Ennek érdekében a bizottság a 
tagállamokkal együtt előzetes piaci 
kötelezettségvállalásokat köt az ol-
tóanyaggyártókkal. Ez teszi lehetővé 
a jövőben, hogy a tagállamok meg-
határozott mennyiségű oltóanyagot  
vásároljanak meghatározott áron, 
amint és amikor az oltóanyag rendel-
kezésre áll.

Forrás: MTI

Merkely Béla szerint két hónap múlva lesz koronavírus-vakcina

A Semmelweis Egyetem rektora arra számít, hogy az ősz végére elérhetővé vál-
hat a koronavírus elleni vakcina. Merkely Béla közölte, hat oltóanyag tart már 
olyan fázisban, hogy hamarosan zöld utat kaphat a felhasználásuk. A szakember 
úgy véli, először a leginkább veszélyeztetett idős emberek kaphatják meg a vak-
cinát, de fontosnak tartja például a pedagógusok beoltását is.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója emlékeztetett: a vak-
cina nem teljesen új terápia, hiszen alapvetően egy ismert technológiára épül, 
csupán egy másik 
örökítő anyagot hasz-
nálnak az új típusú 
koronavírus esetében 
a szakemberek. Ki-
vételt ez alól egy, az 
Egyesült Államokban 
fejlesztett oltóanyag 
jelent, amely „kvázi 
nem fertőz, hanem 
antitestet termel” – 
fogalmazott a szak-
ember. Merkely Béla 
szerint a fejlesztés 
fontosságát jelzi, hogyha a koronavírus esetében is beválik a messenger RNS, 
akkor a jövőben bármilyen, új típusú vírusfertőzés esetén nagyon egyszerű lesz 
az oltóanyag előállítása, akár néhány hónap leforgása alatt.

A Semmelweis Egyetem rektora elsőként a fertőzésnek leginkább kitettek – a 
65 év feletti szív- és érrendszeri betegek – számára tartaná szükségesnek az 
oltást, de ide sorolhatók a szociális ellátórendszerben és az egészségügyben dol-
gozók mellett a tanárok is, hiszen utóbbiak nagyon sok gyerekkel érintkeznek.

Forrás: infostart.hu

Több mint száz vakcinát fejlesztenek

Világszerte 130 vakcina-fejlesztési projekt zajlik – közölte  Jakab Ferenc,  a 
Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai ku-
tatócsoportjának vezetője a  Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország!  című 
műsorában. A szakember elmondta, a 130 lehetséges vakcina közül körülbelül 
30 van klinikai fázisban, és hat olyan fejlesztésről tudni, amely már a klinikai 
tesztelés utolsó fázisában jár. Hozzátette, nem gondolja, hogy idén lesz olyan 
oltás, amely beadható és elérhető bárki számára; a legvalószínűbb, hogy 2021 
első negyedévében kezdődik el a vakcina tömeggyártása.

Arról is szó esett, hogy az AstraZeneca brit-svéd tulajdonban lévő gyógyszer-
gyár felfüggesztette koronavírus elleni vakcinájának tesztelését, mert az egyik 
kísérleti alany egy ritka és súlyos gyulladásos gerincbetegség tüneteit mutatta. 
A virológus szerint az „oxfordi vakcina” tesztelése már a harmadik fázisban 
járt, és több mint 50 ezer emberen próbálták ki. Közülük csak az előbb említett 
nőnél léptek fel mellékhatások.

Forrás: pharmaonline.hu

http://pharmaonline.hu/aktualis/cikk/felfuggesztettek_az_oxfordban_fejlesztett_vakcina_teszteleset
http://pharmaonline.hu/aktualis/cikk/felfuggesztettek_az_oxfordban_fejlesztett_vakcina_teszteleset
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REJTVÉNY

A MAGYAR TENGER
Csodás tájak a Balatonnál: Balatonfüred 2.
Balatonfüred híres épületeiről, múzeumairól az őket megillető 
részletességgel írni – egy keresztrejtvény adta kereten belül – 
lehetetlen vállalkozás. Így a teljesség igénye nélkül, néha csak 
címszavakban tudom megmutatni mindazt, amit e témában nyújt 
nekünk ez a hihetetlenül gazdag történelmi múlttal és építészeti 
remekekkel bíró város.

