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Jubileumi év kezdődik a MOSZ szá-
mára: 2021-ben 30 éves a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége, 
20. évfolyamát kezdi a Gyógyszertár 
magazin és a XXV. Gyógyszertár-mű-
ködtetés Konferencia kerül megrende-
zésre.

A COVID-19 járvány második hullá-
ma meggátolja a személyes találkozá-
sokat, ezért márciusi rendezvényün-
ket is az online térben rendezzük meg 
2021. március 5–7. között.

Ismét bebizonyosodott, hogy a gyógy-
szerészek nyitottak az újdonságok 
iránt, folyamatosan képzik önmagukat; 
ez abból is látható, ahogy megtanulták 
kezelni a videó-alkalmazásokat.

2020 a megmérettetések éve volt: 
mérlegre került szakmai megbecsült-
ségünk, egészségügyi dolgozói mi-
voltunk. Ennek ellenére a betegellátás 
alappillérei voltunk, amikor nem vagy 
csak nagyon nehezen lehetett eljutni az 
orvosi rendelésekre. 

A telemedicina térnyerése új csatorná-
kat nyitott, ami rengeteg kérdéssel pá-
rosul. Mikor van szükség a betegnek 
az orvossal való személyes találko-
zóra? Mikor elegendő egy telefonos 

vagy e-mailes konzultáció? Hogyan 
és mennyi idő alatt tud a gyógysze-
rész a terápia során felmerülő szakmai 
anomáliákra választ kapni?

2021 az innováció éve. Ezt erősítették 
meg a Gyógyszerészek XXX. Jubileu-
mi Országos Kongresszusának előadói 
is, rámutatva a SARS-CoV-2 vírus el-
leni oltóanyag kifejlesztésére, másrészt 
az alkalmazott informatika robbanás-
szerű térnyerésére. Újra és újra felme-
rül a kérdés: a gyógyszertári informati-
kai rendszerek hogyan tudják követni 
az olyan, már évek óta tartó, nagyse-
bességű fejlesztéseket, mint az EESZT, 
a HUMVO és ezzel párhuzamosan hol 
tart az egységes cikktörzs beépítése a 
rendszerbe, valamint az orvosi vényíró 
szoftverek napi frissítése? Ezeknek a 
témáknak a megtárgyalása nélkülözhe-
tetlen, hiszen minden nap találkozunk 
velük a gyógyszertári munka során.

Szakmai programunk részét képezi a 
pénteki tudományos továbbképzés. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 
világjárvány helyzetének alakulásáról 
egészségügyi, társadalmi és gazda-
sági szinten is átfogó képet kapjunk. 
Beszélnünk kell arról is, hogy milyen 
megoldásokat kellett bevezetni a jár-
ványhoz való alkalmazkodás során, 

és hogyan lehet kihívásként tekinteni 
erre a helyzetre.

Vasárnap kerül sor a jogi, adóügyi, köny-
veléstechnikai előadásokra, a rendez-
vényt pedig a MOSZ közgyűlése zárja.

Színvonalas szakmai programunkat 
a kiállítói standok kínálata teszi még 
színesebbé, a már megszokott online 
felületen keresztül.

A Gyógyszertár-működtetés Konferen-
cia célja az aktuális problémák kibe-
szélése, a műhelymunka, amire most 
az online téren keresztül kerül sor. Ez 
alkalommal is várjuk a kérdéseket, hoz-
zászólásokat, számítunk kollégáinknak 
az eseményen való aktív részvételére.

A konferenciát szabadon választható 
továbbképzésként akkreditáltattuk (34 
pont gyógyszerészeknek). A pénteki 
nap tesztírással zárul (16 pont érték-
ben), a szombat-vasárnapi programon 
való részvétel pedig 18 pontot ér. 

Találkozzunk az online térben, 2021. már-
cius 5–7. között, a MOSZ XXV. Gyógy-
szertár-működtetés Konferenciáján!

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ elnöke

XXV. Gyógyszertár-működtetés Konferencia

2021. március 5–7. 

Online rendezvény

https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Fokozatosan bővülő fegyvertár

A SARS-CoV-2  vírus megjelenésére 
reagálva számos cég kezdett vakci-
na-fejlesztésbe. Nyugat-Európában és 
Észak-Amerikában összesen hat olyan 
készítmény van, amelyik mostanra el-
jutott a klinikai tesztek harmadik fázi-
sáig, vagy esetleg már le is zárultak a 
hatásosságukkal és biztonságosságuk-
kal kapcsolatos vizsgálatok. Közülük 
kettőt, a Pfizer-BioNTech és a Moderna  
oltóanyagát már engedélyezték is az 
Európai Unióban, további három vak-
cinával – az Oxford-AstraZeneca, a 
Johnson & Johnson és a Novavax ké-
szítményével – pedig az elkövetkező 
hónapokban bővülhet a vírus elleni vé-
dekezés eszköztára. (Az AstraZeneca  
– harmadikként befutva – a napok-
ban nyújtotta be ez irányú kérelmét az  
Európai Gyógyszerügynökséghez.)

Az orosz Gamaleja Intézet csupán ja-
nuár közepén kérte Szputnyik V oltó-
anyagának engedélyezését az EMA-
tól, így annak beszerzésére az Unió 
addig nem kötött szerződést. A kínai 
oltóanyagok gyártói még idáig sem ju-
tottak, az ő készítményeikre mindenek- 
előtt a harmadik világban mutatkozik 

fokozott érdeklődés (ráadásul a Sinovac  
vakcinája a Brazíliában végzett klini-
kai tesztelés harmadik fázisában csu-
pán 50,38 százalékos hatékonyságúnak 
bizonyult). Mindezek fényében úgy tű-
nik, a „felmentő sereg” egy ideig hoz-
zánk is nyugati irányból érkezik majd. 

Mennyi és mikor?

Az Európai Unió  eddig valamivel 
több mint 2,3 milliárd adag koronaví-
rus elleni vakcina beszerzéséről kötött 
szerződést a gyógyszergyártókkal, ami 
fejenként két adaggal számolva is több 
mint elegendő a körülbelül 447 milliós 
lélekszámú Közösség tagjai számára. 
Ám ez a szám csupán az igények nagy-
ságrendjét, illetve a gyártókban rejlő 
maximális potenciál mértékét (azt, 
hogy mennyit terveznek gyártani az ol-
tóanyagukból) mutatja.  

Az aktuális helyzetről jóval pontosabb 
képet fest, hogy a már engedélyezett 
vakcinák gyártói, s így az Unió tagál-
lamai is milyen szállítási ütemezéssel 
számolnak. A jelenlegi szerződések 
szerint a Pfizer-BioNTech oltóanyagá-
ból 2021 végéig összesen 300 millió 

E cikk születésekor, vagyis január kö-
zepén a COVID-19-járvány második 
hullámát éljük. Az új betegszámok és 
halálozási adatok szerint a legrosszabb 
esetben is elértük a platót, jobb eset-
ben pedig már a leszálló ágban járunk. 
Azonban az újrafertőződés lehetősé-
ge miatt mindaddig számíthatunk egy 
harmadik, negyedik, ötödik hullámra, 
amíg nem áll a rendelkezésünkre a kór-
okozó ellen tartós védettséget biztosító 
vakcina, amivel a lakosság egy jelentős 
százalékát beoltva elérhetjük a nyájim-
munitást, megakadályozhatjuk a SARS-
CoV-2 vírus nagyarányú terjedését. 

A jó hír, hogy létezik ilyen, az EMA 
által engedélyezett oltóanyag, nem is 
egy, a szűk keresztmetszetet inkább a 
gyártói kapacitások korlátai, az oltó-
pontok és az egészségügyi szaksze-
mélyzet szűkössége, nem utolsó sorban 
pedig az alacsony oltási („oltakozási”) 
hajlandóság jelentheti. Versenyt futunk 
az idővel: a járványügyi szakemberek 
korábban 2021 áprilisára prognoszti-
zálták a COVID-19 pandémia követke-
ző hullámának kezdetét, kérdés, hogy 
elérhető-e addig egy olyan fokú átol-
tottság, amely gátat szabhat az újabb 
járvány kitörésének. 

Versenyfutás az idővel 
A COVID-19-vakcináció aktualitásai
A helyzet napról napra változik: a SARS-CoV-2 vírus új mutációi 
jelennek meg, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) egymás 
után engedélyezi a különböző cégek oltóanyagait, itthon is zajlik 
a vakcináció, és jelen pillanatban úgy tűnik, a magyarországi jár-
ványgörbe is kedvezően alakul. Egyvalami azonban bizonyosnak 
tűnik: az influenzához hasonlóan a COVID-19 sem fog eltűnni az 
életünkből. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a járvány újabb 
hullámának kitörése előtt minél többen szerezzünk védettséget 
e kórokozó ellen.

https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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adag érkezik Európába, amivel 150 
millió embert lehet beoltani. A Pfizer 
és a BioNTech azóta újabb tárgyalá-
sokat folytat az Európai Bizottsággal 
további 200 millió adag vakcina szál-
lításáról és további 100 millió adag 
lehívási lehetőségének biztosításáról. 
A kiegészítő mennyiségek szállítása 
2021 második negyedévétől indulhat. 

A Modernánál – az ottani kormánnyal 
kötött szerződése okán – az Egyesült 
Államok piaca élvez prioritást, ami 
„marad”, az jut el Európába. Jó hír, 
hogy nemcsak a kontinensünkre, ha-
nem Magyarországra is érkezett már a 
cég vakcinájából.   

A Pfizer tervei szerint ebben az évben 
2 milliárd, az AstraZeneca 3, a Moder-
na pedig 1 milliárd adag oltóanyagot 
állít elő. Ha tényleg így történik, idén 
összesen 6 milliárd adag vakcina áll 
majd rendelkezésre, amivel 3 milliárd 
embert, a világ népességének csaknem 
a 40 százalékát lehet beoltatni. Az át-
oltottság mértéke azonban területileg 
nem feltétlenül lesz egyenletes: míg a 
fejlett országokban vélhetően már eb-
ben az évben is magasabb arányt fog 
elérni, az elmaradottabb régiók és azok 
az államok, amelyek korábban nem 
foglaltak le maguknak oltóanyagot, 
lehet, hogy csak 2023-ban vagy 2024-
ben jutnak hozzá a szükséges mennyi-
séghez.

Az Európai Unió tagországai (plusz 
Norvégia) lakosságarányosan jutnak 
hozzá a beszerzett oltóanyaghoz. Ma-
gyarország öt cégtől eddig összesen 
több mint 19 millió adag vakcinát kö-
tött le, ami fejenként két dózissal szá-
molva a teljes lakosság beoltásához 
elegendő. Ennyi vakcinára azonban 
egészen biztos nem lesz szükség, hi-
szen a mintegy 1,6 millió kiskorúnak 
jelenleg nem ajánlják az oltást, az ön-
kéntességből adódóan pedig honfitár-
saink egy jelentős része nem is fog élni 
a lehetőséggel; a legutóbbi felmérések 
szerint a megkérdezetteknek csupán a 
36-44 százaléka állítja határozottan, 
hogy ilyen módon szeretne védettsé-
get szerezni a koronavírus-fertőzéssel 
szemben.   

Az Európai Unió által megrendelt vakcinák

gyártó oltások 
száma 

két oltás 
között 

szükséges idő 
(nap)

rendelt 
mennyiség  

(millió 
adag)

opcionális 
mennyiség 

(millió adag)
státusz

Pfizer-
BioNTech 2 0-21 200 100 engedélyezve december 

21-én

Moderna 2 0-28 80 80 engedélyezve január 6-án

Oxford-
AstraZeneca 2 0-28 300 100

engedélyezés alatt, az 
Egyesült Királyságban már 

oltanak vele

Johnson & 
Johnson

1 vagy 
2 0, 0-56 200 200 februártól elérhető?

Novavax 2 0-21 100 100 áprilistól elérhető

CureVac 2 0-28 225 180 a 3. fázis december 22-én 
kezdődött

Sanofi-GSK 2 0-21 300 0 a 3. fázis előtt tart

Összesen: 1.405 760

További tárgyalások (folyamatban):

Pfizer-
BioNTech 200 100

Novavax 100 100

Valneva 30 30

Összesen: 330 230

Forrás: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en

Tudnivalók a számításba jöhető oltóanyagokról

gyártó
1 adag 

vakcina ára 
(euró)

maximális gyártói 
kapacitás  

(millió dózis/év)

a magyar állam 
által rendelt 
mennyiség  

(millió adag)

tárolás (°C)

Pfizer-BioNTech 12 2.000 6,6 -75 (+/-15)

Moderna 14,7 100-500 1,746 -20

Oxford-AstraZeneca 1,8 3.000 6,54 sima hűtőszekrény

Johnson & Johnson 6,9 1.000 4,36 sima hűtőszekrény

Novavax 16 2.000 0,5 sima hűtőszekrény

CureVac 10 300 0 sima hűtőszekrény

Gamaleja Intézet 
(Szputnyik V) 8,3 1.000 0 sima hűtőszekrény

Sinopharm 58 1.000 0 sima hűtőszekrény

Sinovac 24,8 600- 0 sima hűtőszekrény

Összesen: 19,606

Vásárhelyi-Kondor Judit gyűjtése az Európai Bizottság közleményei alapján
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Gyógyszertár: Ismertetné röviden 
a COMIRNATY hatásmechaniz-
musát?

Zsigmond Krisztina: A hagyomá-
nyos vakcinák – az immunválasz ki-
váltása érdekében – inaktivált vagy 
elölt vírusokat, vagy vírusrészecs-
kéket tartalmaznak. Ezzel szemben 
az mRNS vakcinában egy liposzó-
mába van ágyazva a vírus tüskefe-
hérjéjének genetikai információja. 
A vakcina így üzenetet kézbesít  
a szervezet sejtjei számára, amely 
a vírus tüskefehérjéjének képzésére 
utasítja azokat.

Az mRNS (messenger, magyarul 
hírvivő RNS) egy hosszú molekula, 
amely egyedi sorrendben összekap-
csolódó nukleotidokból épül fel; 
ezáltal képes közvetíteni a vírusra 
specifikus egy vagy több fehérje, 
illetve antigén képzésére vonatkozó 
genetikai információkat. A mi vak-
cinánk esetében ez a SARS-CoV-2 
vírusból származó tüskefehérje 
genetikai információja. Miután  
a vakcinában lévő mRNS bekerül a 

szervezet sejtjeibe, a sejtek követni 
kezdik a fehérjék vagy antigének 
termelésére vonatkozó utasításo-
kat. Ezek aztán megjelenhetnek a 
sejtfelszínen, és a beoltott személy 
immunrendszere felismerheti őket, 
ami immunválaszt vált ki a vakci-
nában lévő antigénnel szemben.

Gyógyszertár: A második oltást 
követően mikor alakul ki és előre-
láthatólag meddig tart a vírus elleni 
védettség?

Zsigmond Krisztina: A Pfizer- 
BioNTech COVID-19 elleni oltása 
kétadagos oltásrendben alkalmazan-
dó. Az első adagot 21 nappal követi 
a második adag beadása. A klinikai 
vizsgálatban mutatott 95 százalé-
kos hatékonyságot minden esetben 
a második dózist követő hetedik 
naptól mutatták ki. Eszerint a 95 
százalékos védettség az első oltástól 
számított 28. napra vonatkozik. Ez 
idő alatt előfordulhat, hogy a beol-
tott személy megfertőződik, ezért 
fontos, hogy az oltottak továbbra is 
viseljenek maszkot, mossanak rend-
szeresen kezet és tartsák be a kétmé-
teres távolságot.

Jelenleg is folytatjuk a vizsgálatokat 
a hosszabb távú biztonságosságra, 
a védettség időtartamával kapcsola-
tos, átfogó információkra, valamint 
a tünetmentes SARS-CoV-2 fertőzés 
esetén tapasztalható hatékonyságra 
vonatkozóan. Bízunk abban, hogy a 
III. fázisú klinikai vizsgálat résztve-
vőinek utánkövetésével mindezekről 
hamarosan többet fogunk tudni. 

Gyógyszertár: Vannak-e ennek a 
vakcinának esetleges mellékhatá-
sai, kockázatai?

Az úttörő
Magyarországon elsőként a Pfizer-BioNTech COMIRNATY nevű vakcinájával kez-
dődött meg a COVID-19 elleni oltás. A készítmény hatásmechanizmusáról, tu-
lajdonságairól Zsigmond Krisztinát, a Pfizer Magyarország vakcina üzletágának 
vezetőjét kérdeztük.
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Korlátozó intézkedések kontra 
nyájimmunitás
A kormányzat által hozott védelmi in-
tézkedések, korlátozások (egyes közös-
ségi terek – éttermek, színházak, mozik, 
fürdők és sportlétesítmények – bezárá-
sa, kötelező maszkhasználat stb.) célja a 
vírus terjedésének lassítása, a fertőzési 
és halálozási görbe ellaposítása. A jár-
ványt a lakosság vakcinációjával lehet 
tartósan felszámolni. Egy-egy hullám 
idővel magától is lecseng, ám nyájim-

munitás híján a tömeges fertőzés újra 
és újra felüti a fejét. A nyájimmunitás 
eléréséhez honfitársaink legalább 60-
70 százalékának a beoltására vagy arra 
van szükség, hogy ennyien átessenek a 
fertőzésen. Persze, utóbbi csoport tagjai 
idővel újra megbetegedhetnek, és arra 
vonatkozóan sincsenek még pontos in-
formációk, hogy a vakcina milyen hosz-
szú távra biztosít védettséget. 

A nyájimmunitás elérését jelenleg két 
tényező nehezíti. Az egyik az embe-

rek alacsony oltási hajlandósága: ha 
csupán a 44 százalékuk adatná be ma-
gának a vakcinát, hogyan lesz abból 
60-70 százalék? A másik, hogy az ol-
tóanyag bár folyamatosan, de viszony-
lag kis adagokban érkezik az országba. 
Január közepéig csaknem 100 ezer em-
ber vakcinációja történt meg, azonban 
ilyen ütemben haladva akár az év végé-
ig is eltarthat a biztonságos átoltottsági 
szint elérése (jelen pillanatban az első 
két kockázati csoport, az egészségügyi 
dolgozók, valamint az idősotthonok 
lakóinak és dolgozóinak oltása zajlik). 

Márpedig ahhoz, hogy visszakapjuk 
a „normális”, járvány előtti életünket, 
hogy feloldják a korlátozó intézkedé-
seket és végre levehessük a maszkot, 
erre van szükség. Ráadásul nagyon úgy 
tűnik, a jövőben a beoltottság is előfel-
tétele lesz bizonyos programokon való 
részvételnek és a kontinensünkön való 
szabad mozgásnak: a repülővel való 
utazásnak vagy az egyik országból a 
másikba történő átlépésnek. Úgy tudni, 
az Európai Unió és így Magyarország 
is gondolkodik az oltási igazolás, illetve 
az ezzel azonos funkciót ellátó telefo-
nos applikáció alkalmazásán (okostele-
fonunk segítségével, az EESZT-ben tá-
rolt információk alapján egyébként már 
most is igazolni tudjuk az oltás tényét).   

