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javítását (név, e-mail cím, lakcím, te-
lefonszám, taj-szám).

Van arra vonatkozóan központi fel-
mérés, hogy hány állampolgárnak 
van Ügyfélkapuja? Tapasztalatom 
szerint főleg az idősebb betegeknek 
nincs, akik ezáltal az egészségügyi 
portáljukat sem érik el.

Dr. Bertalan Lóránt: Adataink szerint 
több mint 4 millió magyar állampol-
gárnak van  Ügyfélkapu-regisztrációja. 
Az EESZT Lakossági Portálját naponta 
átlag több mint  40 ezer polgár hasz-
nálja. Az idősebb állampolgároknak az 
ügyintézésekre (például Meghatalmazás 
adása), illetve adataik elérésére a Kor-
mányablakokban is van lehetőségük.

A NETOK-on megkérdezhetik a be-
tegek, hogy milyen eReceptjük van 
felírva a térbe?

Dr. Bertalan Lóránt: A nemzeti 
egészségügyi telefonos ügyfélszol-
gálati és online információs köz-
pont  (NETOK)  létrehozásáról  szó-
ló  1658/2020. (X. 15.) Korm. 
határozat  alapján a  projekt célja 
egy megújult, komplex egészségügyi 
alapellátási és népegészségügyi rend-
szer létrehozása, a népegészségügyi 
szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való 
hozzáférés javítása, illetve a megelő-
zési, egészségfejlesztési és közössé-
gi egészségszervezési funkciók kibő-
vítése.

A NETOK Ügyfélszolgálatának mun-
katársai nem férnek hozzá a fokozottan 
védett betegadatokhoz, így információt 
sem  adnak a  betelefonálóknak arról, 
hogy van-e eReceptjük az EESZT-ben.

A magánkórházak is be tudnak csat-
lakozni a rendszerbe? Ez számukra 
külön költséggel jár?

Dr. Bertalan Lóránt: Az Elektroni-
kus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes szabályokról szó-
ló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 
alapján minden orvosi vagy fogorvosi 
feladatra irányuló működési engedély-
lyel rendelkező, magánfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltató 2020. január 
1-től az EESZT-hez való csatlakozás-
ra, 2020. június 1-től pedig az EESZT 
felé adatszolgáltatásra  kötelezett. Az 
adatszolgáltatáshoz  EESZT-enge-
déllyel rendelkező medikai rendszer 
szükséges. A csatlakozás a magánszol-
gáltatók (így a magánkórházak)  szá-
mára külön költséggel nem jár.
 
Ha elszáll a net, akkor ezek az 
EESZT rendszerek ugyanúgy nem 
működnek, mint ha nálunk nem ér-
hetők el?

Dr. Bertalan Lóránt: Az EESZT 
valamennyi modulja internet alapú 
szolgáltatásra épül. A szolgáltatások 
úgy  vannak kialakítva, hogy internet 
hiányában is a helyi informatikai rend-
szerek tovább működjenek az orvosi 
rendelőkben  és  kórházakban, így itt 
a gyógyítás és a betegellátás nem áll-
hat le. A gyógyszertárban internet és 
EESZT-szolgáltatás hiányában csak az 
orvos által aláírt és lebélyegzett felírási 
igazolás alapján expediálható elektro-
nikus vény.
 
Az EESZT rendszere összeköttetés-
ben lesz a NEAK-kal? A kérdésem 
arra vonatkozik, hogy ha meghal 
egy orvos, és a NEAK rendszerében 

EESZT, eRecept

Ha jól értettem, akkor az EESZT-
ben minden koronavírus elleni vé-
dőoltás az oltópontokon regisztrálva 
lett. Akkor hogyan fordulhatott elő, 
hogy több, már oltást kapott lakos 
kapott újra behívót?

Dr. Bertalan Lóránt OKFŐ eRecept 
és eEgészségügy szakértő:  A CO-
VID-19 védőoltások nyilvántartására 
az EESZT rendszerben egy egyedi ol-
tásrögzítő alkalmazás került kifejlesz-
tésre. A páciens az oltással kapcsolatos 
dokumentumokat  (COVID-19 Oltási 
lap, egészségügyi profil bejegyzés) az 
EESZT Állampolgári portálról kérdez-
heti le.
 