A Horváth ház az egykori Fürdőtelep legnagyobb és leghíre-
sebb, máig az építtető Szentgyörgyi Horváth család nevét viselő 
műemlék épülete. A hagyomány szerint 1825-ben itt tartották az 
első Anna-bált a vízszintes 1. sorban olvasható hölgy tisztele-
tére. A Blaha Lujza villa. Az 1867-ben épült ingatlant Csény 
Lajos 1893-ban adta el Blaha Lujzának. A szép, klasszicista stí-
lusban épült ház bejárója fölött a háromszögletű oromzaton ol-
vasható: “E ház volt a nemzet csalogányának legkedvesebb fész-
ke.”, fölötte pedig: “Blaha Lujza nyaralója 1893-1916.” Anna 
Grand Hotel. Egykori Nagyvendéglő és Kurterem. Az 1700-as 
években az egyre élénkülő fürdőélet miatt gondoskodni kellett a 
vendégek étkeztetéséről. Így 1748-ban a forrás közelében meg-
épült az első vendégfogadó. 1780-1783 között, késő barokk stí-
lusban született meg a kifejezetten szállodának szánt főépület, 
amely 1803-ra nyerte el klasszicista formáját.

A Jókai Villa. 1870-ben készült el a Jókai ház, amely húsz nyáron 
át volt a híres író tulajdonában. Itt írta talán leghíresebb regényét, 

amelynek címét a vízszintes 18. sor tartalmazza. Felesége (akinek 
neve a függőleges 14. sor megfejtésében olvasható) 1886-ban be-
következett halála után néhány évvel eladta a házat, mert mint írta: 
„Egyedül magamban mit csináljak abban a nagy üres kastélyban?” 
A Pálóczi-kastély. Az Óváros jellegzetes épülete. 1785-ben kezdte 
el építését Pálóczi Horváth Ádám költő, földmérő mérnök saját ter-
vei alapján. Teraszáról volt egykor a legszebb kilátás a Balatonra. 
Jelenleg zeneiskola működik benne. A Gombás kúria. Balaton-
füred s egyben a Balaton-felvidék egyik legszebb és legépebben 
fennmaradt nemesi udvarháza, présháza az Arács és Füred között 
húzódó út mentén, a Tamás-hegy aljában. Jelenleg szállodaként 
üzemel. Az 1869-ben, romantikus stílusban épült Dőry villát a 
legszebb családi nyaralónak tartották Füreden. 1910-ig volt a Dőry 
család kezében, akkor a Baradlay és Szlávi család vette meg, akik 
szállodaként értékesítették. Akkor kapta a hivalkodó és a város jel-
legéhez nem illő Astoria nevet, amely máig megmaradt.

Vízszintes

1. Megfejtés 12. SZER betűi keverve 13. Őseink 14. Hawaii 
eredetű női név 16. … College, nemzetközi hírű, angol fiú 
magániskola 17. Kiejtve kedvelt fekete italunk 18. Megfejtés  
21. Őrá, választékosan 22. BU 23. Nádnyelves, fafúvós hang-
szer 24. Fél, aggódik valamitől 26. Főleg a 16-17. század-
ban nagyra becsült pengetős hangszer 28. Lovak betegsége  
29. Lettország fővárosa 31. Betűket formál a papírra 32. Van bátor-
sága csinálni 34. Azonos betűk 35. Franciaország sport rövidítése  
36. MT 37. Egy nyelet étel 38. Rúdelem méretének jelzése le-
het 39. Kicsinyítő képző 41. Regisztráció röviden 42. Magunk 
43. Kétkerekű, állat vontatta jármű 46. Vuk kacsája 47. Római 
hatos 49. Fondorlatos 50. Piszok 51. Petrov társa 53. A koka-
cserje itala 55. Tönkretesz 56. RI 57. Hajó hátsó része 58. Rövid 
mutatószó 59. Egy bizonyos puha, nyújtható fémet 60. Kettős 
betű 61. Adnak neki 62. Hím állat 63. Román autójel 64. Liga-
mentum rövidítése 65. Idős férfi 

Függőleges

2. Rendőr (argó) 3. Ritka női név 4. Kedvelt spanyol üdülőhely 
(Neano) 5. Traktor márka 6. YE 7. Kisméretű kutyára mondják 
8. Magas C-vitamin tartalmú, konyhakerti növény 9. Igor betűi 
keverve 10. YNN 11. Ige végződése lehet 14. Megfejtés 15. Je-
lentése új művészet 17. Gömbölyded 19. … Miklós, híres építé-
szünk 20. Kobold 21. Tesz, helyez 25. Járom 27. Egyik égtájunk 
30. Ír Köztársasági Hadsereg 32. Harap a kutya 33. Szótoldalék 