Előnyös megítélés

Gyógyszerészi hivatástudatunk érzé-
keny pontja, hogy környezetünk – a 
döntéshozók, a társszakmák képviselői 
és a lakosság – alapvetően egészségügyi 
szakembernek vagy kereskedőnek tart-e 
bennünket. A koronavírus-vakcináció 
kapcsán az előbbi felé billen a mér-
leg nyelve: bár itthon fel sem merült, 
hogy az egészségügyi ellátórendszer 
szereplőiként esetleg a gyógyszerészek 
is olthatnák a lakosságot, és patikai 
forgalomba sem kerülnek a vakcinák, 
gyógyszerészként – a potenciális és 
tényleges fertőzöttekkel napi szinten és 
nagy számban találkozó egészségügyi 
szakemberként – az első körben nyílik 
lehetőségünk beoltatni magunkat. 

MOSZinfó

Zsigmond Krisztina: COVID-19 vakcinánk eddigi leggyakoribb mellékhatá-
sai hasonlóak más vakcinák mellékhatásaihoz (pl. láz, fáradtság, hidegrázás). 
Ezek a tünetek enyhe vagy középsúlyos mértékben jelentkeztek, és egy-két 
nap után megszűntek.
 
Gyógyszertár: Magyarországon összesen hány adag COMIRNATY vakci-
nára számíthatunk ebben az évben?

Zsigmond Krisztina: Magyarország az Európai Unió 200+100 milliós tételé-
ből mostanáig 6,6 millió adag Pfizer-BioNTech oltóanyagot kötött le a 2020-
2021-es évre.

Gyógyszertár: Sokan tartanak a vakcinától. Őket hogyan lehetne  
meggyőzni az oltás fontosságáról?

Zsigmond Krisztina: Hiszünk abban, hogy a betegszervezetekkel, az orvosi és 
közegészségügyi intézményekkel együtt végzett tájékoztatás elengedhetetlen ah-
hoz, hogy felhívjuk a figyelmet a vakcináció fontosságára. 

Vizsgálataink kivitelezése, az eredmények értékelése során semmiféle nyomás-
nak nem engedtünk, semmilyen kompromisszumot nem vállaltunk a résztvevők 
biztonságának garantálása terén. A vakcina fejlesztése a teljes nyilvánosság előtt 
zajlott, minden jelentős mérföldkőről tájékoztattuk a hatóságot és a szabályza-
toknak megfelelően a laikus közönséget. A vizsgálati protokollokat a hatóságo-
kat bevonva alakítottuk ki, a vizsgálati eredményeket pedig már a publikáció 
előtt nyílt szervereken tettük közzé. Úgy gondolom, ez az átláthatóság kulcsfon-
tosságú abban, hogy megerősödjön az emberek védőoltásokba vetett bizalma. 

Gyógyszertár: Mi az, amit a koronavírus elleni védőoltás kapcsán még 
fontosnak tart elmondani?

Zsigmond Krisztina: A globális egészségügyi válsághelyzet megoldása érde-
kében jelenleg a teljes vakcina-készletünket a kormányzati szállítási megálla-
podások alapján juttatjuk el a célországokba. Úgy gondoljuk, a kormányzatok 
vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy igazságosan és méltányosan osszák 
szét a vakcinát a lakosság körében. 

Ezért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy jelenleg Magyarországon a  
Pfizer-BioNTech COMIRNATY nevű, COVID-19 elleni vakcinája a kormány-
zat által szervezett oltáson túl privát szolgáltatóknál nem érhető el. Hívjuk fel 
erre ismerőseink figyelmét is!

https://index.hu/belfold/2021/01/06/applikacio_mobiltelefon_alkalmazas_vakcina_oltas_igazolas_fertozes_belugyminiszterium/
https://index.hu/belfold/2021/01/06/applikacio_mobiltelefon_alkalmazas_vakcina_oltas_igazolas_fertozes_belugyminiszterium/
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A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége elnöke ugyanakkor el-
mondta, ez a pozíció nemcsak lehető-
ségekkel, hanem bizonyos kötelezett-
ségekkel és felelősséggel is jár. Szólt a 
személyi jog megszerzésének feltétele-
iről, lépéseiről, továbbá a személyi jog 
és a gyógyszertár ügyvezetése, illetve 
a tulajdoni hányad összefüggéseiről is. 

Dr. El Koulali Zakariás országos 
tiszti főgyógyszerész az engedélye-
ző és ellenőrző hatóság (az OGYÉI) 
oldaláról világított rá ugyanerre a té-
mára. Említést tett a nem egy konkrét 

gyógyszertárhoz kötődő, szabad sze-
mélyi jog rendszeréről, a helyettesítő 
gyógyszerészek – mint leendő sze-
mélyi jogosok – szakmai gyakorlata 
igazolásának problematikájáról, illet-
ve a személyi jogos távollétében ki-
nevezett felelős, ideiglenes vagy ha-
tósági vezető szerepéről. Az előadó-
tól megtudhattuk, jelenleg 79 olyan 

személyi jogos gyógyszerész van, 
aki nem rendelkezik szakvizsgával, 
és 2025. január 1-ig nem tölti be 50. 
életévét – ami akkortól előfeltétele 
lesz a személyi jog birtoklásának. Jó 
hír, hogy jelen állás szerint bármilyen 
szakvizsga megléte elégséges lesz e 
pozíció betöltéséhez. Összességében, 
dr. El Koulali Zakariás meggyőződé-
se, hogy a személyi jogos gyógysze-
rész a patika biztonságos működésé-
nek garanciája.

Az országos tiszti főgyógyszerész az 
újonnan létesülő patikák engedélye-
zésének tapasztalatairól is beszámolt, 
megemlítve, hogy egyre nagyobb kihí-
vást jelent a kistelepülések gyógyszer- 
ellátása. Fontosnak tartja a szakmaiság 
megmaradását, azt, hogy a kormányzat 
patikákban, ne pedig más megoldások-
ban gondolkodjon. A gyógyszertár-ala-
pítást fontolgatók számára lehet jó hír, 
hogy olyan patikáknak is jár működési 
célú állami támogatás, amelyek ugyan 
még nem működnek, viszont már ren-
delkeznek létesítési engedéllyel.
  
Schissler József könyvvizsgáló, adóta-
nácsadó, okleveles pénzügyi revizor a 
gyógyszertárak gazdasági tanácsadója, 
a megbízható könyvelő ismérveiről és 

„Nagyon sok az idősebb kolléga, szá-
mos patika került eladósorba. Az utób-
bi időben az Elnökség tagjai közül 
többen is vásároltunk gyógyszertárat 
vagy vettük át édesanyánktól a patika 
vezetését. Ez utóbbi is hosszadalmas 
procedúra, nemhogy gyógyszertárat 
vásárolni. Saját magunkból indultunk 
ki, és azt gondoltuk, megpróbálunk se-
gíteni azoknak a leendő és már jelenleg 
is a közforgalomban dolgozó gyógy-
szerészeknek, akiknek nincs szakma-
beli a családjukban, nincs, aki ezeket 
az információkat elmondaná nekik” 

– mesélt a kezdeményezés hátteréről 
dr. Kovács-Szrogh Vivien, a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége 
főtitkára.

Szakmai és gazdasági döntésho-
zóvá válni

A személyi jog egy adott patika szak-
mai vezetésére vonatkozó „engedély”, 
a gyógyszerésznek ezt megszerezve 
nyílik lehetősége arra, hogy meghatá-
rozza, milyen stratégia mentén működ-
jön a gyógyszertár, ahol ilyen minősé-
gében (személyi jogosként) dolgozik 
– ezzel a gondolatmenettel nyitotta 
a napot Lukácsné dr. Fodor Enikő.  

A személyi jogtól a gazdaságos gyógyszertár- 
működtetésig
Beszámoló a Fiatal Gyógyszerészek Napjáról
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ez év január 23-ára online pontszerző továbbképzést szervezett, elsősorban pá-
lyakezdő gyógyszerészek részére. A MOSZ vezetőségének tagjai és a meghívott külsős szakemberek előadásukban a személyi 
jog megszerzésének feltételeit, a patikatulajdonossá válás módozatait, illetve a gyógyszertárvezetés során felmerülő felada-
tokat és kihívásokat ismertették negyed-, ötödéves egyetemi hallgatókból és gyakorló gyógyszerészekből álló közönségükkel. 
A prezentációk természetesen a már vezető pozícióban lévő kollégák számára is használtak a mindennapi munka során alkal-
mazható, patikájuk gazdaságosabb működtetését szolgáló információkkal. 
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ből ingatlant és gépjárművet nem le-
het venni, bútort és eszközöket viszont 
igen, és a patika épülete is bővíthető 
belőlük. Az előadó mindenkit arra biz-
tatott, hogy pályázzon és folyamatosan 
figyelje az ezzel kapcsolatos webolda-
lakat (palyazat.gov.hu, palyazatmene-
dzser.hu stb.). 

Kispatikáktól a franchise  
rendszerekig

Dr. György Péter, a MOSZ Veszprém  
Megyei Szervezetének elnöke a pa-
tikaműködtetés pénzügyi egyensú-

lyának megteremtéséről, a bevételek 
növelésének és a költségek csökken-
tésének lehetőségeiről beszélt. En-
nek kapcsán lényegesnek nevezte a 
gyógyszertári portfólió tudatos meg-
tervezését, illetve annak eldöntését, 
hogy a vállalkozás működése során 
milyen mértékben kívánja megőrizni 
függetlenségét, ami előnyökkel, de 
hátrányokkal is jár a különböző be-
szerzési és marketingtársulásokhoz, 
illetve franchise rendszerekhez csatla-
kozott patikákkal szemben. 

Bárhogy is döntsünk, tette hozzá  
Péter, a fő cél a jövedelmezőség nö-
velése kell, hogy legyen, mert ezáltal 
tudjuk biztosítani, hogy a betegek a le-

hető legmagasabb színvonalú ellátást 
kapják. Illetve amennyiben a függet-
len működés mellett döntünk, akkor is 
használjuk a beszerzési társulások és a 
franchise rendszerek módszereit!

Dr. Kovács-Szrogh Vivien szerint 
egy patika sikeres működéséhez 
nélkülözhetetlen a különböző mar-
ketingfogások alkalmazása, és bár 
minden gyógyszertár helyzete más 
és más, léteznek olyan vastörvé-
nyek, amelyeket valamennyi patika 
érvényesíthet a konkurenciával foly-
tatott harcban, ami a vásárlói loja-
litás elnyeréséért folyik. Az előadó 
ezekhez kapcsolódó tapasztalatairól 
számolt be a személyi jog megszer-
zésétől egészen az általa vezetett 
gyógyszertár közelmúltban történt 
átalakításáig.
 
Dr. Oláh Gábor arra kereste a választ, 
hogyan működtethető sikeresen egy kis 
település patikája. Milyen típusú, sze-
mélyiségű gyógyszerésznek érdemes 
falun, kisközségben ilyen feladatra 
vállalkoznia? Milyen szempontokat ér-
demes figyelembe vennünk egy vidéki 
patika megvásárlásakor? Mi lehet jó 

jel, illetve milyen kockázatokat hor-
doz magában ez a lépés? Nem az szá-
mít, hogy aktuálisan mekkora az adott 
gyógyszertár, hanem hogy mekkorává 

a vele szemben támasztható követelmé-
nyekről beszélt. Mint kiderült, maga a 
személyi jogos gyógyszerész is betölt-
heti ezt a szerepet, ám nem lehet saját 
vállalkozása könyvvizsgálója. Az előadó 
a gyógyszertárhoz jutás különféle módo-
zatainak jogi hátteréről is szót ejtett.

Számos pályakezdő vagy jelenleg al-
kalmazottként dolgozó gyógyszerész 
gondolkozik patika vagy gyógyszertá-
ri tulajdonrész vásárlásán. Elsősorban 
nekik szolgált hasznos információk-
kal Virágosné Kovács Évának, az  
UniCredit Bank vezető kisvállalati ta-
nácsadójának prezentációja, amelyben 
a pénzintézetek által kínált lehetősé-
gekről, konkrétan a Patika Hitelprog-
ram kondícióiról esett szó. Az előadó 
tapasztalatai szerint az ilyen beruházá-
sok kapcsán körülbelül 7-10 éves meg-
térüléssel lehet számolni. 

Láving Gusztáv, a Hiventures koc-
kázati tőkealap-kezelő KKV befekte-
tési igazgatója elmondta, cége olyan 
kiegészítő hitelt kínál a patikát vagy 

patikai tulajdonrészt vásárolni kívá-
nó gyógyszerészeknek, amely csök-
kenti az önrész mértékét, és amit csak 
a hetedik év végén kell visszafizetni. 

Gacsályi Béla, a GBA Közbeszerzési 
Kft. ügyvezető igazgatója a gyógyszer-
tárak számára kínálkozó pályázati le-
hetőségekről adott tájékoztatást. Rész-
letesen kitért a hazai forrásból, illetve 
uniós társfinanszírozással megvalósuló 
pályázatok előnyeire és hátrányaira. 
Mint kiderült, az így elnyert pénzek-

Milyen is a falusi gyógyszertár?
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formában. Csupán problémaindítónak 
vetettem fel, hogy hogyan lehet a zá-
róvizsgás gyakorlatot megváltoztatni, 
viszont a dékánok, dékán-helyettesek és 
a szakmai szervezetek képviselői együtt 

kat – összegezte a nap tapasztalatait  
dr. Kovács-Szrogh Vivien. – Körülbe-
lül 40-50 érdeklődőre számítottunk, 
ehhez képest összesen 190 fő regiszt-
rált, köztük 56 egyetemi hallgató. A dé-
lelőtti szekciónak különösen nagy sike-
re volt (akkor 186-an, délután valami-
vel kevesebben voltak fent az oldalon). 
Az országos tiszti főgyógyszerész úr 
előadása nagyon érdekelte a fiatalokat, 
ugyanígy a banki szekció is: a finan-
szírozási lehetőségekkel kapcsolatban 
különösen sok kérdés érkezett a hall-
gatóságtól. Maklári Zsolt előadását kö-
vetően szintén záporoztak a kérdések, 
ami nem csoda, hiszen fiatal, nagyon jó 
előadó, viszi magával a csapatot.”

„Lehetőség szerint minél hamarabb sze-
retnénk folytatni az itt megkezdett mun-
kát – tette még hozzá a MOSZ főtitkára. 
– A márciusi Gyógyszertár-működtetés 

ültünk a gyógyszerészkamarában, ami-
kor kitaláltuk a gyógyszeripari szakmai 
gyakorlatot, ami negyedév második és 
ötödév első félévében egy kötelezően 
választható tárgy. 

Konferencián belül fogunk szervezni 
egy blokkot a generációváltással és a 
patikai tulajdonhoz jutással kapcsolat-
ban. Úgy érzékeljük, ez most nagyon 
aktuális téma, a fiatalok és az idősebb 
gyógyszerészek is vevők rá. Az előadá-
sokat a mostaninál is interaktívabbá kí-
vánjuk tenni, hogy már közben is visz-
szajelzést kaphassunk egy-egy kérdés 
kapcsán a hallgatóságtól, és annyira be-
vonjuk őket a párbeszédbe, amennyire 
csak lehet.”  

MOSZinfó

Az államvizsgához két hónap patikai 
gyakorlat és egy hónap klinikai gya-
korlat kapcsolódik. Nem lenne sze-
rencsés, ha gyógyszergyári gyakorlat 
is szerepelne ezek között? Működik 
még az a gyártókkal kötött megál-
lapodás, hogy fogadnak ösztöndíjas 
hallgatókat? Ha nem, lehet tudni, 
hogy miért nem? Mikorra várható 
ezen a területen valamilyen egyezte-
tés, előrelépés?

Dr. Bácskay Ildikó: A négy képzőhely 
között nemcsak a záróvizsgás gyakor-
latokkal kapcsolatban, hanem minden 
téren folyamatos az egyeztetés. Ha 
bármilyen probléma merül fel az ok-
tatásban, akkor akár a dékánok, akár a 
dékán-helyettesek összejönnek online 

tudjuk tenni – vonta le a végkövetkez-
tetést a MOSZ alelnöke.

Dr. Maklári Zsolt jogász, a Sárdy 
és Társai Ügyvédi Iroda munkatár-
sa is kitért a gyógyszertári tulajdon 
szerzésének lehetőségeire (öröklés, 
új patika alapítása, üzletrész vásárlá-
sa), a gyógyszerészi elővásárlási jog 
jelentőségére, valamint a vállalkozást 
működtető különböző cégformákra. 
Ezt követően a személyi jogos gyógy-
szerész munkajogi helyzetét – jogo-
sultságait és felelősségét – részletezte, 
külön vizsgálva a munkáltatói és a be-
osztotti pozíciót. 

Folytatjuk a generációváltást

„A rendezvényünkön részt vevők szá-
ma messze felülmúlta várakozásain-

Önök kérdezték
A XXX. GYOK előadói válaszoltak – 3. rész
A tavaly októberi, online megrendezett gyógyszerészkongresszus nézői számos kérdést tettek fel az előadóknak, amelyeknek 
csupán egy részét volt lehetőség akkor megválaszolni. A megszólalóktól azonban minden kérdésre igyekeztünk választ kapni: 
az alábbi cikkben a hazai gyógyszerész-képzőhelyek oktatói osztják meg velünk a curriculum jelenlegi helyzetével és esetle-
ges átalakításával kapcsolatos gondolataikat. 
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felvehető tantárgyat az egyik egye-
temen oktatnak, a másikon viszont 
nem.) Gondolkoznak-e az egyete-
mek azon, hogy online formában 
tartsanak meg egy-egy előadást? 
Például egy oktató Szegeden tartja 
az órát, és az online követhető lenne 
a budapesti, debreceni és pécsi tan-
termekben is. Ez adott esetben az 
oktatókról is levenne némi terhet.

Dr. Fittler András: Az egyetemközi 
együttműködések nemzetközi szinten 
már tartalmaznak ilyen megoldásokat. 
Igazából az a kérdés, hogy ezek milyen 
tárgyakat érintenek. Olyan szempont-
ból egy kicsit bonyolult a helyzet, hogy 
a különböző karokon nem feltétlenül 
ugyanaz a nomenklatúrája, a kreditér-
téke és a tartalma az egyes tárgyaknak. 
Ennek a témának két vetülete van. Az 
egyik, hogy a hallgatóknak van-e ide-
jük plusztárgyakat hallgatni azokon 
felül, amiket eleve hallgatnának. A 
másik, hogy kötelező vagy választható 
tárgyakról van-e szó. Szinte biztos va-
gyok abban, hogy választható tárgyak 
kapcsán nyitott kapukat döngetünk, a 
kötelező tárgyak esetén pedig ez egye-
lőre még nem volt prioritás, de most, 
hogy beléptünk az online világba, ezen 

is el lehet kezdeni gondolkod-
ni. Nem lehetetlen, de ez 
most egyik egyetemen sem 
stratégiai kérdés. 