Március eleje óta zajlik a COVID-19 
oltásra regisztráltak adatpontosítása 
és adatjavítása.  Ha az oltás kapcsán 
küldött értesítőben az állampolgár té-
ves adatot tapasztal, akkor a 1818-as 
Kormányzati Ügyfélvonal  telefonszá-
mán vagy az adatvedelem@neak.gov.
hu e-mail címen kérheti a regisztráci-
ókor megadott adatainak pontosítását, 

Kérdések és válaszok
Amiket az idei GYTM előadóitól tudtunk meg – 1. rész
A koronavírus-járvány miatt – a tavaly őszi gyógyszerészkongresszus után – a 2021 márciusában aktuális XXVI. Gyógyszertár- 
működtetés Konferencia is online került megrendezésre. A nézők a rendezvény üzenőfalán tehették fel kérdéseiket az 
előadóknak, amelyek egy részére már ott, az egyes programblokkok végén választ kaptak, a többivel kapcsolatban pedig az 
alábbiakban kaphatnak bővebb információt. 

mailto:adatvedelem@neak.gov.hu
mailto:adatvedelem@neak.gov.hu
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COVID-19 pandémia sürgős informa-
tikai fejlesztései miatt. Ez irányú jog-
szabályváltozást kezdeményeztünk.

OGYÉI-ügyek

Miért a patikában kell kitöltenie a 
betegnek a favipiravir kiváltásához 
szükséges nyilatkozatot? A beteg 
karanténban kell, hogy legyen, de a 
hozzátartozó kitöltheti-e, és a doku-
mentum biztosan visszakerül-e az 
orvoshoz? Ráadásul GDPR-aggálya-
im is vannak ezzel kapcsolatban. Mi-
ért nem online, a háziorvosi felületen 
történik ez?

Dr. El Koulali Zakariás országos 
tiszti főgyógyszerész: A gyógyszer-
tárban nem a betegnek kell átvennie a 
favipiravirt és az egyéb dokumentumo-

kat. Jelenleg lehetőség van a vénykö-
teles gyógyszer TAJ szám bemondása 
alapján történő kiváltására. A beleegye-
ző nyilatkozat az orvosi dokumentáció 
része, így azt a beteg kitöltés után az 
orvosának juttatja vissza.

A háziorvosok általános jogcímen, 
speciális BNO-val kell, hogy írják a 
favipiravirt. Mi a speciális BNO?

Dr. El Koulali Zakariás: A BNO kód 
kiválasztása orvosi kompetencia.

A pozitív teszt után hány nappal 
kezdhető meg a favipiravir terápia?

Dr. El Koulali Zakariás: A favipiravir 
terápiát a tünetek megjelenése után mi-

nél hamarabb meg kell kezdeni, de az 
indokoltság eldöntése minden esetben 
a kezelőorvos kompetenciája.
 
Kell-e külön dokumentálni a favipi-
ravir kiadását, mint például a kábí-
tószerekét?

Dr. El Koulali Zakariás: A kiadásokat 
nem szükséges külön dokumentálni. 
Kiemelt fontosságú, hogy a gyógyszer-
tárak ne halmozzanak fel túl nagy favi-
piravir-készletet, a biztonságos és folya-
matos gyógyszerellátást is figyelembe 
véve átlag másfél-kétnapi készletet tart-
sanak a gyógyszerből. Ez többek között 
azért fontos, mert a jelenleg forgalom-
ban lévő favipiravir lejárata hat hónap. 

Sok gyógyszerész kolléga profesz-
szionális használatra engedélyezett 
COVID-19 tesztet árusít betegeknek. 
Hogyan lép fel az OGYÉI ez ellen?

Dr. El Koulali Zakariás: Az OGYÉI 
minden egyedi ügyet kivizsgál, és 
megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az új FoNo-ról miért nem jelenik 
meg valami konkrétum? Azt gondo-
lom, a felkészüléshez (például készle-
tezéshez) hamarabb kellene ismerni 
az új készítményeket, mint ahogy a 
FoNo megjelenik/hatályba lép...

Dr. El Koulali Zakariás: Ezzel a kér-
déssel Pálffyné dr. Poór Rita főosztály-
vezető asszonyt kell megkeresni.

Az orvosoknál hogyan kívánják el-
lenőrizni a sok-sok engedély nélküli 
off label felírást?