36. Sertés 39. Felső végtag 40. Gyógyfürdőjéről ismert somo-
gyi város lakója 42. Nem ugyanaz 44. Elefántcsont Londonban!  
45. Fotófilm érzékenységének mértékegysége 46. Lakoma  
48. Női név 52. FNT 54. Újság 57. Egyesületi ember 58. A nát-
rium vegyjele 60. Keleti táblajáték 61. Az udvarra 62. Maugli 
kígyója

A 2020. november 10-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)
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Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum
Megtekinthető: október 25-ig

Jegyár: 2100 Ft

KIÁLLÍTÁS
World Press Photo 2020
Igaz történetek, hiteles képek az elmúlt évről

Soha nem volt még ilyen nagy szükség hiteles képekre és törté-
netekre! A kiállítás és a digital storytelling filmek fontos isme-
retekkel szolgálnak napjainkról, olyan történeteket vonultatnak 
fel, amelyek megállásra, átélésre, gondolkodásra és együttér-
zésre késztetik a nézőt. A látogatók az évről évre megrendezett 
kiállításon olyan eseményeket ismerhetnek meg, amelyekre 
máskülönben nem figyelnének fel. A benevezett képekről a 
fotózás neves szakembereiből álló zsűri dönt, amely minden 
évben új tagokból áll. Az elbírálás szempontjai a pontos, tisz-
tességes és magával ragadó mondanivaló a világról. Minden 
versenyző elfogadja az etikai kódexet, és minden díjazott kép 
szigorú ellenőrzési folyamaton megy át, hogy egészen biztosak 
lehessünk benne, a fotós valóban szemtanúja volt a jelenetnek.

A kiállítás 151 felvételét a nemzetközi zsűri csaknem 74 ezer 
fotóból válogatta. Az utazó tárlatot világszerte 120 hely-
színen több mint négymillióan tekintik meg. Az elmúlt két 
évben a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás vi-
lágviszonylatban a második leglátogatottabb volt. Idén is van 
magyar díjazott: Esther Horvath a „környezet” kategóriában 
kapott első díjat.

Kísérő programok:

Digital Storytelling: Az egyre népszerűbb online médiát 
a Digital Storytelling filmjei és multimédiás tartalmai kép-
viselik. 
PÉLDA-képeim: Tóth József (Füles) kiállítása, portrék ma-
gyar fotográfusokról
Next-Image Mobilfotó: A telefonnal készített Next-Image 
nemzetközi verseny magyar győztesei, valamint meghívott 
magyar fotográfusok (videó)képeivel.

 

SZÍNHÁZ
Friedrich Dürrenmatt:  
Az öreg hölgy látogatása
tragikomédia

Egy kisváros valahol Európa közepén a csőd 
szélén áll. A gyárak bezártak, az üdülőköz-
pont pang az ürességtől, a polgárok mun-
kanélküli segélyből vegetálnak, miközben 
az ország és egész Európa virágzik. A kilá-
tástalanságban egyetlen szalmaszál marad, 
amibe meg lehet kapaszkodni: Claire Zacha-
nassian, a milliárdosnő, aki a város szülötte, 
és most hosszú idő után először látogatóba 
érkezik. Feltámad hát a remény, hogy majd 
ő megmenti a várost, és Claire hajlandónak 
is mutatkozik erre, de van egy feltétele: 
igazságot akar.

Dürrenmatt klasszikus remekműve izgalmas 
krimi, bátor, formabontó színdarab, amely 
igazi társulati játékra és csapatmunkára ad 
lehetőséget.