Az expediálás során gyak-
ran merül fel probléma-
ként, hogy a gyakorlaton 

lévő hallgatók nem tudják, 
melyik készítmény receptkö-

teles és melyik nem. Tervezik-e az 
egyetemek, hogy ezzel kapcsolatban 
indítanak valamilyen felzárkóztató 
különórát?

Dr. Somogyi Orsolya: Különórát erre 
sajnos nem lehet áldozni, de a gyógysze-
részi gondozást próbáltuk az idei tanévre 
felfejleszteni, és egy teljesen új perspek-
tívát adni neki. Nagyon sok olyan e-lear-
ning gyakorlófeladatot készítettünk a 
hallgatóknak, és ez a gyógyszerészi 
gondozás vizsgánknak is része, hogy a 
készítményt a hatóanyagnévvel kell pá-
rosítaniuk. Ez arra is alkalmat ad nekik, 

mot többször is meg tudjuk tartani, és 
sokszor már azok kitöltik a létszámot, 
akik velünk kapcsolatban állnak. Na-
gyon szeretném, ha ezt a jövőben egy-
egy év során több alkalommal is meg 
tudnánk rendezni.

Tud-e számszerű adatot mondani 
azzal kapcsolatban, hogy a hallgatók 
közül hányan csatlakoztak a felzár-
kóztató oktatáshoz?

Dr. Somogyi Orsolya: A curriculum 
elején található tantárgyaknál általában 
nagy a lemorzsolódás, és probléma, 
hogy a terápia-, illetve szakma-specifi-
kus tantárgyakig nem feltétlenül jutnak 
el a hallgatók, márpedig lenne rá igé-
nyük. Élettanból a kardiovaszkuláris 
rész, illetve a neurofiziológia az, amit 
kitűztünk kiscsoportos képzésnek. Ott 
már kevesebb hallgató csatlakozik, in-
kább alkalomszerűen veszik igénybe 
ezeket a konzultációs lehetőségeket, 
hiszen már egy-egy alkalom is segít 
nekik, hogy fel tudjanak zárkózni.

Ellenben az általános kémiai számí-
tásokkal kapcsolatos ismeretek, kon-
zultációs alkalmak heti gyakorisággal, 
stabilan 15-20 fővel szoktak menni.  

A szerves kémiánál pedig plusz egy 
előadással bővült a tematika, és a nagye-
lőadóban kell megtartani a konzultációt, 
mert az egész évfolyam nagyon szíve-
sen eljön még egyszer meghallgatni 
azokat az alapinformációkat, amelye-
ket nem értett meg a korábbi előadáson 
vagy gyakorlaton. Nálunk a szerves ké-
mia óraszáma némileg csökkent, hogy 
az ilyen alapozó jellegű tantárgyak, bár 
fontosak, de ne vegyenek el óraszámot 
a szakma-specifikus tárgyaktól. 

Lesz-e lehetőség áthallgatásra az 
egyetemek között? (Ha például egy 

Az ipari szakmai gyakorlat csíráját elül-
tettük, a kérdés az, hogy az ipar milyen 
ütemben és hány hallgatót tud fogad-
ni. Ők sincsenek könnyű helyzetben, 
és a veszélyhelyzetben értelemszerűen 
ők sem tudták a hallgatóinkat fogad-
ni. Összefoglalva, törekvések vannak 
arra, hogy az ipari gyakorlat mindenki 
számára sokkal inkább elérhető legyen, 
nem nyáron, hanem az egyetem szem-
pontjából aktív időszakban.

A gyártókkal kapcsolatban működ-
nek-e még ösztöndíjprogramok, és 
ha igen, akkor ezekkel kapcsolatban 
hol, kinél lehet érdeklődni?

Dr. Bácskay Ildikó: A Tevával működött 
egy nagyon jó ösztöndíjprogram, de az 
már évekkel ezelőtt megszűnt. Erre a 40 
órás gyógyszeripari szakmai gyakorlatra a 
gyárak egy nagyon jó programot állítottak 
össze, és ha nem is ösztöndíjat, de utazási 
támogatást, illetve étkezési kiegészítést is 
kaptak a részt vevő hallgatók. 

Szóba került az EFOP program, 
azon belül is képzők képzése. Az ok-
tató gyógyszerészek hogyan tudnak 
ehhez csatlakozni, illetve hol tudnak 
érdeklődni ezzel kapcsolatban? 

Dr. Somogyi Orsolya: Ezt a 
programot az októberi, illetve 
novemberi hónapokban szok-
tuk meghirdetni. Eddig há-
rom alkalommal került rá sor. 
Évente sajnos csak egyszer 
van alkalmunk ezt megvalósí-
tani. A velünk kapcsolatban álló 
képzőhelyekre e-mailben küldjük 
ki a jelentkezési lehetőséget. Mindig po-
zitív visszajelzéseket kapunk, illetve azt 
vesszük észre, hogy a hozzánk csatlako-
zott oktató gyógyszertárak vezetőinek is 
igénye van erre, hiszen tényleg egy meg-
felelő fórum arra, hogy tapasztalatokat 
tudjunk cserélni. 

Elsősorban a velünk kapcsolatban 
álló képzőket tudjuk értesíteni, hiszen 
az ő elérhetőségeiket ismerjük. Ettől 
függetlenül szívesen fogadunk olyan 
gyógyszerészt, aki vidékről érkezne. 
Sajnos az egyetemen belül még mindig 
kicsi a kapacitás arra, hogy ezt a fóru-

„Nem azon kellene igyekeznünk, hogy 
az orvosoktól átvegyünk feladatokat, 

hanem a saját kompetenciáinkat kell minél 
magasabb szinten gyakorolnunk.”
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tos, hiszen ennek az a lényege, hogy 
azokat az információkat, amelyek a 
számlán szerepelnek, elektronikus 
módon át tudjuk adni, és a gyógyszer-
tár könyvelőjének megvan a lehetősé-
ge arra, hogy kis túlzással egy gomb-
nyomásra ezeket be tudja illeszteni a 
könyvelési rendszerbe. Ennek az a ho-
zadéka, hogy a gyógyszerész sokkal 
gyorsabban látja a patika adatait, sok-
kal pontosabban állnak ezek az adatok 
a rendelkezésére.

A másik dolog az elektronikus számla, 
a tényleges számla elektronizált válto-

zata, amit papírt megspórolva tudunk a 
gyógyszertárak felé eljuttatni. Ezeket 
a számlákat elektronikusan tudjuk ar-
chiválni, amivel mindannyian időt és 
pénzt spórolunk. 

Kovácsné Putnoki Katalin, az 
Euromedic-Pharma Zrt. vezérigaz-
gatója: A számlaadatokat mi is át 
tudjuk már adni elektronikusan, az 
e-számla bevezetésére készen állunk, 
de még nem tettük ezt meg. Mivel mi 
főleg kórházi ellátásra szakosodtunk, 
ott ez egy kicsit még várat magára. 
Amint ők készen állnak ezeknek a 

Lassan minden nagykereskedő áttér 
a digitális számlázásra. Mit tapasz-
taltak, fel vannak rá készülve a pati-
kák, és általában szívesen fogadták? 
Az én könyvelőm azt mondta, hogy 
neki nyomtassam ki a számlát, ami-
nek így nincs értelme.  

Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma 
Zrt. vezérigazgatója: Itt két dologról 
érdemes beszélni. Az egyik a számla-
adatok elektronikus átadása. Ez okoz-
za azt a valódi többletértéket a patikák 
könyvelőinek és rajtuk keresztül a 
gyógyszertáraknak, ami igazán fon-

Önök kérdezték
A XXX. GYOK előadói válaszoltak – 4. rész
A tavaly októberi, online megrendezett gyógyszerészkongresszus nézői a nagykereskedőknek is sok kérdést tettek fel.  
Ezeknek csupán egy részét volt lehetőség akkor megválaszolni, a többi kérdésre adott választ az alábbiakban olvashatják.

hogy tisztában legyenek azzal, melyik 
gyógyszer vényköteles és melyik vény 
nélküli, ugyanis a feladatoknak két nagy 
csoportja van: a hallgatók a vényköteles, 
illetve a másik kategóriában is tudnak 
gyakorolni. Nyilván nem tudjuk tőlük 
valamennyi olyan készítményt megkér-
dezni, amelyekkel a patikában ténylege-
sen foglalkozunk; első körben top százas 
listákat készítettünk nekik azokból a 
vényköteles és OTC-készítményekből, 
amelyeket feltétlenül érdemes ismerni-
ük. Ezek részben forgalmi alapú, részben 
pedig olyan listák, amelyek a terápiás 
területeket is lefedik. A célunk, hogy a 
kilencedik félév alatt a hallgatók valóban 
gyakorlatias tudásra tehessenek szert. 

Dr. Fittler András: Nálunk két szem-
eszteren keresztül megy egy órasorozat, 
ami csak a vény nélküli készítményekre 
fókuszál, és termékismeret-irányultsá-
gú. Valószínűleg minden egyetemen 
van olyan tárgy, amelybe ilyen jellegű 
ismereteket integrálnak. Erre vannak jó 
példák, akár versenyek, akár szituáci-
ós gyakorlatok révén. Tény, hogy erre 
minél nagyobb hangsúlyt kell fektet-
ni, hiszen az officinai munka során a 

gyógyszerésznek leginkább az OTC ter-
mékkörben van önálló kompetenciája. 

Az orvos-asszisztensek számára elindí-
tottak egy képzést, amelynek elvégzése 
után ők is felírhatják a krónikusan 
szedett gyógyszereket a betegeknek. 
Vajon nekünk, gyógyszerészeknek 
miért nem indul ilyen jellegű képzés? 
Ez a mi kompetenciáink közé is befér-
ne… Tervezik-e erről az egyeztetést az 
illetékes minisztériummal?

Dr. Csupor Dezső: A kar álláspontját 
nem ismerem, de én nem ebben látom 
a jövőt. Ha azt akarjuk, hogy ne kis or-
vosoknak tekintsenek bennünket, akkor 
nem azon kellene igyekeznünk, hogy az 
orvosoktól átvegyünk feladatokat, ha-
nem a saját kompetenciáinkat kell minél 
magasabb szinten gyakorolnunk. 

Dr. Fittler András: Ha mindenki ma-
gába néz, a gyógyszerrendelés olyan 
felelősséggel jár, amit nem biztos, 
hogy minden kolléga szívesen felvál-
lalna. Ez egy külön képesítés az orvo-
sok részéről, az ő kompetenciájuk, én 
a sajátunkat tartanám elsődlegesnek. 

Először otthon tegyünk rendet, és eset-
leg utána gondolkodhatunk másban.  

Dr. Bácskay Ildikó: Én is csatlakozom 
az előttem szólókhoz. Az előadások alatt 
végiggondoltam, milyen sok fontos kom-
petenciája van egy gyógyszerésznek. 
Minden területen, a közforgalomban, a 
gyógyszeriparban, vagy kórházi-klinikai 
gyógyszerészként. Ezeket kell felelősség-
teljesen elvégezni, illetve felismerni, hogy 
önbizalmat kapjunk, mert úgy gondolom, 
hogy a gyógyszerész szakma egy kicsit 
önbizalom-hiányos. Saját magunknak 
kellene azt sulykolni, hogy felelősségtel-
jesen, sok kompetenciával rendelkezve 
tudjuk ezt a hivatást művelni.  

MOSZinfó

(folytatjuk)
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szítményeket szúrópróbaszerűen elle-
nőrizzük, illetve ha nem megbízható-
nak nyilvánított, nem meghatalmazott 
nagykereskedőtől vásárolunk, akkor 
tételesen azonosítunk. Ugyanez igaz a 
visszárura: ott is minden egyes dobozt 
tételesen azonosítunk.

A gyógyszeriparban mindenhol 
probléma a munkaerőhiány. A nagy-
kereskedőknél is?

Kaló Tamás: Egyértelműen igen. Ko-
rábban azt láttuk, hogy regionálisan 
voltak különbségek, például Északnyu-
gat-Magyarországon, elsősorban Győr-
ben a raktárainkban évek óta égető 
volt a munkaerőhiány, és ez mostanra 
rossz irányba kiegyenlítődött. Ma már 
mindenhol nagyon súlyos szakember-
hiány tapasztalható, középfokú vég-
zettségű vagy a komissiózásban részt 
vevő kollégák esetében is. És sajnos 
gyógyszerészek tekintetében is, hiszen 
a nagykereskedelemben is rengeteg 
gyógyszerész dolgozik. Nagyon nehéz 
például minőségbiztosító kollégákat 
találni.

Kovácsné Putnoki Katalin: Az irodai 
dolgozók esetében ez kevésbé jellem-
ző. Mi gyógyszerészekkel is nagyon 
jól állunk: hat minőségbiztosító gyógy-
szerész dolgozik nálunk, úgyhogy eb-
ben sikeresek és szerencsések voltunk. 
Azonban a raktári dolgozók tekinteté-
ben tényleg nagy volt a hiány. Most, a 
COVID-19-járvány alatt azt tapasztal-
tuk, hogy más szektorokból többen is 
jelentkeztek hozzánk. Ennek kapcsán 
egy kicsit fel kellett adnunk az eddigi 

Dr. Feller Antal: Az ilyen helyzete-
ket egyéni problémaként fogjuk ke-
zelni, és minden egyes gyógyszertár 
esetén megvizsgáljuk a lehetőségeket.  
A visszáruról annyit, hogy az első hul-
lám időszakában is, amikor a járvány 
által érintett gyógyszertárból visszáru 
érkezett a Hungaropharmához, azt ka-
ranténba helyeztük, és csak a karantén-
ból történő felszabadítás után lehetett 
újrahasznosítani.   

Mennyi többletmunkát ad a nagy-
kereskedőknek az egyedi dobozazo-
nosítás normál körülmények között, 
illetve visszáru esetén?

Kovácsné Putnoki Katalin: Szerintem 
ez minden nagykereskedőnek plusz-
munkát jelent, amire humánerőforrás-
sal, gépekkel és egyéb eszközökkel is 
fel kellett készülni. Visszáru esetén az 
egyedi dobozazonosítás nagyon komoly 
kihívást jelent. Főleg nálunk, akik kór-
házi ellátók is vagyunk. Ha egy kórház-
ban megtörtént a kivezetés, onnantól a 
visszárut már nagyon nehéz kezelni. 
Éppen ezért a gyártókkal közösen ki 
kellett dolgoznunk egy módszertanit, 
hogy ezt miképpen lehet megoldani. 

Kaló Tamás: A mi esetünkben is a 
visszáru kezelése a lényegesebb kér-
dés. Mi is felkészültünk rá, és nagyon 
örülök annak, hogy eddig nem történt 
olyan incidens, ami emiatt befolyásolta 
volna a gyógyszerellátást.   

Dr. Feller Antal: Az egyedi dobozazo-
nosítás a nagykereskedőkre is nagyon 
komoly feladatot ró. A beérkező ké-

számláknak a fogadására, akkor mi is 
be fogjuk vezetni. 

Ha ezeket a számlákat elektroniku-
san kell archiválni, ennek milyen 
pluszköltsége lesz a gyógyszertár ré-
széről?

Kaló Tamás: A könyvelési díjnak ezál-
tal nem lenne szabad megnövekednie, 
hiszen a könyvelőnek egyszerűbb dol-
ga van így a számlákkal. Ha kialakítja 
a számlaadatok átvételének a lehetősé-
gét, akkor az ő munkája is gyorsabbá és 
egyszerűbbé válhat. Természetesen egy 
ellenőrzést mindenképpen el kell végez-
nie, de ez csak az elején jelent a részéről 
nagyobb energiaráfordítást, utána keve-
sebb manuális munkával tud dolgozni. 
Valóban, a számláknak van egy törvény 
által előírt archiválási kötelezettsége. 
Tudomásom szerint több szolgáltató is 
foglalkozik ezzel, de hogy ez mennyi-
be kerül, azt nem tudom megmondani. 
Igen, ennek az árát valószínűleg a pati-
káknak is meg kell fizetniük. 

Dr. Feller Antal, a Hungaropharma 
Zrt. vezérigazgatója: Az archiválást a 
Hungaropharma is elvégzi, és az archi-
vált számlákat kérésre, ahogy most is, 
a későbbiekben is rendelkezésre fogja 
bocsátani.

A nagykereskedők részéről van eljá-
rásrend azzal kapcsolatban, ha egy pa-
tikának fertőzés miatt két hétre vagy 
akár egy hónapra be kell zárnia? Ben-
nünket szorítanak a fizetési határidők, 
a visszáruzással kapcsolatos szabá-
lyok. Erre van valamilyen megoldás?

Kaló Tamás: A márciusi időszakot 
követően volt is rá példa, hogy néhány 
napra bezárt egy gyógyszertár. Ezeket 
a helyzeteket természetesen tudjuk ke-
zelni, sőt, Hankó elnök úr is arra kért 
bennünket, hogy ezeket a szituációkat 
oldjuk meg. Hosszabb bezárás sze-
rencsére nem történt, és bízom benne, 
hogy a pandémia miatt nem is fog.

Kovácsné Putnoki Katalin: Termé-
szetesen felkészültünk. Ha a patika jel-
zi, akkor a nála lévő készletünket nem 
kintlévőségként fogjuk kezelni.  
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gyógyszertárak számára is kedvezőbb 
eladási árakat tudunk biztosítani, mint 
korábban.

Visszáru/hiányos szállítás esetén 
nagy segítség lenne a jóváírás gyor-
sítása. Különösen leltár előtt fontos, 
hogy minden beérkezzen...

Kaló Tamás: Figyelünk erre, és dol-
gozunk azon, hogy gyorsítani tudjuk 
a visszáru-ügyintézés folyamatát, és 
hatékonyan tudjuk támogatni a gyógy-
szertárak munkáját.  

A nagykereskedelmi árrés körülbe-
lül azóta van bebetonozva, mint a 
patikai. Próbálnak ezen változtatni?

Kaló Tamás: Az árrés-valorizáció egy 
fontos szakmapolitikai kérdés, ahol 
nem az egyes cégek, hanem a szakmát 
összefogó szervezetek tudnak ered-
ményeket elérni. Több kérdésben, így 
ebben a   témában is nagyon örülnék, 
ha a Gyógyszer-nagykereskedők Szö-
vetsége együtt tudna gondolkodni a 
gyógyszerészszakmai és érdekképvise-
leti szervezetekkel. Mind a gyógyszer-
tárak, mind a nagykereskedők számára 
fontos ugyanis, hogy képződjön annyi 
megtermelt eredmény, amit a gyógy-

szerellátási rendszer fejlesztésére, 
illetve ezzel kapcsolatos beru-

házásokra tudunk használni. 
Az utolsó árrés-valorizáció 
óta eltelt hosszú időben a 
költségmegtakarítási intéz-
kedések egyenlítették ki az 
infláció okozta költségnö-

vekedést és biztosították a 
beruházási többletforrásokat. 

Ezek a lehetőségek azonban kimerül-
tek, ma már nem nagyon van olyan 
terület, ahol spórolni lehet. Megy-
győződésem, hogy az árrés-rendezés 
kérdését a nagykereskedőknek és a 
gyógyszerészszervezeteknek egymás-
sal összefogva kell felvetniük és kép-
viselniük, és el kell kerülni a 2012-es 
helyzetet, amikor kijátszották egymás 
ellen a gyógyszerellátás szereplőit.  