Dr. El Koulali Zakariás: Az orvosok 
ellenőrzése nem az OGYÉI kompeten-
ciája, az a tiszti főorvosi szolgálathoz 
tartozik.
 
A 41/2007 18§-ban felsorolt, a szemé-
lyi jogos gyógyszerész által hitelesí-
tendő dokumentumok papír alapúak 
vagy ezeket már elektronikusan is 
lehet vezetni?

Dr. El Koulali Zakariás: A hatályos 
jogszabályok alapján papír alapú nyil-

tiltásra kerül a pecsétje, akkor az 
EESZT-be hogyan kerülhet fel a ha-
lála után eRecept?
 
Dr. Bertalan Lóránt: 
Az EESZT, a NEAK, az ENKK, il-
letve az NNK között folyamatos 
adatkapcsolat van az orvos-  és szol-
gáltató-nyilvántartások tekintetében. 
Amennyiben az orvos elhalálozása 
előtt szabályosan  állította ki az eRe-
ceptet, az a három hónapos  érvé-
nyességi idején belül  kiadható. Az 
ilyen  nagyon  ritka esetekre vonat-
kozóan módosítottuk az  elektroni-
kus vények kiadásánál lefutó EESZT 
ellenőrzéseket.
 
Mikortól létezik majd a COVID- 
útlevél telefonon?

Dr. Bertalan Lóránt: A koronaví-
rus elleni védettség igazolásáról szó-
ló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. 
§ (2) alapján a koronavírus elleni vé-
dettség igazolására alkalmas egy ható-
sági igazolvány (úgynevezett  védett-
ségi igazolvány), illetve applikáció. A 
kártya személyazonosító igazolvány 
vagy útlevél felmutatásával együtt 
érvényes, nem ruházható át és az iga-
zolványhoz kapcsolódó jogosultságok 
a koronavirus.gov.hu internetes olda-
lon ellenőrizhetők. A  jogszabály nem 
tesz említést telefonos védettség-igazo-
lási lehetőségről.

Mikorra várható az eGYSE beveze-
tése?

Dr. Bertalan Lóránt: Az eGYSE 
modul – vagyis a gyógyászati segéd-
eszközök széles körének  elektroni-
kus felírhatósága  és kiadhatóságá-
nak – bevezetése 2021. II. félévében 
várható, a vonatkozó jogszabályok 
megjelenése után.
 
Mi a helyzet a vényköteles gyógy-
szerek vény nélküli kiadásának 
EESZT-s nyilvántartásával?

Dr. Bertalan Lóránt: A vényköteles 
gyógyszerek vény nélküli kiadásának 
EESZT-ben történő  nyilvántartásának 
fejlesztései  halasztásra kerültek  a 

http://koronavirus.gov.hu/
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végzett szakmai munkához hasonlíta-
ni. Fontos, hogy legalább mi, gyógy-
szerészek, egészségügyi szakemberek 
tisztában legyünk ezzel.

Mi a helyzet az online felületeken 
(nem patikai oldalakon) árult pro-
fesszionális tesztcsíkok eladásának 
ellenőrzésével?

Dr. El Koulali Zakariás: Ezt a terüle-
tet nem mi ellenőrizzük.

A felkészült beteg-állapot elérése 
érdekében várható-e központi kom-
munikáció? Ha igen, hol és mikor?

Dr. El Koulali Zakariás: Folyamatos 
központi kommunikáció van.

Rosszul felírt recept esetén lehetőség 
van arra, hogy az EESZT felől igazo-
lást kapjon a patika, arra vonatko-
zóan, hogy a felírás a rossz vényíró 
program miatt történt? És a levont 
tb-támogatás a felíró oldalt érintse? 
Talán akkor a felírói oldal is motivál-
va lenne abban, hogy megoldja ezt a 
problémát!

Dr. El Koulali Zakariás: Ezt érde-
mes lenne az EESZT-t működtető 
OKFŐ-től megkérdezni, illetve a NE-
AK-kal egyeztetni.

Maszkok

A COVID-19 tesztek esetében el 
tudná magyarázni a specificitás és a 
szenzitivitás fogalmát?
 
Hidas Gergely, a TÜV Rheinland  
InterCert Kft. üzletág-igazgatója: 
Specificitás: annak a valószínűsége, 
hogy a diagnosztikus teszt értéke ne-
gatív lesz egy olyan páciensnél, akinél 
nem áll fenn a vizsgált betegség. A spe-
cificitás tehát azt jellemzi, hogy a teszt 
milyen megbízhatóan azonosítja azokat, 
akikben nem kóros a vizsgált paraméter.