A főbb szerepekben: Börcsök Enikő/Hegyi 
Barbara (Claire Zachanassian), Hegedűs D. 
Géza (Alfred III), Balázsovits Edit (Ishler  
Mathilde, a felesége), Antóci Dorottya  
(Otília, a lánya), Ertl Zsombor (Konrád, a fia)

Rendező: Rudolf Péter

Helyszín: Vígszínház
Időpont: október 14., 15., 16., 17., 25., 29., 

 november 9., 13., 30., 19.00
Jegyár: 1200–5000 Ft

Fotó: Dömölky Dániel

https://mnm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki/toth-jozsef-fules-pelda-kepeim-world-press-photo-kisero-kiallitas
https://mnm.hu/hu/kiallitasok/idoszaki/mobilfoto-next-image-nemzetkozi-palyazat-magyar-nyertesei-world-press-photo
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JAZZ
Oláh Kálmán: Modern Renaissance

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: október 27., 19.30     Jegyár: 2500–6900 Ft

Közreműködők: Oláh Kálmán (zongora), John Patitucci 
(bőgő), Balázs Elemér (dob), Tony Lakatos (szaxofon), 

Óbudai Danubia Zenekar

Vezényel: Kovács László

Újjászületés, folytonos megújulás, átváltozás. Ez jellemzi 
az ötvenéves Oláh Kálmán művészi munkásságát. Ezt ta-
pasztalhatjuk meg az este folyamán is, amikor a különböző 
stílusok egymásba lényegülését követhetjük. És ezt éljük 
meg, amikor a hosszú karantén-időszak után végre ismét 
járhatunk lelki és szellemi feltöltődést nyújtó koncertekre. 

Ezen az estén a Liszt Ferenc- és Erkel Ferenc-díjas zene-
szerző-zongoraművész több, már ismert kompozícióját, il-
letve egy, a Müpa tizenötödik születésnapjára írt, vadonatúj 
darabját is megszólaltatja a Kovács László vezette Óbudai  
Danubia Zenekarral és nemzetközi jazz kvartettjével, amely-

ben egyik legrégebbi harcostársa, Balázs Elemér foglal 
helyet a doboknál, a frankfurti HR Big Band szólamveze-
tőjeként hazalátogató Tony Lakatos működik közre szaxo-
fonon, és az a John Patitucci bőgőzik, aki nagy sikerű közös 
lemezeket készített Oláh Kálmánnal a Szakcsi Generations, 
illetve Tim Ries, Chris Potter és Billy Drummond oldalán.

Műsoron:
Brahms: II. (B-dúr) zongoraverseny, op. 83

Debussy: Az elsüllyedt katedrális
Debussy: A boldog sziget

Bartók: A csodálatos mandarin, Sz. 73, BB 82 – szvit

Közreműködik: Pierre-Laurent Aimard (zongora)
Vezényel: Keller András

Egy muzsikus, akinek véletlenül éppen a zongora a hang-
szere – egyszerre szerényen és találóan így jellemzi ma-
gát a koncert szólistája, Pierre-Laurent Aimard. A francia 
zenei világ büszkesége, egyszersmind a huszadik századi 
és kortárs zene interpretációjának ikonikus alakja ezúttal 
Brahmsot játszik Keller András és a Concerto Budapest 
társaságában, a francia impresszionizmus és a magyar mo-
dernizmus hangzásvilágát pedig a hangverseny második 
részének zenekari művei fogják megidézni.

A világhírű pianista viszonylag ritkán szólaltatja meg fel-
lépésein Brahms zongoraversenyeit. A magyar hangver-
seny-látogató számára nemcsak meghitten ismerős Brahms 

B-dúr koncertje, de egyút-
tal büszkeségre is okot ad 
ez a mű, hiszen első nyil-
vános megszólaltatására 
1881-ben hazánkban, a 
pesti Vigadóban került sor 
– a zeneszerző szólójával. 
A hangverseny második 
részét két nagyzenekarra 
alkalmazott Debussy-zon-
goramű nyitja, mindkét 
hangszerelést egy-egy ki-
váló múlt századi karmes-
ter, Leopold Stokowski 
és Bernardino Molinari 
készítette el. Bartók egy-
felvonásos pantomimje 
Lengyel Menyhért szövege nyomán, 1918 és 1924 között 
készült, ám a Csodálatos mandarin forradalmi újszerűsé-
ge még sokáig megütközést váltott ki: a táncjáték 1926-os 
kölni ősbemutatóját követően például maga a polgármester,  
Konrad Adenauer tiltotta be a további előadásokat.

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: október 31., 19.30     Jegyár: 2200–7500 Ft

KOMOLYZENE
Pierre-Laurent Aimard és a Concerto Budapest hangversenye

Fotó: Marco Borggreve

Fotó: Szalóky Béla



Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

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