MOSZinfó

(folytatjuk)

a tavaszi időszakban, amikor csaknem 
hétmilliárd forinttal megemeltük a 
készletünket, most is növeljük azokból 
a termékekből a készletet, amikből a 
második hullám hatására növekedhet a 
szükséglet. Mindezt rugalmasan kezel-
jük: folyamatos előrejelző-rendszerrel 
dolgozunk, és ha szükséges, akkor nö-
veljük a készleteinket.

Ahogy szó volt már róla, a hiánycikkek 
elsősorban nem a COVID-19-járvány-
ra, tehát nem az alapanyaggyártásra, 
beszállítói problémákra vezethetők 
vissza. A korábbi időszakban is hiány-
cikk termékekről beszélünk, amelyek 
elsősorban gyártásütemezési, a meg-
növekedett igényre visszavezethető 
vagy gazdasági megfontolások alapján 
hiánycikké vált termékeket jelentenek.   

A védőeszközök ára a gyógy-
szer-nagykereknél még mindig sok-
kal magasabb, mint az egyéb keres-
kedőknél. Várható, hogy Önöknél is 
csökken az áruk?

Kaló Tamás: A PHOENIX Pharma 
Zrt. kiemelt figyelmet fordít a for-
galmazott termékek minőségére és 
a megfelelő minőségi dokumentáció 
meglétére. Mi is szembesültünk azzal, 

hogy a megfelelő minőség mellé a be-
szállítók magasabb árat társítanak, kü-
lönösen a védőfelszerelések területén. 
Minden cikkcsoportnál nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy kizárjuk annak a 
lehetőségét, hogy bizonytalan eredetű 
termékek kerüljenek be az alapvető-
en zárt gyógyszerellátási láncba. Te-
kintettel arra, hogy a védőeszközök 
ellátása   a kezdeti nehézségeket kö-
vetően normalizálódott, egyre inkább 
javuló pénzügyi feltételek mellett tu-
dunk beszerezni megfelelő minőségű 
védőeszközöket, így   jelenleg már a 

elképzeléseinket: korábban elsősorban 
gyógyszertári asszisztens végzettség-
gel rendelkező kollégák dolgoztak a 
raktárakban, a komissiózás területén, 
viszont ezt most elengedtük, és más 
területről érkező szakembereket is fel-
vettünk. 

Dr. Feller Antal: Azt tapasztaltuk, 
hogy az év közepén könnyebb volt rak-
tári dolgozókat találni és alkalmazni. 
Hosszú távú tervünk, hogy egy olyan 
kompenzációs csomagot dolgozzunk 
ki a munkatársainknak, ami vonzóbbá 
teszi számukra a Hungaropharmát. 

A nagykereskedések mennyi időre 
elegendő biztonsági készlettel ren-
delkeznek?

Kaló Tamás: Mi a Phoenix-nél átlago-
san 22-24 napos készlettel dolgozunk. 
Természetesen most, hogy tapasztaltuk 
a forgalom emelkedését, jelentősen 
emeltük a készleteink mennyiségét. A 
szeptember problémamentesen zajlott 
le, azok a hiányok, amelyek előfordul-
tak, többnyire gyártói eredetűek vol-
tak. Készülünk, és bízunk benne, hogy 
az egyébként mindig erősebb őszi-téli 
időszakra megfelelő készletekkel fo-
gunk rendelkezni. 

Kovácsné Putnoki Katalin: 
Mi szintén 21-25 napos át-
lagos biztonsági készlettel 
rendelkezünk, de azokból a 
termékekből, amelyek kap-
csán az Euromedic kizáró-
lagos ellátást végez, orszá-
gos tenderekben képviseljük 
magunkat, egy-másfél hóna-
pos biztonsági készleteket tartunk, at-
tól függően, hogy milyen országból 
érkezik, és milyen gyorsan tudjuk be-
szerezni a készítményt.  

Dr. Feller Antal: Nehéz átlagos kész-
let-összetételről beszélni, de nálunk is 
átlagosan 24-25 napos készlet van. At-
tól függően, hogy milyen gyakoriság-
gal szerezzük be a termékeinket, elté-
rőek lehetnek a készleteink. Ugyanígy 
eltérő lehet a készlet annak függvényé-
ben, hogy szezonalitásra vagy a járvány 
második hullámára készülünk. Ahogy 

„Folyamatos előrejelző-rendszerrel 
dolgozunk, és ha szükséges, akkor 

növeljük a készleteinket.”
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vele dolgozni. Most pedig atorvastatin-
ból van 18-féle.

Változott az árrés is. Húsz évvel ezelőtt 
magasabb árrésekkel dolgoztunk, ma 
azzal küszködünk, hogy a generikus 
árcsökkentések eredményeként egyre 
lejjebb mennek az árrések. Éppen ezért 
a patikánk kínálata is változott. Húsz 
évvel ezelőtt elég volt magisztrális ké-
szítményekkel dolgoznunk vagy a re-
ceptköteles készítményeket kiadnunk. 
Ma egyre inkább vény nélkül kapható 
készítményekkel és egyéb termékekkel 
kell dolgoznunk. Miért? Mert igény 
van rájuk, és mert ezekből termelhető 
ki az az árrés-tömeg, amivel nyeresé-
gesebbé tehető a vállalkozásunk.  

Húsz év alatt az is változott, hogy míg 
korábban a beteg az orvostól és tőlünk 
kapott információt a termékekről, a mai 
világban a páciensek a „dr. Google”-ról 
vagy „dr. Facebook”-ról hamarabb sze-
reznek információt, mint tőlünk. Azzal 
jönnek oda hozzánk, hogy ők nem ezt 
olvasták, az ő betegségük ez, és maguk 
próbálják magukat gyógyítani. Más 
kérdés, hogy ezeknek az információk-
nak mennyi a valóságalapja, és hogy 
mi, egészségügyi szakemberek mit 
tudunk ezzel a helyzettel kezdeni. Ez 
komoly kihívás számunkra, ugyanak-
kor ami kihívást jelent, az hoz pozitív 
változást a jövőben, hiszen az a mozga-
tórugója annak, amit mi is szeretnénk, 
hogy a szakmánk fejlődjön. 

Ha nem kívánunk megragadni abban 
a szerepben, amiben negyven évvel 
ezelőtt voltunk, akkor ezekre a kihí-
vásokra igenis érdemes megkeresnünk 
a megfelelő válaszokat, és ezek révén 
pozitív változásokat elérni. Hiszen a 
versenyhelyzet nem rossz. Nem baj, 
ha van két azonos hatóanyagú termék, 
és ki kell választanunk, hogy melyik a 
megfelelőbb a beteg számára, ezáltal 
ugyanis rákényszerülünk arra, hogy mi 
is fejlesszük magunkat, a gyógyszertá-
runkat, fejlődjön az, amit betegkiszol-
gálásnak, expediálásnak hívunk.

Milyen kihívásokkal találkozunk még? 
Például azzal, hogy beteg vagy vásárló 
áll-e velünk szemben. Nem hívhatunk 

A gyógyszerésztársadalom pozitív jö-
vőképével kapcsolatos gondolatmene-
temet hadd kezdjem azzal, hogy a fiam 
idén érettségizett, és amikor két évvel 
ezelőtt arról kezdtünk vele beszélgetni, 
hogy milyen pályát válasszon, termé-
szetesen engedtük, hogy ő maga keres-
se meg azt az utat, amit szeretne magá-
nak. Biztos volt benne, hogy biológiá-
val, azon belül pedig kutatással szeret-
ne foglalkozni. Én pedig azt kerestem, 
hogy hogyan tudnám ebben segíteni az 
útját, illetve a gyógyszerészetet hogyan 
tudom behozni a képbe. 

Elmondtam neki, hogy miért különleges 
szakma a miénk: ha gyógyszerész lesz, 
nemcsak patikában dolgozhat, hanem 
számos más területen, például a gyógy-
szeriparban vagy a kutatásban is el tud 
helyezkedni, illetve sok más lehetőség 
nyílik előtte ezzel a diplomával. Vagyis 
a címben jelzett pozitív jövőkép ben-

nem nagyon is megvan, és hadd kérjek 
meg mindenkit, aki most engem olvas, 
hogy gondolatban tegye fel a kezét, ha 
úgy gondolja, hogy igen, ez a szakma 
szép és van benne pozitívum.

Hogyan látjuk magunkat mi, gyógysze-
részek a patikában? És hogyan érezzük 
magunkat, főleg ebben a megváltozott 
világban, a jelenlegi pandémiás hely-
zetben? Én néha úgy érzem magam, 
mint egy biorobot. Benne vagyok a 
napi rutinban, abban, hogy lassul az 
EESZT, hogy Marika néni bejön, és azt 
mondja, hogy az orvos felrakta a fel-
hőbe a gyógyszerét, viszont a TAJ-kár-
tyáját nem hozta magával. Gondolom, 
sokunkkal történt már ilyen. És utána 
jön a második pont: ha esetleg nála van 
a TAJ-száma, megnézhetjük, mi van 
neki felírva, mit tudunk neki kiadni, 
hogyan tudjuk őt segíteni az egészsé-
ge megőrzése vagy a gyógyulása ér-
dekében. Szóval különleges helyzetet 
hozott nekünk ez az év, ez az egész 
rendszer.

Változások és kihívások

Mi minden változott még? Nagyon sok 
minden. Ha az elmúlt húsz évet nézzük, 
akkor jelentősen bővült a gyógyszervá-
laszték. Húsz évvel ezelőtt körülbelül 
1500–2000 termékkel dolgoztunk, 
most több tízezer készítmény közül 
lehet választani. Húsz évvel ezelőtt at-
orvastatinként még csak a Sortis állt a 
rendelkezésünkre, aminek az ára körül-
belül 12 ezer forint volt, az árrése pedig 
lényegesen magasabb, mint most, tehát 
nagyon jó pénzügyi befektetés is volt 

Kik vagyunk? Mi a feladatunk?
A gyógyszerésztársadalom pozitív jövőképéről
A magas szintű, naprakész szakmaiság, a segítő szándék és a megfelelő kommuniká-
ció is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a betegek, a vásárlók hiteles egészségügyi szak-
embernek tartsák a tára mellett álló gyógyszerészt. És ugyanezeknek köszönhetően 
érezhetjük mi is azt, hogy a folyamatosan változó és sokszor embert próbáló körülmé-
nyek között is értékes és izgalmas munkát végzünk. Az alábbi cikk a Gyógyszerészek  
XXX. Jubileumi Országos Kongresszusán elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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szertárban való munka, pozitív él-
mény legyen maga a gyógyszerészet? 
Mindenekelőtt a kommunikáció fej-
lesztése. Húsz évvel ezelőtt elég volt 
az, hogy az expediáló kiadta a receptre 
felírt gyógyszert, a magit, elmondta, 
mikor kell bevenni, hogyan kell alkal-
mazni, mivel nem lehet együtt szedni. 
Ma ennél sokkal többre van szükség. 
Ugyanis a vevőink vásárlói élményt 
keresnek. Ha megkérdezném, volt-e 
önöknek, nektek rossz vásárlói él-
ményetek egy barkács-, virág- vagy 
húsboltban, bólogatnátok, hogy igen, 
volt. És nem azért, mert abban a vi-
rágboltban nem ugyanazt a szál rózsát 
kaptátok meg, hanem azért, ahogy az 
az eladó viselkedett. Vagy mert a bolt-
ban az illat nem volt ugyanaz, mint 
máskor. Vagy a környéken változott 
meg valami. 

Ahhoz, hogy a gyógyszertár hiteles-
ségét megőrizzük, nem elég, hogy 
tisztában vagyunk a gyógyszerhatás-
tan vagy a gyógyszertechnológia alap-
jaival, hogy jó magit készítünk, ezt a 
betegeinkkel, vásárlóinkkal is el kell 
hitetnünk. Utóbbi pedig nem a szak-
mai ismeretek átadását jelenti, hiszen a 
vevő nem ért a szakmánkhoz. Erre való 
a kommunikáció, ami igenis fejleszthe-
tő, és ami már akkor elkezdődik, ami-
kor a beteg belép az ajtón. Milyen illa-
tot érez? Mit lát, amikor ránk néz? Azt, 
hogy dühösek vagyunk? Hogy fáradtak 
vagyunk? Vagy azt, hogy figyelemmel 
fordulunk felé, és hajlandóak vagyunk 
beszélgetni vele? 

Nem azt mondom, hogy mindent el 
kell adnunk, csak azért, mert ez a pati-
ka gazdasági érdeke. Hanem azt, hogy 
gyógyítanunk kell, segítenünk a be-
tegnek, a vásárlónak. Nagyon sok tré-
ninget tartok expediáló kollégáknak, 
és az egyik első kérdésem hozzájuk 
mindig az, hogy mit szeretnek a leg-
jobban a munkájukban. A legtöbben 
azt mondják, hogy szeretnek segíteni. 
És igen, az embereknek a szakmánk-
ba vetett hitét azzal tudjuk visszaad-
ni, ha a tukmálás helyett elkezdünk 
gyógyítani, segíteni. Márpedig ez nem 
működik akkor, ha nem vagyunk ér-
deklődők a vevővel szemben. Ha nem 

hogy naprakészek vagyunk, hogy fo-
lyamatos fejlődést tudunk a magunk 
számára biztosítani. Az újdonságok-
kal azért kell együtt haladnunk, mert  
vásárlói igény van rájuk. Nem sza-
bad azt mondanunk, hogy ez nem jó, 
nem létezik, hanem tanuljuk meg, amit 
tudni lehet róluk. Nézzük meg, milyen 
tudományos érvek szólnak mellettük, 
és ezek alapján tudunk helyes válaszo-
kat adni a pácienseinknek. Ez biztosítja 
a hozzánk forduló betegek és vásárlók 
szakmánkba vetett hitét. A gyógyszeré-
szi hivatás hitelessége nem azon múlik, 
hogy mi annak tartjuk-e, hanem hogy 
a környezetünk minek tart bennünket. 

Az expediálásnak az egészségügyön 
belül nagyon különleges szerepe van. 
Mi vagyunk a gyógyszerellátás utol-
só láncszeme, az utolsó egészségügyi 
szakember, akivel a beteg a gyógyszer 
bevétele előtt találkozik. De ha a szak-
mánk pusztán arról szól, hogy bejön a 
beteg, kéri és mi kiadjuk neki a gyógy-
szert, az nem egy szakma. A szakmánk 
ennél sokkal több. A gyógyszertár az 
egészségügyi ellátórendszer aktív sze-
replője, az expediálás pedig a gyógyí-
tás egyik lépcsőfoka. Az orvos által ja-
vasolt terápiák itt egészülnek ki egyéb 
készítményekkel, lehetőségekkel. Az 
orvos által felírt recept kapcsán a be-
tegnek olyan dolgokat tudunk elmon-
dani, amelyekre az orvosnak nem volt 
ideje vagy lehetősége.

Egyre kevesebb az orvos-beteg találko-
zás, hiszen jelen pillanatban telefonos 
útmutatás zajlik, és a valós találkozás 
a beteg és az egészségügyi szakember 
között ma leginkább a tára mellett tör-
ténik. És körülbelül öt és fél percünk 
van arra, hogy egy beteggel tárgyal-
junk, mert ennyi az átlagos expedi-
álási idő. A gyógyítás nem ér véget a 
receptfelírásnál, sőt, igazából nálunk 
kezdődik, és akkor végzünk hiteles, jó 
munkát, ha nálunk is végződik.

A kulcsszó a hitelesség 

Mi kell még ahhoz, hogy ezt a hiteles-
séget fenntartsuk? És mi kell ahhoz, 
hogy pozitív élmény legyen a gyógy-

mindenkit betegnek, aki betér a patikába, 
és nem kezelhetjük ugyanúgy az egyik 
embert, mint a másikat. Hiszen egy kis-
babát váró anyuka, aki két hónap múlva 
fog szülni, nem beteg, amikor olyan ter-
mékért jön be a patikába, ami, mondjuk, 
a striákat fogja eltüntetni a hasáról. Per-
sze vannak betegeink, akik a receptkö-
teles készítményeikért jönnek hozzánk, 
de olyanok is szép számmal akadnak, 
akik táplálék-kiegészítőkkel szeretnék 
orvosolni a maguk kis problémáit vagy 
megelőzni azokat. A mai világban nem 
mondhatjuk azt, hogy szolgáljuk ki őket 
ilyen készítményekkel, keressék meg a 
Facebook-on vagy vegyék meg a web-
shopban, hanem ebbe az irányba is kell 
magunkat képezni és fejleszteni.

Érdekes kihívást jelent számunkra az a 
kérdés is, hogy a patika vajon a gyó-
gyításról vagy az üzletről szól. Vannak 
olyanok, akik azt mondják, hogy első-
sorban a gyógyításról. Igen, egyetér-
tek. A gyógyítás elengedhetetlen része 
a munkánknak. Ahogy azokkal is egyet 
tudok érteni, akik szerint a patikamű-
ködtetés nagymértékben üzlet. Miért? 
Mert a gyógyszertáramban hat embert 
és az ő családjukat kell eltartanunk, és 
nagyon fontos, hogy ezt miként tudom 
megtenni. Nem egy-két, hanem akár 
10-20-30 éven át. És ezzel a kettős sze-
reppel nekünk, gyógyszertár-tulajdo-
nosoknak együtt kell tudnunk élni.

Szakmaiság és az a kis plusz

A mostani, kihívásokkal teli helyzet-
ben akkor találjuk meg a szakmánkban 
a szépséget, ha a problémák helyett az 
azokra adható jó válaszokat, a megol-
dásokat kezdjük keresni, és azok men-
tén igyekszünk továbblépni. Nézzük 
meg, hogy a megváltozott szituációra 
reagálva milyen jellegű változásokat 
kell hoznunk magunkban ahhoz, hogy 
a pozitív jövőképünk fennmaradjon, 
és igenis azt tudjuk mondani, hogy 
a szakmánk sikeres, előrefelé halad. 
Megőrizve a hagyományokat, és a mo-
dernizációt is szem előtt tartva.

A szakmánk attól más, mint egy bolti 
eladóé, attól egyedi, attól különleges, 
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sítményünket. Mondhatjuk azt, hogy 
mi bárki másnál gyorsabban szolgál-
juk ki a hozzánk betérőket. Igen ám, 
de lehet, hogy ez is elégedetlenséget 
szül, mert túlzottan pörgünk, és nem 
hallgatjuk meg az esetleges igényeket. 
Viszont, ha ez az elvárásokat megha-
ladó gyorsaságot, technikai fejlődést 
vagy teljesítményünk fokozását jelen-
ti, az a másik oldalon igen magas elé-
gedettséget eredményezhet. Ez a sárga 
csíkon látható.

Ami viszont igazán fokozza a vásárlói 
élményt, és ami bennünk is izgalmat 
válthat ki, az nem más, mint amit az 
ibolyaszínű harmadik vonal jelöl. Az, 
amikor a beteg vagy a vásárló bejön 
egy adott készítményért, és mi olyan 
kommunikációs környezetben olyan 
szakmai hátteret tudunk mögé tenni, 
amire azt mondja, hogy ez igen! És 
lehet, hogy egy nap múlva felhív ben-
nünket telefonon, és azt mondja, hogy 
köszönöm szépen, így még sehol nem 
bántak velem. Ez az az élmény, ami 
miatt vissza fog térni a beteg vagy a 
vásárló, számunkra pedig ez lesz az 
a motiváció, ami miatt hajlandóak le-
szünk mindig változni vagy egy adott 
helyzethez igazodva változtatni ma-
gunkon, a patikánk működésén. És ez-
által fogjuk megtalálni a munkánkban 
azt a pluszt, ami miatt a gyerekeinknek 
is azt fogjuk mondani, hogy legyél te is 
gyógyszerész. 

Dr. Kovács Zsolt 
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.

viszont három maszkban beszél hoz-
zánk. A mai, pandémiás helyzetben 
egyre több a türelmetlen beteg: sietnek, 
zavarja őket a maszk, mi is maszkban 
vagyunk, nem úgy hallanak bennünket, 
mint máskor, emiatt sokszor hangosab-
ban kell beszélnünk, amivel a másik 
vevőt is zavarjuk. Össze kell magunk-
ban rakni azt, hogy hogyan tudjuk eze-
ket a helyzeteket nagy türelemmel és 
hatékonysággal kezelni, azért, hogy a 
betegnek, a vásárlónak pozitív benyo-
mása legyen rólunk. Akkor leszünk 
számára hitelesek, ha megjelenésben, 
hozzáállásban, szakmai képességek 
és tudás terén is sikeresek vagyunk. 
Ehhez pedig folyamatosan képeznünk 
kell magunkat.

A vásárlói élmény fokozása

Végezetül egy piackutatás eredmé-
nyét szeretném ismertetni. A mellé-
kelt ábrán látható világoskék vonal a 
beteg, a vásárló alapelvárásait mutat-
ja. Amikor azt a szolgáltatást nyújtjuk 
neki, amit elvár, se többet, se keveseb-
bet. Bejön, aranyosan mosolygunk rá, 
odaadjuk neki, amit kér. Szüksége van 
még valamire? Nincs. Látható, hogy 
a beteg, a vásárló elégedettségét te-
kintve ez egy semleges tényező. Ettől 
a gyógyszertár nem lesz számára sem 
különleges, sem olyan hely, amire azt 
mondja, hogy ide sem jövök többet. 
Ahhoz, hogy a szakmánkat még job-
ban elismerjék, és mi magunk is izgal-
masabbnak tartsuk, többre van szük-
ség. Mire? Például növelhetjük a telje-

kezdjük el kérdezgetni, hogy ugyan 
mire is viszi azt a terméket, amiért be-
jött. Ha nem mondjuk el, hogy amit 
a Facebook-on olvasott, azzal lehet, 
hogy félreinformálta magát. Lehet, 
hogy ugyanarra a problémára sokkal 
jobb készítményt tudunk neki aján-
lani. Vagy azt a terméket, amit meg-
vásárol, ki tudjuk egészíteni valami 
mással, ami számára hasznos lehet. 

Ehhez kommunikáció terén nagyon 
fejlesztenünk kell magunkat. Főleg a 
mostani, pandémiás időszakban, ami-
kor a betegek kint várakoznak az ajtó 
előtt, berohannak a patikába, gyorsan 
megveszik, amire szükségük van, és 
már mennek is kifelé. Nem nézelőd-
nek, talán nem is trécselnek velünk 
annyit, mint korábban. Nincs annyi 
idejük, és azért is sietnek, mert fél-
nek a fertőzéstől. Pont ilyenkor van a 
legnagyobb szükség az expediáló kol-
légákra, ilyenkor kell elővennünk a 
szakmát, a kommunikációs képessége-
inket, hogy az alatt az öt-hat perc alatt 
tényleg a legmegfelelőbb terápiával 
tudjuk kiegészíteni az orvos által felírt 
gyógyszert, vagy segíteni a vásárlón-
kat, betegünket.

Ne improvizáljunk, készüljünk fel!

Ehhez természetesen fel kell készül-
nünk. A felkészületlen ember impro-
vizálni fog, aminek eredményeként 
a kommunikáció tévútra mehet. Az 
improvizáció látható lesz rajtunk, az  
improvizáló ember találgat, talán még 
füllent is. És ettől nem leszünk hite-
lesek. Fel kell készülnünk a szezonra, 
hogy az egyik hónap más, mint a má-
sik. Fel kell készülnünk az akciókra, 
és az embereinket is fel kell készíteni 
rájuk. Az orvosok elvárásai is teljesen 
mások most, mint akkor, amikor sze-
mélyesen találkoztak napi hatvan-het-
ven beteggel. Ma telefonon írják fel a 
recepteket, vagy próbálnak segíteni az 
otthon ülő betegen. 

Fel kell készülnünk a különböző kom-
munikációs helyzetekre: az egyik beteg 
ideges, a másik telefonál, a harmadik 
nem akar maszkot venni, a negyedik 
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kellene a legnagyobb hangsúlyt fektet-
nünk, és ellenálló képességünk sarok-
köve jórészt a helyes életmódban és 
táplálkozásban keresendő.

A metabolikus szindrómában szen-
vedők kezeléséhez megalkotott mód-
szertani levelek is elsőként az élet-
módváltást fogalmazzák meg, mint a 
gyógyuláshoz vezető út kezdetét, sőt 
azt is olvashatjuk, hogy például ma-
gas vérnyomás esetén, ha ezt vagy azt 
megváltoztatjuk az életmódunkban, az 
hány százalékkal képes csökkenteni a 
vérnyomás-értékeket.

Azt lehet vitatni, hogy mi számít im-
munerősítőnek, bár jómagam nem na-
gyon szeretem ezt a kifejezést. Szerin-
tem szervezetünk általános állapotán 
segítünk azzal, hogy kiegészítésként 
fogyasztunk vitaminokat, antioxi-
dánsokat, nyomelemeket és egyéb ét-
rend-kiegészítőket, amelyek hiánya 
egyébként bizonyítottan működési za-
varokat okozhat a testünkben.

Miért van szükség vitamin- és 
nyomelem-pótlásra?

Azt már ötven évvel ezelőtt Béres Jó-
zsef is megállapította, hogy a termő-
földek rossz minősége, a helytelen ta-
lajgazdálkodás és a túlzott, egyoldalú 
műtrágyázás nem képes a növényeket 
megfelelően táplálni és ezt az emberi 
szervezetre is transzformálta. Azóta 
a helyzet sajnos csak romlott, és bár-
mennyire is igyekszünk helyesen táp-
lálkozni (bár a mai rohanó világban 
ez elég nagy kihívást jelent), a szer-
vezetünket nem tudjuk kellőképpen 
ellátni a számára szükséges mikro- és 
nyomelemekkel, vitaminokkal.

A normál bélflóra összetételének és sze-
repének kutatása is rendkívüli módon 
felerősödött, és egyre több a bizonyíték 
arra, hogy milyen problémákat okoz an-
nak felborult egyensúlya. A bélflóránk a 
teljes bélnyálkahártya-felületünk védel-
mi vonalát képezi, egy felnőtt emberben 
megközelítőleg két kilogrammnyi bakté-
riumtömeggel, legnagyobb sűrűségben 
az ileocökális régióban, ahol a béltar-
talomban grammonként mintegy 108-
1012 baktérium található. Testünkben  
a saját sejtjeink tíz-százszorosát teszi ki 
a mikrobiom baktériumsejtjeinek száma.

Szorgalmas földművesként hasznos 
anyagokat (például K-vitamint) állíta-
nak elő számunkra, vagy segítenek a 
tápanyagot a bélben könnyebben fel-
szívódó állapotúvá alakítani. Olyan 
anyagokat termelnek, amelyekkel a 
környezetüket élhetetlenné teszik ide-
gen baktériumok számára (például a 
hüvely tejsavbaktériumai savas kör-
nyezetet hoznak létre). Törzseik állan-
dó összetételével stabilitást teremtenek 
ökológiai életterükben.

Egyre több adat szól amellett, hogy a 
gasztrointesztinális rendszerben élő 
mikrobák az egészségi állapot szin-
te minden aspektusába beleszólnak, 
legyen szó akár az öregedésről, akár 
az idegrendszeri betegségekről, akár 
a már-már népbetegségnek számító  
szívproblémákról vagy rosszindulatú 
daganatokról. Erről a témáról külön cik-
ket lehetne írni, jelen esetben ezt csak 
azért említem meg, hogy erről sem sza-
bad elfeledkeznünk, és nem csak antibi-
otikum-fogyasztás mellé lehet ajánlani a 
bélflórát támogató készítményeket.

Leszögezhetjük tehát, hogy a pótlás bi-
zonyosan jót fog tenni, csak nem mind-

Mindannyian vészterhes időket élünk. 
Nekünk, gyógyszerészeknek így, a 
második hullám során újra keményen 
helyt kell állnunk, legyen szó kórházi 
vagy közforgalmú gyógyszerellátás-
ról. Kórházi vonalon mostanra szinte 
minden intézmény COVID-19-ellátóvá 
vált, COVID-19 intenzív részlegekkel, 
ahol megfeszített erővel dolgoznak az 
orvos kollégák, és ennek maradékta-
lan gyógyszerellátási hátterét bizto-
sítani sem kis feladat. A közforgalmú 
gyógyszerellátásban részt vevő kollé-
gák ismét fokozott terhelésnek vannak 
kitéve, hiszen ezekben a hónapokban 
egyébként is magas a betegszám, amit 
a COVID-19 helyzet és a járványügyi 
intézkedések csak súlyosbítanak.

A lakosság is próbál mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy védje 
magát a vírus ellen, és itt főként az 
immunerősítőknek titulált vitaminok, 
nyomelem-készítmények és egyéb ter-
mékek kerülnek célkeresztbe. Mindez 
rendjén is van, hiszen a megelőzésre 

Szakszerű vitamin- és nyomelem-pótlás  
– járvány idején is
Betegeinkre, vásárlóinkra hétköznapi helyzetben is, most, a járvány időszakában pedig fokozottan ömlenek az úgynevezett 
immunerősítéssel kapcsolatos, egymásnak sokszor ellentmondó információk. Mi, a gyógyszerellátásért felelős egészségügyi 
szakemberek vagyunk azok, akik a helyes irányba tudjuk terelni a hozzánk fordulókat.
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Vitaminok

Betegeink, vásárlóink talán leginkább 
a C-vitaminnal kapcsolatban tudják 
azt, hogy felszívódás szempontjából 
van különbség az egyes gyógyszerfor-
mák között: hiába olcsó az aszkorbin-
sav tabletta és esetleg még finom is, 
rágótabletta formájában sokkal kevés-
bé fog hasznosulni, mint egy nyújtott 
felszívódású, flavonoidokkal kiegé-
szített készítmény vagy a liposzómás 
forma. Igen ám, de liposzómásként is 
a kapszulás forma lesz az, amiből jól 
hasznosul a C-vitamin, és mit sem ér, 
ha a páciens tablettázott formában ve-
szi magához.

A lakosság a járvány kapcsán a  
D-vitamin szerepéről is sok informá-
cióhoz jutott hozzá. Annyit bizonyosan 
tudnak, hogy a D-vitaminnak betegség-
megelőző és ellenállóképesség-fokozó 
hatása is van. Ez igaz is, hiszen bizonyí-
tott tény, hogy az aktív D3 vitamin mo-
dulálja az immunrendszert, csökkenti a 
gyulladást és antimikrobiális, ezen belül 
vírusellenes hatást fejt ki. Ennél fogva 
pozitív szerepet játszik a felső légúti be-
tegségek megelőzésében. 

Azt viszont jó, ha tudatosítjuk a bete-
geinkben, hogy a D-vitaminpótlás csak 
addig előnyös, amíg e vegyület hiányát 
szüntetjük meg, mert extrém magas 

bevitellel kalcium-túlterhelést és ve-
seproblémákat is okozhatunk. Szakmai 
konszenzus alapján a napi 1000-2000 
NE az optimális bevitel, de a 4000 NE is 
biztonságos mennyiségnek tekinthető.

Talán még azt is tudja a tájékozottabb 
vásárló, hogy melyek a zsírban oldódó 
vitaminok, és nem árt, ha ezeket úgy-
mond zsíros közegben veszi be, de itt 
már mi is bekapcsolódhatunk a tájé-
koztatásba, amiért valószínűleg hálás 
lesz a betegünk.

Nyomelemek

A makro- és mikroelemek pótlása kap-
csán nem biztos, hogy tudatos vásárló 
áll velünk szemben, viszont a tudatos 
patikusnak ezen a téren is sokat kö-
szönhet. Mi tudjuk, hogy mi mennyire 
szívódik fel, és hogy mit milyen anta-
gonizmus „fenyeget”.

Sok készítményben találjuk már szer-
ves kötésben is a kalciumot, magnézi-
umot, cinket, szelént stb., és ezeket tel-
jes meggyőződéssel ajánlhatjuk, hiszen 
ezek az összetevők így sokkal jobban 
fel fognak szívódni, mint a szervetlen 
kötésben levő társaik.

A cink és a szelén felszívódási an-
tagonizmusa is csak akkor igaz, ha 

egy, hogy ez milyen módon, milyen 
minőségű termékekkel történik.

Azt is látjuk, hogy mérhetetlen meny-
nyiségben ömlenek ránk, gyógysze-
részekre, betegeinkre és nem beteg 
vásárlóinkra az officina polcairól, a rek-
lámokból, az internetről ezek az egyéb 
termékek, táplálék-kiegészítők, és a 
bőség zavarában még mi, szakemberek 
sem nagyon tudjuk eldönteni, hogy mit 
is ajánljunk a hozzánk fordulóknak. 

Ha már a mellett dönt a beteg vagy nem 
beteg, hogy ilyen termékeket vásárol, ak-
kor azzal a készítménnyel fog a legtöb-
bet nyerni, ami minél jobban felszívódik 
és hasznosul a szervezetében. A másik 
nagyon fontos szempont a megbízható 
minőség, a megbízható gyártó. A patikák 
nagy része ezért is csatlakozott a biz-
tonságos étrend-kiegészítő programhoz.  
A betegeimnek mindig jó szívvel tudom 
ajánlani azokat a termékeket, amelye-
ket gyógyszergyárak állítanak elő, vagy 
esetleg még gyógyszerként is vannak 
törzskönyvezve, illetve vizsgálatok és 
objektív tapasztalatok állnak mögöttük. 
Ennél fogva nyilván más árkategóriába is 
tartoznak, de ha a hozzánk fordulóknak 
el tudjuk mondani, hogy egy olyan ét-
rend-kiegészítőt vásárolnak, amely nagy 
százalékban hasznosul a szervezetükben, 
akkor véleményem szerint szívesebben 
áldoznak rá többet.

Multivitaminok (a cikkben említett) hatóanyagformái és azok mennyisége

multi1 multi2 multi3 multi4 multi5

kalcium -foszfát -karbonát, -foszfát -karbonát, -foszfát -foszfát -karbonát, -foszfát

magnézium -oxid -oxid -oxid nincs -oxid

cink -citrát -oxid -oxid -szulfát -oxid

szelén nátrium-szelenit szelénessav nátrium-szelenit nátrium-szelenit élesztős

Q10 igen igen

C-vitamin tartalom 180 mg 125 mg 80 mg 60 mg 60 mg

D-vitamin tartalom 200 NE 200 NE 600 NE 200 NE 200 NE

Cinktartalom 10 mg 15 mg 5 mg 1,5 mg 15 mg
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tetlen szerepet játszik és véd az oxida-
tív stressz ellen, ez pedig az ubiquinon, 
vagyis a koenzim Q10. Jellemző rá, 
hogy részben a táplálékkal vesszük fel, 
részben pedig a szervezetben szinteti-
zálódik, de termelődése az életkor elő-
rehaladtával, a húszas éveinktől kezd-
ve folyamatosan csökken.

Pozitív hatását tanulmányokkal is iga-
zolták, akár a sztatint szedők körében, 
akár a szívelégtelenségben szenvedők-
nél. Ezt bizonyítja az is, hogy vény-
köteles gyógyszerként is forgalomban 
van. Szerencsére ugyanennek a gyártó-
nak a termékeként recept nélküli vál-
tozata is elérhető, tehát biztosan nem 
fogunk mellé, ha ezt ajánljuk a betege-
inknek.

Multivitaminok

Több mindent érdemes tehát kiegé-
szítésként javasolni, még az úgymond 
egészséges táplálkozás mellett is. Sze-
rencsére pont erre születtek a multi-
vitamin-készítmények, amelyek szá-
mos nagy múltú gyártótól elérhetők, 
és egyaránt tartalmaznak vitamino-
kat, nyomelemeket, valamint ásványi 
anyagokat. Napi egy vagy két szem 

akár meg is oldhatja a problémát, fő-
leg ha a betegünk compliance-e nem 
túl jó. DE! Sajnos mindegyik gyártó 
esetében azt találjuk, hogy a kalcium, 
a magnézium és a nyomelemek szer-
vetlen kötésű formában vannak jelen a 
készítményben, ráadásul elég eltérő e 
készítmények hatóanyag-tartalma, így 
a mai ajánlásoknak nem is nagyon fe-
lelnek meg.

Szerencsére olyan terméket is talá-
lunk, amely akár Q10-et is tartalmaz. 

Az 1. ábrán az ezen a téren legismer-
tebb és általam legmegbízhatóbbnak 
tartott gyártók készítményeit ha-
sonlítottam össze a teljesség igénye  
nélkül.

Gyermekek számára elérhető  
készítmények

Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy 
ha gumivitamint vásárol gyermeké-
nek, ami tényleg olyan finom, mint 
egy gumicukor, akkor le kell mon-
dania a teljességről, hiszen míg egy 
multivitamin rágótabletta legalább 
húszféle vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz, addig egy gumivitamin 
legfeljebb nyolc-kilenc vitaminfélesé-
get és semmi más hasznosat, bár van 
kivétel, amiben cinket és szelént is 
találhatunk. Azt már csak zárójelben 
tenném hozzá, hogy a többségük tele 
van cukorral.

Komplex információk – csak a 
gyógyszerésztől

Ki lehet jelenteni, hogy betegeink 
ezeket az információkat csak tőlünk 
kaphatják meg. Mi komplex ismerete-

ink révén tudjuk a helyes 
irányba terelni a hoz-
zánk fordulókat, és 
ezzel sem az internet, 
sem az Amazon (amely 
nemrég a vényköteles 
gyógyszerek forgalma-
zási jogát is megkapta 
az Egyesült Államok-

ban) nem versenyez-
het. Hogy élünk-e ezzel a 

tudásunkkal, és szakmai szempontból 
is fektetünk-e energiát az expediálási 
munkába, az csak rajtunk, gyógyszeré-
szeken múlik. Mindenesetre a szakér-
telemmel, sok hasznos információval 
végzett expediálás nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a lakosság ne kereskedel-
mi tevékenységként tekintsen a gyógy-
szerészi hivatásra.

Dr. Berecz Judit
intézeti főgyógyszerész,

Bugát Pál Kórház, Gyöngyös

szervetlen kötésben kerülnek össze, 
a szerves kötésű formák együtt is be 
fognak épülni. Mindkét nyomelem na-
gyon fontos a szervezetben lejátszódó 
enzimatikus folyamatok akadálytalan 
lezajlásához. 

A cinkről kimutatták, hogy hiányában 
fokozott a fertőzésveszély és hogy 
közvetlen vírusellenes hatásai is van-
nak, még a citokinek modulálásában 
is szerepet játszik. Olyan tanulmány is 
napvilágot látott, miszerint a cinkhiá-
nyos idős betegek tüdőgyulladás miatti 
halálozása magasabb volt, mint a nor-
mál cinkszinttel bíróké.

A szelén esetében is bizonyították pél-
dául az influenza elleni védőhatást is. 
A kutatók eddig nagyjából 25-30 sze-
lénfüggő fehérjét azonosítottak, ezek 
a szelenoproteinek támogatják az im-
munrendszert, hatásosak 
a vírusok ellen, gyul-
ladást csökkentenek 
(az ízületekben is), 
méregtelenítenek és a 
daganatos betegségek 
megelőzésében is sze-
repük lehet.

Van olyan észak-euró-
pai ország, ahol a szelén-
pótlást már a nyolcvanas évek eleje óta 
műtrágya formájában is alkalmazták, 
és pozitív összefüggést találtak e tevé-
kenység és a lakosság egészségi álla-
potának alakulása között. A szelénpót-
lást tehát szintén érdemes javasolnunk, 
és szerencsére vannak olyan készítmé-
nyek, amelyekből ez a nyomelem nagy 
hatásfokkal fel is szívódik.

Szót ejtenék még egy nagyon fon-
tos elektrontranszport intermedierről, 
amely az ATP-képzésben is elengedhe-

Vitamin- és nyomelem-pótlás  
a COVID-19-ellátás kórházi  
gyakorlatában

C-vitamin 2x500 mg

D-vitamin 1x3000 NE

Cink 2x25 mg

„Mi komplex ismereteink révén tudjuk a 
helyes irányba terelni a hozzánk fordulókat, 

és ezzel sem az internet, sem az Amazon nem 
versenyezhet.”
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testhőmérséklet csökkentésére, a ma-
gas láz azonban főleg a terhesség első 
trimeszterében kockázatos a magzatra. 
A Science Signaling folyóiratban pub-
likált kutatás szerint a várandósság 3. 
és 8. hetei között az emelkedett test-
hőmérséklet már önmagában elegendő 
ahhoz, hogy a szív- és állkapocsfejlő-
dés rendellenességei kialakuljanak. Az 
azonban nem ismert, hogy a láz időtar-
tama vagy a testhőmérséklet magassá-
ga mennyire befolyásolja a szerv fejlő-
désének rendellenességét. Ez a kutatás 
arra is választ adhat, hogy nemcsak a 
kórokozó okozza a fejlődési rendel-
lenességet, hanem önmagában a láz  
is. [2.]

A fizikai lázcsillapításon túl parace-
tamol hatóanyagot tartalmazó, vény 
nélkül kapható készítmények alkal-
mazhatók. A paracetamol, bár átjut a 
placentán, sem az állatkísérletekben, 
sem a humán alkalmazása során nem 
bizonyult teratogénnek. Azonban 
minden esetben igaz, hogy a lehető 
legrövidebb ideig, a legalacsonyabb 
még hatásos dózisban és a legkisebb 
ismétlési számmal kell alkalmazni.

Légúti betegségek

A légúti megbetegedések hátterében 
állhat egyszerű megfázásból ere-
dő nátha, de vírusfertőzés is. Dön-
tő többségükben vírusos eredetűek, 
amelyek a magzatra nézve alapvető-
en ártalmatlanok. Az enyhe lefolyá-
sú, lázzal nem járó esetek általában 
néhány napon belül gyógyulnak, 
gyógyszeres kezelést ilyenkor nem 
igényelnek. Amennyiben a kismama 
belázasodik, és bakteriális felülfertő-
zöttség gyanúja lép fel, orvoshoz kell 
irányítani.

Orrfolyás, orrdugulás

Releváns epidemiológiai vizsgálatok 
hiányában a nazális dekongesztánsok 
használatára csakis orvosi felügyelet 
mellett, előny-kockázat mérlegelé-
se révén van lehetőség. Ezek ugyanis 
roncsolhatják a magzat vérellátását. 
A szintén nazális dekongesztánsok 
csoportjába tartozó szelektív alfa1-re-
ceptor agonista fenilefrin – esetleges 
szisztémás vasoconstrictor hatása 
miatt – teljes mértékben ellenjavallt 
a várandósság idején. Biztonsággal 
alkalmazhatók azonban a tengervi-
zes orrspray-k, amelyek átöblítik és 
nedvesen tartják az orrnyálkahártyát. 
Bizonyos gyógynövényeket tartalma-
zó orrspray-k, illetve egy úgynevezett 
ectoin-tartalmú orvostechnikai eszköz 
is használható.

Torokfájás

Számos különböző hatóanyagot tar-
talmazó, a szájnyálkahártyán alkal-
mazható készítmény létezik, ame-
lyek fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő 
és helyi érzéstelenítő hatással ren-
delkeznek. Vannak, amelyek bizo-
nyítottan magzatkárosító hatásúak  
(pl. hexachlorophene). A legtöbb ha-
tóanyag a releváns humán vizsgálatok 
hiányában nem javasolt terhesség alatt. 
[3.] A gyógynövények közül az izlandi 
zuzmó-, illetve a szemvidítófű-tartal-
mú készítmények használhatók.

Köhögés

Produktív (hurutos) köhögés: Az is-
mert hatóanyagokat (pl. a bromhe-
xine aktív metabolitjait: ambroxolt, 
acetylcysteine-t, carbocysteine-t, er-
dosteine-t, gvajfenesine-t) tartalma-
zó készítmények állatkísérletekben 

Feladatunk, hogy a várandósság cso-
dálatos ám kockázatokkal teli idősza-
kában szakmailag helytálló és hasznos 
tanácsokkal lássuk el a kismamákat, 
egyrészt a saját egészségük megőrzé-
sében, egészségi állapotuk javításában, 
a betegségek prevenciójában, másrészt 
pedig a növekedő, fejlődő magzat vé-
delmében.

A várandósság alatt is nagyon fontos az 
előny-kockázat mérlegelése, sokszor 
ugyanis a betegség nagyobb kockáza-
tot jelent a magzat fejlődésére, mint a 
gyógyszer. Nagyon nehéz feladatunk 
van, ugyanis a legtöbb esetben a klini-
kai vizsgálatok hiányában nincs meg-
felelő adat arra vonatkozóan, hogy a 
készítmény biztonsággal alkalmazha-
tó-e terhességben.

Láz- és fájdalomcsillapítás

A magzatot is veszélyeztető egyik  
leggyakoribb probléma a lázas állapot. 
Hőemelkedés esetén nincs szükség a 

A várandósgondozás gyógyszerész szemmel
A 2020. évi Év Gyógyszerésze kiírás különdíjas pályaműve
A várandósgondozás egy komplex egészségügyi szolgáltatás, amelyet a szülész-nőgyógyász irányít a háziorvos, a védőnő és 
esetlegesen a választott szülésznő együttműködésével. [1.] Tapasztalatom szerint a várandósgondozásban a közforgalomban 
dolgozó gyógyszerészeknek és az expediáló szakasszisztenseknek is kiemelkedő szerepük van.
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risztaltikát. E szerekkel kapcsolatban 
nem figyeltek meg nemkívánatos mel-
lékhatásokat, de mivel nincs megfelelő 
számú, kontrollált klinikai vizsgálat, 
ezek is csak orvosi ajánlásra alkalmaz-
hatók. Tilos használni senna glikozi-
dokat, ezek ugyanis alhasi vérbőséget, 
ezáltal vetélést okozhatnak.

Hasmenés

Az adszorbens tulajdonsággal rendelkező 
orvosi aktív szén nem szívódik fel és al-
kalmazható terhességben. A rendelkezés-
re álló nagyszámú vizsgálat a diosmectát 
hatóanyagnál sem mutatott negatív hatást. 
A loperamid hatóanyaggal kapcsolatban 

nincsenek megfelelő humán vizsgálati 
eredmények, így annak használatát kerül-
ni kell várandósság alatt.

Savlekötők (antacidok)

Ezek általában magnézium- és alumí-
niumion-tartalmú készítmények, ame-
lyek alkalmazhatók terhességben.

Savtermelődést csökkentő szerek

Ebbe a csoportba tartoznak egyrészt 
a protonpumpa-gátló gyógyszerek, 
amelyek kizárólag orvosi ajánlásra al-
kalmazhatók, ugyanis nincs megfelelő 
számú humán vizsgálati adat a biz-
tonságosságukról. Állatkísérletekben 
a pantoprazole esetén igazoltak bizo-
nyos dózis felett reproduktív foetotoxi-
kus hatást.

A savtermelődést csökkentő gyógysze-
rek másik csoportja a H2-receptor-an-
tagonisták, amelyek hatására csökken 
a savkoncentráció és a gyomornedv 
mennyisége. Állatkísérleti adatok azt 

mutatják, hogy e szerek átjut-
nak a placentán, de nem bizo-
nyultak teratogénnek. Humán 
alkalmazásuk során sem bi-
zonyultak magzatkárosító-
nak, de mivel nincs releváns 
bizonyítékunk rá, csak az 

előny-kockázat mérlegelésével 
adhatók.

Hányingercsillapítás

Nagyon gyakori probléma – főleg a 
terhesség első trimeszterében – a kis-
mamákat kínzó, leggyakrabban reggel 
jelentkező hányinger, hányás (vomitus 
matutinus). A vény nélküli készítmé-
nyek közül a B6-vitamin adható, maxi-

nem bizonyultak embriotoxikusnak. 
Azonban nincs elegendő információ 
a biztonságos humán alkalmazás-
ra, ezért kizárólag orvosi felügyelet 
mellett, az előny-kockázat mérle-
gelésével javasolt a használatuk. 
[3.] Számos gyógynövény-tartalmú 
(borostyánlevél, lándzsás útifű le-
vél, kakukkfűlevél, vadsóska, vasfű, 
kankalinvirág, fekete bodza virág, 
tárnicsgyökér), gyógyszerként törzs-
könyvezett készítmény létezik, ezek 
biztonságos és hatékony használatá-
ról szintén nincsenek megfelelő kli-
nikai vizsgálatok.

Improduktív (száraz) köhögés: A dext-
rometorphanról hosszú évek után bizo-
nyosodott be, hogy nagy adagban tör-
ténő, hosszú távú alkalmazását követő-
en az újszülöttekben elvonási tünetet 
és légzésdepressziót okozhat.

Emésztőrendszeri (gastrointesti-
nalis) panaszok

Székrekedés

Az obstipatio az egyik leggyakoribb 
probléma, amelynek megoldásában ha-
tékonyan és biztonsággal tudunk segí-
teni a kismamákon. A táplálkozási ta-
nácsok is sok esetben célravezetők: sok 
rost (pl. útifű maghéj) sok folyadékkal, 
illetve lekvár fogyasztása. Hatékonyan 
alkalmazhatók az ozmotikus hashajtók 
(pl. lactulose, macrogol), amelyek vi-
zet tartanak vissza, megnö-
velve ezzel a széklet víz-
tartalmát, meglágyítva a 
székletet, így megköny-
nyítve annak kiürülését. 
Az elektrolit-vesztés 
veszélye miatt azonban 
ezek is csak elővigyá-
zatossággal ajánlhatók. A 
glicerines kúp is segíthet, amely szin-
tén ozmotikus tulajdonsággal bír, vizet 
von el a környező szövetekből és szé-
kelési ingert vált ki. 

A népszerű bisacodyl hatóanyagot 
tartalmazó készítmények a vastagbél 
nyálkahártyáján található idegvégző-
dések stimulálásával fokozzák a bélpe-

„Szükség esetén kezdeményezzünk 
konzultációt a védőnővel vagy 

adott esetben a szülész-nőgyógyász 
szakorvossal.”
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által szedett probiotikum (amikor a 
csecsemő nem kapta) nem csökkenti. 
[11.]

Vitaminok, ásványi- és nyomelemek

Minden kismamának egyénre szabot-
tan kell magzatvédő vitamin készít-
ményt ajánlani. Az illetőt ki kell kér-
deznünk, hogy van-e valamilyen alap-
betegsége (krónikus vagy akut), szed-e 
valamilyen gyógyszert, van-e valami-
lyen érzékenysége.

Az ajánlások szerint a tervezett fogam-
zás előtt két hónappal már szükséges a 
magzatvédő vitamin szedésének meg-
kezdése. Azonban ez esetben is nagyon 
fontosnak tartom a mértékletességet és 
a helyes adagolási séma felállítását. Fel 
kell hívni a kismamák figyelmét arra, 
hogy ezek a készítmények önmaguk-
ban nem elegendők: a helyes életmód 
(változatos táplálkozás; rendszeres, 
állapotuknak és edzettségüknek meg-
felelő mozgás; káros szenvedélyekről 
való leszokás) kialakítása szintén elen-
gedhetetlen.

Összegzés

A várandósság során a szervezeten 
belül megváltoznak az anyagcsere-fo-
lyamatok és a hormonháztartás, mind-
ezeken túl pedig számos külső tényező 
is hatással van a kismamára és rajta ke-
resztül a fejlődő, növekedő magzatra.
Nekünk, gyógyszerészeknek óriási fe-
lelősségünk, hogy a várandós anyukát 
mindig körültekintően, minden körül-
ményt figyelembe véve lássuk el taná-
csokkal. Nagyon fontos, hogy tudásun-
kat folyamatosan gyarapítsuk, szükség 
esetén kezdeményezzünk konzultációt 
a védőnővel vagy adott esetben a szü-
lész-nőgyógyász szakorvossal. Tapasz-
talatom szerint a várandósgondozás 
akkor a leghatékonyabb, ha a kismama 
a különböző egészségügyi szolgáltatók 
összehangolt munkáját tapasztalja.

Dr. Kovács Barbara
személyi jogos gyógyszerész

Zsálya Gyógyszertár, Litér
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mális napi dózisa 25 mg. Nagy dózisban 
(50 mg/nap), tartósan szedni ellenja-
vallt, ugyanis az újszülöttekben a szü-
letéssel együtt járó megvonás hatására 
B6-vitamin dependencia alakulhat ki, 
ami epileptoid görcsrohamokkal járhat. 
Ezért az utolsó trimeszter elején javasolt 
teljes mértékben elhagyni. [3.,6.] 

Javasolható még a kis mennyiségű 
gyömbér fogyasztása és a lehűtött víz 
kortyonkénti ivása. Az étkezések után 
ismétlődően jelentkező hányás (emesis 
gravidarium) esetén diéta, többszöri, 
kis mennyiségű élelmiszer elfogyasztá-
sa, lehűtött víz ivása javasolható. A kis-
mamák egy kisebb részénél kialakulhat 
a terhességi vészes hányás (hypereme-
sis gravidarium), amely egy súlyos, 
magzatot veszélyeztető kórkép, amely 
mindig orvosi ellátást, akár kórházi in-
fúziós kezelést igényel. [3.]

Probiotikumok

A legújabb kutatások eredményei 
alapján azt feltételezik, hogy a probi-
otikumok szedése a terhesség alatt és 
adásuk az újszülötteknek csökkenti 
a perinatális fertőzés esélyét, vala-
mint a gastrointestinalis megbetege-
dések számát és megelőzi az atópiás 
rendellenességeket. [7.] Az úgyne-
vezett PiP-tanulmány (Probiotic in 
Pregnancy Study) célja az volt, hogy 
felmérje a Lactobacillus rhamnosus 
HN001 probiotikum szerepét a cse-
csemők első évében az atópiás és ek-
cémás megbetegedésének, továbbá a 
terhességi cukorbetegség megelőzésé-
ben, a hüvelyi fertőzések és a szülés 
utáni depresszió és szorongás kialaku-
lásának prevenciójában.  [8.] A szülés 
utáni depresszió kialakulásának csök-
kentésében hatékonynak bizonyult: 
szignifikánsan alacsonyabb volt a 
Lactobacillus rhamnosus HN001 tör-
zset szedő nőknél, mint a placebo 
csoportban. [9] A terhességi diabetes 
mellitus kialakulásának esélye ki-
sebbnek bizonyult a baktériumtörzset 
szedőknél, különösen az idősebbek és 
a korábbi terhességi diabetes mellitus-
ban szenvedők esetén. [10] A csecse-
mőkori ekcémás és atópiás bőr, szé-
nanátha, asztma kialakulását az anya 
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nek népegészségügyi, nemzetbiztonsá-
gi és erkölcsi kötelessége is. Az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat (továbbiakban 
OVSZ) szerepe – állami feladatként 
– az ország egész területén biztosítani 
a vérellátás megtervezését és megszer-
vezését, az egészségügyi intézmények 
vérrel és vérkészítményekkel való el-
látását.

Hazánkban évente 450-500 ezer egy-
ség levett teljes vérre van szükség 
a sürgős és tervezhető műtétek vér-
igényének biztosítására. Ezt a meny-
nyiséget körülbelül 300 ezer véradó 
biztosítja. A betegellátási igények 
kielégítéséhez szükséges véradásokat 
Magyarországon a Magyar Vöröske-
reszt szervezi. A donáció 73 százaléka 
kiszállásos véradások keretében törté-
nik, ami azt jelenti, hogy a véradókat 
a munkahelyükön, iskolákban vagy 
előre meghirdetett rendezvényeken 

keresik meg. A férfiak évente maxi-
mum ötször, a nők négyszer adhatnak 
vért. Két véradás között minimum 56 
napnak kell eltelni.

Milyen hatással van a véradás a 
donorra?

A véradás során a keringő vértérfoga-
tunk mintegy tíz százalékát bocsájtják 
le. Ezt a keringési volumendeficitet 
az egészséges szervezet a megfelelő 
folyadékpótlás által órákon belül kom-
penzálja. Az elvesztett alakos elemeket 
(vörös- és fehérvérsejt, vérlemezke) 
a szervezet néhány nap vagy hét alatt 
pótolja. A véradás után csökken a ke-
ringő vér vörösvérsejtjeinek száma, he-
moglobin- és vastartalma, trombogén 
hajlama, illetve viszkozitása, ezáltal az 
ér-endotelt érő endogén oxidatív kapa-
citás és érendotel-stressz is mérséklő-

Hét évig vérellátósként dolgoztam, 
ami pályámnak első, máig meghatá-
rozó, szakmailag egyik legszebb idő-
szaka volt. Dr. István Lajos professzor 
úr munkatársaként a magyar vérellátás 
szinte teljes szakmai vertikumát megis-
merhettem. Százszoros véradóként, az 
egészségügy aktív részeseként, közfor-
galmú gyógyszertár személyi jogos ve-
zetőként szerényen bár, de feljogosítva 
érzem magam arra, hogy kifejtsem, 
hogyan látom napjainkban a véradás, 
vérkészítmény-felhasználás kérdését. 
És ez késztetett arra is, hogy ebben a 
fontos kérdésben egy modellkísérletet 
elvégezzek.

A nemzeti önellátó vérellátás 
alapelvei

A megfelelő mennyiségű és minőségű 
vérkészítmény biztosítása egy nemzet-

„Mindnyájunknak el kell menni” – A gyógyszertár 
mint véradó-toborzóhely
A tavalyi Év Gyógyszerésze pályázat megosztott második helyezett pályaműve
Hétéves megyei vérellátós részlegvezetői tapasztalataim alapján szerettem volna kidolgozni egy olyan gyakorlati együttmű-
ködés lehetőségét, amely alkalmas lehet a véradói donorszám települési és országos emelésére. Munkahipotézisemet helyi 
mintavéradás megszervezésével igazoltam, amelynek során a véradószámot sikerült megdupláznunk. 

A szerző és kolléganője: a százszoros és az első véradó
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jelentik. Az összetartó emberi kapcso-
latok ereje csökkent, ami felvetíti a 
közösségi érzület, az együvé tartozás 
pszichológiai elemeinek értékcsökke-
nését, másrészt a fogyasztási attitűdök 
erősödése által növekedik az egocent-
rikus gondolkozásmód. E tényezők 
egyike sem segít az önfeláldozó ma-
gatartásformák tömeges megnyilvá-
nulásaiban, így például az önkéntes 
véradásban.

Miért térítésmentes a normál  
teljes vér adása?

A vér az önkéntes véradó mint segíteni 
szándékozó ember önzetlen adománya 
embertársai számára. Ez erkölcsi érte-
lemben megfizethetetlen. Hazánkban 
önkéntes és térítésmentes a teljes vér 
adása, kerülve az úgynevezett meg-
élhetési véradás veszélyeit (esetleges 
betegségek, történések eltitkolása). 
Természetesen a Magyar Vöröske-
reszt vagy a Vérellátó Szolgálat adhat 
kisebb ajándékokat, figyelmességeket 
(„Őrangyal Oklevél”, „Szeress, mert 
ma vért adtam”-jelvény), valamint ka-
lóriajuttatást a véradás során elveszett 
folyadékvolumen és energia pótlására.

Hogyan lehetne növelni a motivá-
ciós készséget a véradásra?

Javasolt keresni egy olyan egészség-
ügyi, de kereskedelmi jellege által 
széles elérést biztosító intézményháló-
zatot, ahol az aktív lakosság széleskörű 
megszólítása kontrolláltan biztosítható. 
Minden médiakommunikációs eszköz-
zel növelni kell azt az attitűdöt, hogy ha 
egy fiatal önzetlenül véradásra nyújtja 
a karját, az sokkal inkább menő, mint 
ha a tetováló szalonban bökdösnék szét 
a tűvel, vagy ha egy balesetes barát 
műtétjét biztosítja a vérünk, nagyobb 
hősök vagyunk, mint ha a legnagyobb 
gamerként halálra lövöldöznénk virtu-
ális ellenségeinket a játékkonzolon. E 
célból személyes, motiváló, a fiatalok 
nyelvén szóló mozgósító üzeneteket 
kell megjelentetni. Például: „Légy Te 
ma az akcióhős! – Adj vért! – Ments 
meg három életet!”.

A gyógyszertár mint  
közegészségügyi csomópont és 
véradás-toborzó hely

A magyar közforgalmú gyógyszertárhá-
lózat a hatékony donortoborzás bázisin- 
tézménye lehet. Magyarországon 2383 
gyógyszertár működik. Egészség-
ügyi közgazdászi számítások szerint  
Magyarországon naponta mintegy 650 
ezer beteg-expediáló szakember talál-
kozás zajlik, ami ötször-hatszor több, 
mint az orvos-beteg találkozók száma.

Vért csak 18-65 év közötti, egészséges 
ember adhat, így látszólag a patikában 
megjelenő beteg nem lehet a célcso-
portunk. Azonban ne felejtsük el, hogy 
az eddigi nómenklatúra szerinti „bete-
gek” jelentős hányada nem beteg, vagy 
ha jelenleg az is, akut betegségéből 
felgyógyulva az egészségesek táborát 
erősíti.

Kísérletes modell donorszervezés

Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy 
megfelelő helyszínen és időpont-
ban megszervezett véradás esetében, 
amennyiben a személyes meghíváso-
kat ötvözzük a modern kommunikáció 
nyújtotta lehetőségekkel, el tudunk-e 
érni a megszokottnál nagyobb donor-
számot. Alapfeltételezésünk az volt, 
hogy az emberek segítőkész attitűdje 
alapvetően nem csökkent, csak az élet-
helyzetek, a szabadidős lehetőségek, a 
fogyasztói szokások és a kommuniká-
ció változása járult hozzá a csökkenő 
véradólétszámokhoz.

Egy 12 ezer fős kisváros bevásárló-
centrumának áruház-igazgatója, az 
áruházban működő gyógyszertár ve-
zetője és a kistérség nyugalmazott 
vöröskeresztes szervezője egy, a vá-
rosban tervezett vöröskeresztes véra-
dásoktól független véradás szervezé-
sét célozta meg a területileg illetékes 
Vöröskereszt és Vérellátó Intézet tá-
mogatásával.

Alapfeltételezésünk az volt, hogy a 
vásárlói intenzitás erősödése egyene-

dik, és a szervezet is mintegy megújul. 
Amerikai szerzők nagypopulációs ret-
rospektív vizsgálatokban kimutatták, 
hogy a 40-60 év közötti életkorú, éven-
te legalább egyszer vért adó emberek-
nél a szívinfarktus és a stroke előfor-
dulási gyakorisága szignifikánsan (kö-
rülbelül 30 százalékkal) kisebb, mint a 
vért nem adó kontrollcsoport tagjaié.

További egészségelőny, hogy a véra-
dás során belgyógyászati és laborató-
riumi vizsgálatokat végzünk (hemog-
lobin-meghatározás, bőr- és nyálka-
hártya-megtekintés, vérnyomás- és 
pulzusmérés, szív- és tüdőhallgatás, a 
vérrel átvihető fertőző ágensek kivizs-
gálása: HIV-I/II, szifilisz, hepatitisz-B 
és hepatitisz-C vírus), ami lehetőséget 
ad a lappangó betegségek időbeni fel-
ismerésére, kivizsgálására és gyógyí-
tására. 

Miért nélkülözhetetlen  
egészségügyi érték a donorvér  
és -vérkészítmény?

A jelentős mértékű vérveszteség kez-
detben infúziós-oldatokkal (például 
Ringer-infúzió), nagy mólsúlyú plaz-
mapótszerekkel (hidroxietil-keményítő 
infúzió, Gelifundol etc.) pótolható. A 
20 százalékot meghaladó vérveszteség 
okozta funkcionális hiányhoz társuló 
hipoxia vagy véralvadási zavar azon-
ban csak a donorvérből előállított stabil 
és instabil vérkészítményekkel állítha-
tó helyre.

Mi állhat a csökkenő véradásszám 
és érdeklődés hátterében?

Az 1960-1990 közötti időszakban mű-
ködő állami nagyvállalati rendszer a 
privatizáció során kisebb egységekké 
atomizálódott. A nagy honvédségi lak-
tanyák megszűntek. A kis- és közép-
vállalkozások humánerőforrás-me-
nedzsmentje a minimális szinten mo-
zog, e cégek nagyon nehezen tudnak 
akár csak egy-két órára is nélkülözni 
munkatársakat. A másik problémát az 
emberi gondolkozásban és kommu-
nikációban bekövetkező változások 
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körül volt a donor-megjelenések szá-
ma. Ez a szám az évek során egy stabil 
40-es megjelenési számmá zsugoro-
dott. A mintavéradásunk során kifejtett 
többsíkú donorpropaganda és a gyógy-
szertári meggyőzés azzal az eredmény-
nyel járt, hogy a szokásos 40 helyett 
67 fő jelentkezett véradásra. A megje-
lenő donorok száma így 67 százalékos 
emelkedést mutatott a legutóbbi városi 
véradásokhoz képest.

Személyes tanúságtétel

A szervező gyógyszertár vezetőjeként 
ez az alkalom különösen nevezetes 
volt számomra. Lélekemelő volt, ami-
kor ötvenes éveimben járó vezetőként 
századik alkalommal nyújthattam 
segítségadásra karomat, míg mellet-
tem, a másik donorágyon a 26 éves 
asszisztensem életében először adott 
vért. Véradásaim során mindig az mo-
tivált, hogy egy ismeretlen, de önzetlen  
véradományomra súlyosan rászoruló 
embertársamon segíthetek. Mindig az 
OVSZ jelmondatát (Adj vért és ments 
meg három életet!) vallottam: ma én 
adományozok, de lehet, hogy holnap 
nekem vagy a hozzátartozómnak lesz 
vérre szüksége. 

A Gondviselés próbatétele volt, hogy 
26 éves fiam e véradás után négy hó-
nappal életveszélyes autóbalesetet 

szenvedett, gépkocsival frontálisan fá-
nak ütközött. A balesetben súlyos, ron-
csoló hasi sérülést szenvedett és az L4-
es csigolyája összeroppant. Négyórás, 
bonyolult hasi műtéttel valamint há-
rom és fél órás idegsebészeti műtéttel 
túlélte, és 43 napnyi gondos ellátás és 
ápolás után a saját lábán, normálisan 
működő bélrendszerrel hagyhatta el a 
megyei oktatókórházat. Nagy műtét-
jeihez szükséges vérigényét az OVSZ 
Megyei Intézete hatékonyan tudta 

biztosítani. Ehhez többek között, irá-
nyított véradás keretében édesapjaként 
– mivel megegyezik a vércsoportunk – 
magam is hozzájárultam. 

A mintavéradás expanziós  
lehetőségei – együttműködés  
a véradószám-növelésért

Becsléseink szerint, amennyiben a 
magyarországi közforgalmú gyógy-
szertárak összessége az OGYÉI en-
gedélyével a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara (MGYK), a Magángyógysze-
részek Országos Szövetsége (MOSZ), 
a Magyar Vöröskereszt (MVK) és az 
Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 
együttműködésének keretében a  
véradó-szervezés bázispontjaiként 
funkcionálna, az országosan a véra-
dásszám akár tízszázalékos növeke-
dését is eredményezheti.

Ehhez elengedhetetlenül szükséges, 
hogy a célszervezetek egy irány-
ba mutató szándékkal, integratíve  
meggyőzzék a mintegy 2400 magyar 
gyógyszertár vezetőjét, hogy aktívan, 
személyes toborzással vegyenek részt 
a donorpropagandában, hiszen véle-
ményvezérek a saját területükön, sok 
embert ismernek, megbecsült tagjai 
a társadalomnak. Fontos, hogy min-
den területi véradásról időben tudjon 
a gyógyszerész, a gyógyszertárában a 

területi vérvételt meghirde-
tő plakátot és szórólapot 
helyezhessen el, és az 
OGYÉI által támoga-
tott módon, szóban és 
írásban (szórólap) aktí-

van részt vehessen a do-
nor-propaganda kifejtésé-

ben. Kiemelt jelentőségű lehet, ha a 
gyógyszertárak a konkrét, irányított 
véradások megszervezésében is részt 
vállalnak.

Mottóként a toborzódalt idézem: 
„Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a 
regimentje! Ha még egyszer azt üzeni, 
mindnyájunknak el kell menni.”

Dr. Csaba Miklós gyógyszertárvezető, 
BENU Küttel Gyógyszertár, Kőszeg

sen arányos a diszkrecionális jövede-
lemhányad növekedésével (fizetés, 
nyugdíjosztás körüli napok), a vevő-
létszámmal és az emberi szabadidő 
növekedésével (péntek délután). E 
koncepció alapján a mintavéradást egy 
fizetési idő körüli péntek délutánra, 
2019. szeptember 6-ra terveztük meg.

Személyi és tárgyi feltételek  
biztosítása

A véradás helyszínéül a bevásárlócent-
rum széles közlekedőfolyosójának a 
gyógyszertár előtt elhelyezkedő részét 
jelöltük ki. Az intimitást az üvegfelületek 
molinós takarásával és paravánozással 
biztosítottuk. A kijelölt területen három 
mobil donor vérvételi ágyat és azok fel-
szereléseit (vérvételi mérleg, kartámasz 
stb.) állították fel a Vérellátó munkatár-
sai. Az így kialakított helyszínen 12-17 
óra között gyakorlatilag folyamatosan 
zajlott a véradás. Ez bruttó 300 perces 
vérvételi időintervallumot takar, ame-
lyen belül összesen 54 donáció történt.

Donorpropaganda

Klasszikus propagandaeszközöket, 
így a városi plakátolást, a vállala-
ti PR-szakemberek felkeresését és  
meggyőzését is használtuk. A véradási 
alkalmat a megyei véradó naptárban, a 
megyei sajtóban is közzétettük. 
A személyes Facebook-profi-
lokon és kapcsolatokon 
keresztül nagy közösségi 
médiaaktivitást fejtettünk 
ki. Ezen felül az ötletgazda 
közforgalmú gyógyszertár 
vezetője és munkatársai sze-
mélyes meggyőzéssel szólították meg 
a patikába betérőket, valamint véra-
dásra buzdították személyes baráti és 
ismerősi körüket. A gyógyszertárban 
OGYÉI-engedéllyel véradó-toborzó 
plakátot, szórólapot helyeztünk el.

Eredmények

Az adott kisvárosban az 1990-es évek-
ben átlagosan 100 fő/véradási alkalom 

„A magyar közforgalmú 
gyógyszertárhálózat a hatékony 

donortoborzás bázisintézménye lehet.”
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1928-ban pedig megalkották a mai 
napig érvényes állategészségügyi tör-
vényt (hatályos törvény: 2005. évi 
CLXXVI. Állategészségügyi törvény). 
Az állategészségügynek összetett 
feladata, hogy megelőzze az állatbe-
tegségeket, megóvja a lakosságot az 
emberre is veszélyt jelentő állatbe-
tegségektől és azok külföldről törté-
nő behurcolásától, nem utolsó sorban 
pedig szabályozza és ellenőrizze az 
élelmiszertermelő állatokkal foglalko-
zó üzemek tevékenységét. Ide tartozik 
továbbá az állatok gyógyszeres kezelé-
se, ezen belül is az élelmiszertermelő 
állatok gyógyszerelése. Az ő esetük-
ben feltétlen figyelembe kell venni az 
élelmezés-egészségügyi várakozási 
időt, hiszen a szervezetükbe kerülő 
hatóanyagok szervezetbeli eloszlása, 
kiürülése időt vesz igénybe. Mindig 
figyelembe kell venni az MRL (ma-
ximálisan megengedett maradékszint) 
értékét. Vannak tiltólistás hatóanyagok 
is. Az állatok gyógyszerelésénél a kü-
lönbséget a sajátos anatómiai adottsá-

gok, a speciális gyógyszerformák, a 
fajspecifitás, illetve a kiszerelési ada-
gok jelenthetik.

A közforgalmú gyógyszertárak  
helye az állategészségügyben

A közforgalmú gyógyszertáraknak 
hazánkban több lehetőségük is van 
bekapcsolódni az ellátásba. A vény 

nélkül kiadható, de csak engedéllyel 
forgalmazható termékeket az állatgyó-
gyászati készítmények forgalmazására 
a működési engedély alapján jogo-
sultak tarthatják gyógyszertárukban. 
A közforgalmú patikának viszont az 
állatgyógyászati készítmény forgalma-
zására irányuló kiskereskedelmi tevé-
kenységét előzetesen be kell jelentenie a  
NÉBIH-nek. A bejelentést követően 
kap egy igazolást, és a gyógyszertár en-
nek birtokában rendelhet a nagykeres-
kedőktől állatgyógyászati készítményt.

Vényköteles állatgyógyászati termékek 
kizárólag állatorvosi vényre, vagy az 
ellátó állatorvos által ellenjegyzett meg-
rendelőre adható ki. Egy vényre egy 
állatgyógyászati készítmény rendelhető 
és az egyszeri alkalommal adható ki. 
A vényköteles állatgyógyászati készít-
mény vényen felírt és kiadott mennyi-
ségének a kezeléshez vagy a terápiához 
szükséges legkisebb mennyiségre kell 
korlátozódnia. Az élelmiszertermelő 
állatok kezelésére szolgáló vényköte-

les állatgyógyászati készítmény 
hárompéldányos vény, a nem 
élelmiszer-termelő állatok 
kezelésére szolgáló vénykö-
teles állatgyógyászati készít-
mény vénye viszont csupán 
egypéldányos.

A vényen fel kell tüntetni az 
állatorvos nevét, székhelyét, 

telefonszámát, működési en-
gedélyének számát. A vényt az 

állatorvosnak alá kell írnia és kamarai 
bélyegzőjének lenyomatával szükséges 
ellátnia. Az állatorvosi vényeket, továb-
bá az állatorvosnak vény nélkül kiadott 
vényköteles állatgyógyászati készítmé-
nyekről készített kimutatást öt évig kell 
megőrizni. 

Embergyógyászati célra engedélyezett 
gyógyszer állatgyógyászati célra, vé-
nyen történő rendelése és gyógyszer-

Az állattartó társadalmakban már évez-
redekkel korábban is nagy tiszteletben 
tartották az állatokat, hiszen a megélhe-
tésük múlott rajta. De nem kell messzi-
re menni, a vadnyugati filmekből is jól 
ismert lótolvajlásért igen súlyos bünte-
tés járt. Az állatok tehát minden korban 
kiemelt szerepet játszottak az 
emberek életében. Az or-
szágokon végigsöprő állat-
járványok pedig arra kész-
tették az állattartókat és a 
hatóságokat, hogy az álla-
tok orvosi ellátása leváljon 
a humán orvoslásról és 
kialakuljon az állatorvo-
si rendszer. Európában 
francia és osztrák kezde-
ményezést követően, nálunk  
II. József rendelete alapján, Pécsen ala-
kult meg az első állatgyógyászati tan-
szék 1787-ben.

Az akkor lefektetett szabályok az élel-
miszertermelő állatok esetében a mai 
napig érvényesek. Az igazi állategész-
ségügy létrejötte a kiegyezés utánra 
tehető: megtörténtek a jogi szabályo-
zások, elindult az állatorvosi képzés, 
felállt a hatósági ellenőrzés rendszere, 

Állatgyógyászat a patikákban
Bár az állatgyógyászati készítmények jó része kikerült a gyógyszertárakból, ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozhatnánk ezzel 
a termékkörrel. Nézzük, milyen rendelkezéseknek kell megfelelnünk e szerek rendelése és forgalmazása kapcsán!

„A vényköteles állatgyógyászati 
készítmény vényen felírt és kiadott 
mennyiségének a kezeléshez vagy 
a terápiához szükséges legkisebb 
mennyiségre kell korlátozódnia.”
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tárból történő kiadása esetén pedig a 
44/2004. (IV. 28.) számú ESzCsM ren-
delet (az emberi felhasználásra kerülő 
gyógyszerek rendeléséről és kiadásá-
ról) kell alkalmazni. Az állatgyógyá-
szati célra rendelt embergyógyászati 
gyógyszerek vényeit öt évig, elkülöní-
tetten őrzi meg a gyógyszertár.

A kábítószerként (K1, K2) és pszichot-
róp anyagként (P2) minősített gyógy-
szerek állatgyógyászati célú rendelésé-
nél hatósági engedélyének felmutatása 
után látható el az állatorvos.

A gyógyszertáraknak állatgyógyászati 
készítmény forgalmazása során a kö-
vetkezőkre kell figyelniük: 

•	 A tárolási körülmények folyamato-
san (a szállítás alatt is) megfelelőek 
legyenek.

•	 Kerüljük el a más készítményekkel 
való szennyeződést, és a készít-
mény se szennyezzen más tárolt 
anyagokat.

•	 A készítményeket biztonságos he-
lyen, a törzskönyvezett állatgyó-
gyászati termékeket elkülönített, 
jól zárható helyen kell tárolni. Az 
egyéb áruktól elkülönített tárolást 
az eladótérben is biztosítani kell. 

•	 Állatgyógyászati készítmény csak 
nagykereskedelmi tevékenységre 

jogosító működési engedéllyel ren-
delkező gyártótól, nagykereskedő-
től, illetve importáló nagykereske-
dőtől rendelhető.

•	 Gyógyszertár csak felhasználó részé-
re adhat át állatgyógyászati készít-
ményt. Felhasználónak minősül az 
állattartó, illetve az állat tulajdonosa, 
az állattartó telep, a takarmánykeve-
rő üzem, az állatorvos, az állatorvosi 
rendelő/szakrendelő (rendelőinté-
zet), az állatkórház, az állatklinika, 
illetve bárki, aki állatorvosi vénnyel 
vagy megrendelővel rendelkezik.

•	 Az állatgyógyászati készítmény ki-
szerelési egységeit a forgalmazás 
során tilos megbontani, kivéve, ha 
a forgalomba hozatali engedélyben 
feltüntették a bonthatóságot, és az 
állatorvos a vényen valamely vény-

köteles készítményből a gyári kisze-
reléstől eltérő mennyiséget rendelt.

Formulae Normales  
Veterinariae IV.

Az állatgyógyászatban leggyakrab-
ban használt összetételeket és speciális 
gyógyszerformákat foglalja össze. Helyi 
kezelésre szánt készítmények, valamint 
nem élelmiszertermelő állatok sziszté-
más kezelésére szánt készítmények – 
többek között bőrgyógyászati és emész-
tést befolyásoló szerek, fertőtlenítők, 
nyugtatók – találhatók benne.

Konklúzió

Az állatgyógyászati készítmények 
esetében tehát a követelmények és a 
szabályozás hasonló az embergyógyá-
szati készítményekéhez. Az állatok 
és emberek részére rendelt gyógysze-
rek azonos minőségűek, rendelésük, 
forgalmazásuk során ugyanazokat a 
szakmai szabályokat kell alkalmaz-
nunk. A szükséges bejelentéseket kö-
vetően bármely gyógyszertár jogosult 
e szerek forgalmazására.

Dr. Biczó Ágota 
szakgyógyszerész

(Sorozatunk következő része a gyó-
gyászati segédeszközökről fog szólni.)

Egy, a Lancet című brit orvosi szak-
lapban megjelent friss tanulmány sze-
rint a cukorbetegségben szenvedőknél 
legalább kétszer nagyobb az új típusú 
koronavírus-fertőzéssel összefüggő ha-
lálozás kockázata. „Azok az emberek, 
akik cukorbetegek, de nem vagy nem 
megfelelően kezelik a diabéteszüket, 
vagy más betegségeik is vannak, külö-
nösen veszélyeztetettek” – állapították 
meg többek között Ausztrália, Kína, a 
Dél-Afrikai Köztársaság és az Egyesült 
Államok tudósai és orvosai.

A Johns Hopkins Egyetem globális 
adatösszesítése alapján eddig majd-
nem 1,9 millió ember halt meg a 
SARS CoV-2 okozta COVID-19 kö-
vetkeztében. A hivatalos adatok alap-
ján több mint 87 millióan kapták el a 
vírust, noha az ENSZ Egészségügyi 
Világszervezete (WHO) októberben 
azt közölte, a valós szám akár egy 
nagyságrenddel nagyobb is lehet. A 
diabéteszes felnőttek száma a világon 
2019-ben a becslések alapján 463 
millió volt. Abban az évben mintegy 

4,2 millióan haltak meg a cukorbe-
tegség vagy szövődményei következ-
tében.

Forrás: MTI

NYITOTT SZEMMEL

A cukorbetegség jelentősen növeli a COVID-19-halálozás kockázatát



GYÓGYSZERTÁR  29

NYITOTT SZEMMEL

XX. évfolyam 2. szám  l  2021. február

Továbbra is érvényesek a szakorvosi 
javaslatok
Már hatályba is lépett az a rendelet, 
amellyel az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma biztosítja, hogy a támo-
gatott gyógyszereket és tápszereket, 
illetve a gyógyászati segédeszközö-
ket továbbra is megkaphassák azok, 
akiknek a veszélyhelyzet ideje alatt 
kellene megszerezniük az ehhez szük-
séges szakorvosi javaslatot. A Magyar 
Közlönyben megjelent jogszabály a 
veszélyhelyzet megszűnését követő ki-
lencvenedik napig hosszabbítja meg az 
időközben lejáró szakorvosi javaslatok 
érvényességét, így azok sem esnek el 
az olcsóbb gyógyszerektől, akik most 
nem jutnak el a szükséges orvosi felül-
vizsgálatokra.

A mostani rendelettel a minisztérium 
egyben azt is biztosította, hogy a házi-
orvosok gyógyszer-felírási lehetősége 
ideiglenesen, a veszélyhelyzet ideje 
alatt is megmaradjon. A családorvo-
soknak azonban rögzíteniük kell az 
egészségügyi dokumentációban, ha a 
veszélyhelyzet miatt ideiglenesen meg-
hosszabbított szakorvosi javaslat alap-
ján írták fel a gyógyszereket.

A rendelet arra is kitér, hogy a vényre 
felírt gyógyászati segédeszközöket a 
veszélyhelyzet lejárta után 30 napig le-
het kiváltani, ennyivel hosszabbították 
meg ugyanis a receptek érvényességét, 
illetve a gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzési idejét is.

Forrás: index.hu

Jelentős bérkülönbség a kórházi és a közforgalmú gyógyszertárak  
alkalmazottai között
Komoly bérfeszültséget okozhat a gyógyszerészek között az ez év január 1-jétől 
érvényes új egészségügyi szolgálati jogviszony. Eszerint 2021-től a klinikai vagy 
kórházi gyógyszerészek legalacsonyabb bruttó fizetése 481 ezer forint, a legma-
gasabb – több mint negyven év munkaviszony után – pedig 1,6 millió forint lesz.

Az új orvostörvény szerint a bérek 2023-ig folyamatosan emelkednek, akkor egy 
kezdő gyógyszerész már bruttó 687 ezer forintot is kereshet. Ágazati adatok szerint 
Magyarországon 106 intézeti gyógyszertár működik, ahol körülbelül ötszáz gyógy-
szerész dolgozik. A közforgalmú patikák száma 2300 körül van, az ezekhez köthető 
gyógyszerészek száma pedig 7500-ra tehető. Az állami és a magánszektorban dol-
gozó gyógyszerészek bére között már akkor szétnyílt az olló, amikor néhány évvel 
ezelőtt rendezték a közalkalmazottak fizetését – nyilatkozta a Világgazdaságnak 
Nagy Gabriella, a négy fővárosi gyógyszertárat működtető Tükör Patikák hálózat 
tulajdonosa. Ma egy alkalmazott gyógyszerész a magánszektorban átlagosan nettó 
380-400 ezer forintot keres; abból az árrésből, amelyből egy kis- vagy közepes for-
galmú patika gazdálkodik, nem lehet magasabb bért kifizetni – tette hozzá.

A közforgalmú patikák nem tudják követni a klinikai és kórházi gyógyszeré-
szek bértábláját, mert az ágazatban ennek a béremelésnek nincs meg a fede-
zete – mondta a vg.hu-nak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara 
(MGYK) elnöke. A testület már 2020 elején jelezte az Emberi Erőforrások  
Minisztériumának, hogy az ágazat eredményességének fenntartásához, valamint 
ahhoz, hogy a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozók fizetése felzárkózzon 
az egészségügyi bérátlaghoz, 36 milliárd forint pluszforrásra lenne szükség.

A kamara elnöke szerint a jövőben a kis és közepes forgalmú gyógyszertárak 
működése kritikussá válhat. A kisebb patikákban már most is érezhető a bérfe-
szültség. Az egyenlőtlen fizetések miatt csökkenhet a gyógyszerészszakma iránti 
érdeklődés és újra beindulhat a külföldre történő elvándorlás. Ennek mérséklésére 
dr. Sohajda Attila, a Kamara gazdasági bizottságának vezetője többek között ár-
rés-pótló árkiegészítés bevezetését, a generikus gyógyszerek révén kieső bevéte-
lek kompenzációját, valamint a magisztrális és ügyeleti díjak emelését javasolta.

Forrás: vg.hu

Verseny nélkül is értékesíthetők az egészségügyi eszközök
A veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvostech-
nikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök verseny nélkül is eladhatók, 
illetve ingyen is tovább adhatók. Az erről szóló, a Magyar Közlönyben megje-
lent rendelet különbséget tesz az állam tulajdonában álló gyógyszerek, orvos-
technikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök verseny nélküli átadásánál, 
aszerint, hogy azok hová kerülnek. Amennyiben az egészségügyi szolgáltató 
körön belülre, akkor az egészségügyért felelős miniszter dönt, míg ha ezen a 
körön kívülre jut az eszköz, akkor az Operatív Törzs vezetője az engedélyező.

Az állam tulajdonában álló egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtle-
nítőszer, egyéni védőeszköz a koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, ter-
jedésének megakadályozásához szükséges mértékben, és az erre vonatkozó, 
indokolt közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból térítés-
mentesen is átruházható. Az engedélyezés itt is azonos az előbbivel.

Forrás: napi.hu 
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/szinhaztv, eszinhaz.hu

Jegyár: a SzínházTV oldalán 4300 Ft, az eszinhaz.hu oldalán 
3800/5000/7000 Ft (1 fő/2 fő/családi)

ONLINE SZÍNHÁZ
SzínházTV és eszinhaz.hu

VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS
Magyar táj magyar ecsettel

A korábbi gyakorlattal szemben, amikor a valódi színházi él-
mény mellett még bónusznak számított az előadások utólagos, 
felvételről visszanézése, napjainkban egyre inkább elfogadot-
tá válik (és nem is igen van más alternatíva), hogy a néző az 
online színházi előadások megtekintéséért is fizet. Valós idejű 
közvetítések és archív darabok hozzáférhetővé tételével több 
internetes felület is kínál ilyen kulturális kalandot. 

Mivel általában csak az adott hónap programját teszik közzé, 
január közepén (amikor ezek a sorok íródnak), még nem tu-
dunk konkrét darabokat ajánlani. Az elkövetkező hetek kíná-
latából most, lapunk olvasását követően tud választani.

A Magyar Nemzeti Galéria munkatársai Trianon százéves 
évfordulójára, a Nemzeti Összetartozás Napjára készítet-
ték ezt a virtuális kiállítást, hogy a látogató – magyarként 
bárhol is legyen otthon a világban – ezen keresztül is meg-
élhesse és megérthesse az egykori és mai magyar tájak, 
várak, életképek sokrétű szépségét és történeteik üzenetét.

A Bodrog partja, Selmecbánya, vihar a pusztán, holdkelte 
Nagybányán, Szent István napi tűzijáték, Zebegény, a lábdi 
hegyoldal, az egykori Fiume kikötője, Dévény vára, Mun-
kács környéke – számos színhely és ugyanennyi festmény, 

amelyeket a kiállítás vendége a virtuális térben sétálva kö-
zelről is szemügyre vehet. A jobb megismerést kísérőszöveg, 
illetve diákok számára az irodalom- és történelemórák anya-
gához kapcsolódó kérdések, feladatok is segítik. A 19. szá-
zadi, 20. század eleji Magyarországot nemzeti festészetünk 
legnagyobb mestereinek munkáin keresztül járhatjuk be.

 

 

VIRTUÁLIS UTAZÁS
Izlandi kirándulás (Virtual Tour 
of South West Iceland)

Online túra idegenvezetéssel a festői Izland 
legszebb tájain. A virtuális séta a fővárosból, 
Reykjavikból indul és az ország olyan ne-
vezetes természeti látványosságait is érinti, 
mint a Törvény-szikla, a Thingvellir-hasa-
dék, a Nagy Gejzír, vagy a lélegzetelállító 
Gullfoss-vízesés. A kaland résztvevői emel-
lett gleccserek, vulkáni kráterek, fekete ho-
mokos tengerpartok és a sarki fény látványá-
ban is gyönyörködhetnek.

Bár már látszik a fény az alagút végén, az emberek az utóbbi időszakban kezdtek ráérezni az online kulturális progra-
mok – koncertek, színházi előadások – ízére. Az alábbiakban – kikapcsolódás, feltöltődés gyanánt – ismét néhány ilyen, 
túlnyomórészt virtuális élményt ajánlunk olvasóink figyelmébe.

Elérhetőség: https://www.facebook.com/
events/435489090919024/

Időpont: 2021. március 3., 6.00 (reggel 6 óra)
Ingyenes

Elérhetőség: https://magyartajak.mng.hu/tour/magyar-tajak
Ingyenes

https://www.facebook.com/szinhaztv
https://www.facebook.com/events/435489090919024/
https://www.facebook.com/events/435489090919024/
https://magyartajak.mng.hu/tour/magyar-tajak
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A MAGYAR TENGER
Csodás tájak a Balatonnál: Csopak
Csopak a Balaton keleti medencéjének északi partján fekszik, 
Balatonfüred (pontosabban az ahhoz csatolt Balatonarács) és Pa-
loznak között, a Veszprémet a Balatonnal összekötő, festői Nosz-
tori-völgy szájánál. A Csopak név első hiteles forrása a veszprémi 
káptalan csereszerződési oklevele, amely 1277-ből származik. A 
településen királyi, egyházi és magánbirtokokon folyt minősé-
gileg és mennyiségileg is kiváló szőlőtermesztés és bortermelés. 
Nagyot ugorva az időben, az 1750-es évek táján alakult meg az a 
bortermelői köztestület, amelynek nevét a vízszintes 1. sor meg-
fejtése tartalmazza. Pecsétje arról tanúskodik, hogy a szőlőműve-
lés, a borászat a falu megélhetésében első helyen szerepelt. 

A szőlőkkel betelepített oldalon számos kúria és vincellérház 
épült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt. Jelentősebbek 
a Ranolder-szőlő vincellérháza, valamint a Füredi úton látható 
klasszicista villák pincével a szőlők között. Külön említhet-
jük a szép Buday-villát. A két falu főutcájában több értékes,  
19. századi parasztház látható. 1800-ra készült el Kövesden az 
impozáns méretű, copf stílusban épült református templom.  
A század első felében épült a legkorábbi klasszicista Eő-
ry-kúria, amelyet később bővítettek.

A település kissé elfeledett értéke természetes szénsavas ás-
ványvize, amelynek eddigi múltját tükrözi az 1920-as évek 
végén a csopaki Sóstó-domb tövében kiépített forrás, nevét 
pedig a függőleges 14. sor megfejtésében találják. A termé-
szetes szénhidro-karbonátos szénsavas forrásvizet több évti-
zeden át palackozva forgalmazták.

Ha Csopakon járunk, mindenképpen látogassunk el az An-
golkisasszonyok nyaralójába, amely az ugyanilyen nevű 
apácarendé volt. Tekintsük meg a már említett, Füredi útról 
nyíló, Budai utca 1. szám alatt található XIX. századi klasz-
szicista Buday Villát, és másszunk fel a Csákány-hegyi ki-
látóba is, amely mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt 
élők és az üdülővendégek körében.

Vízszintes

1. Megfejtés 12. Termést betakarító 13. A katonai kiképzés 
egyik fajtája 15. Országos Rendező Iroda 17. Kétfős énekegyüt-
tes 18. Kilogramm 19. Üres zár! 21. A kocka oldalainak száma 
23. … András, író, politikus, a magyar reformkor egyik legte-
vékenyebb alakja, 1837-től a Kisfaludy Társaság igazgatója 24. 
Berlini jég! 25. Előrébb jut 27. Gondozott fás, virágos közterület 
a városokban 28. Holland autók jele 29. Lehetőség a saját akarat 
érvényesítésére 30. Kopasz 32. Varázsló, mágus, csodatevő 33. 
Amorf, természetellenes 35. Előadás, röviden 36. Dagonya 38. 
Rejtekből figyel 39. Időmérő 42. A -től párja 44. Asszonyne-
vek vége 45. Üres zár! 46. Ilyen síp is van 48. Szél, határ 50. 
Fájdalmasan búcsúztat 52. Női név 54. Népszerű földönkívüli 
56. Újságban cikkek állandó helye 58. Azonnal, mindjárt 60. 
Száraz, meleg bukószél 62. Az emlősök osztályának ragadozók 
rendjébe, ezen belül a kutyafélék családjába tartozó ragadozó 
64. TA 65. Lángol 67. Német helyeslés 68. Űrmérték, elsősor-
ban a borászatban 70. Talmi 71. Női név becézve 

Függőleges

2. ZA 3. Román terepjáró márka 4. … Margit, Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas magyar színművésznő, filmszínésznő volt 
5. Autósiskola volt 6. Szolmizációs hang 7. SA 8. Község Ba-
ranya megyében 9. Idegen Pál 10. Hordó is van ilyen 11. Nem 
be! 14. Megfejtés 16. A kalmár népies elnevezése 18. Var-
jú mondja! 20. Bulgária délnyugati részén található hegység 
21. Befolyás 22. Bírói köpönyeg 23. Síkos úton teszi ezt az 

autó 25. Törzsünk része 26. Orosz folyó 31. Görög és római 
mitológiai eredetű női név 34. A vese orvosi neve 37. Régi, 
egyszerű kártyajáték magyar kártyával 40. Azonos betűk 41. 
Kétszemélyes csapat 42. Egészséges ital 43. Sportaréna néző-
terének része 46. Szégyen színe az arcon 47. Észak-amerikai 
indián népcsoport, spanyol írásmóddal 49. Ritka női név 51. 
Fed 53. AI 55. Növény része 57. Hosszú morzejel 59. Iskola, 
ahogy a gyerekek hívják 61. Nukleinsav szakasz, visszafelé! 
63. Alá betűi keverve 66. Kettős betű 69. KS 70. Fa része 

A 2021. február 19-ig helyes megfejtést beküldők között 1 fő regisztrációt sorsolunk ki a márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferenciára.

Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu.           Előző havi nyertesünk: Dr. Major Jenőné, Kaposvár
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