Szenzitivitás: annak a valószínűsége, 
hogy a diagnosztikus teszt értéke po-
zitív lesz egy olyan páciensnél, akinél 
fennáll a betegség. A szenzitivitás azt 

nem zárja ki, hogy több gyógyszertár is 
ugyanazt a honlapot működtesse.

Az online gyógyszertárakban ho-
gyan kapják meg a betegek a gyógy-
szerészi tanácsadást?

Dr. El Koulali Zakariás: Internetes 
gyógyszerforgalmazás keretében csak 
vény nélkül kapható gyógyszerek for-
galmazása történik, a szükséges in-
formációkhoz a beteg/vásárló maga is 
hozzájuthat a megfelelő internetes ol-
dalakon, illetve a készítmény alkalma-
zási előiratából.

Egy esetleges vis major helyzetben, 
például ha akut áramszünet alakul 
ki, miért nincs lehetőség arra, hogy 
csak azokra az órákra jelentse be 
a vezető a nyitva tartás változását? 
Miért kell erre egy teljes napot beál-
dozni a 21-ből?

Dr. El Koulali Zakariás: A jelenleg 
hatályos jogszabályok egész napos 
szüneteltetést tesznek lehetővé.

Kistelepülés esetén, hétvégén az 
ügyeletben és nyitvatartási időben is 
előfordult már, hogy nem volt gyógy-
szerész a patikában? Hétvégén mi-
lyen mértékű az ellenőrzés?

Dr. El Koulali Zakariás: Az ellenőr-
zést a gyógyszertár és a gyógyszertá-
ron kívüli forgalmazó hely szolgálati 
idejében kell végezni, és az az OGYÉI 
hivatali munkarendjétől eltérő időben 
is lefolytatható. Gyógyszertárak ese-
tében ez a nyitvatartási, ügyeleti, ké-
szenléti időt, üzletek esetében a nyit-
vatartási időt jelenti. Indokolt esetben 
hétvégén, ügyeleti/készenléti időben is 
történik ellenőrzés.

Ha boltban árusíthat asszisztens, ak-
kor fiókpatikában miért nem?

Dr. El Koulali Zakariás: A jelen-
leg hatályos jogszabályok folyamatos 
gyógyszerészi jelenlétet írnak elő a 
gyógyszertárak szolgálati idejében, 
tehát a nyitvatartási, ügyeleti, készen-
léti idő alatt. Az üzletek tevékenységét 
nem szerencsés a gyógyszertárakban 

vántartásokat kell vezetni. Az elekt-
ronikus nyilvántartások bevezetése 
indokolt és dolgozunk a megfelelő 
jogszabályi környezet kialakítása érde-
kében.

Mi a szankció olyan esetben, amikor 
e-mail-ben megadott taj-szám alap-
ján, csomagküldés útján vényköteles 
gyógyszert küld ki a patika, és ezt 
még interneten, a Facebook-oldalán 
is hirdeti?

Dr. El Koulali Zakariás: Minden 
konkrét ügy egyedi kivizsgálást igé-
nyel, ezért általánosságban nem le-
het szankciókról beszélni. Az viszont 
egyértelmű, hogy a hatályos jogsza-
bályok csak a vény nélkül kapható 
gyógyszerek esetében teszik lehetővé a 
csomagküldést, vényköteles gyógysze-
rek esetében nem.

Milyen rendszerességgel ellenőrzik 
a patikán kívüli gyógyszerforgalma-
zást? Volt-e már bármilyen szankció 
ezzel kapcsolatban?

Dr. El Koulali Zakariás: Munkatár-
saim ellenőrzési terv alapján végzik 
a helyszíni ellenőrzéseket. A rendel-
kezésre álló erőforrások figyelembe-
vételével másfél-kétévente minden 
gyógyszerforgalmazó hely ellenőrzése 
indokolt és meg is kell történnie. Kö-
zéptávú terveink között szerepel, hogy 
évente minden gyógyszerforgalmazó 
egység ellenőrzése megvalósuljon.

Hogyan tudják ellenőrizni, illetve 
megvalósul-e az egy gyógyszertár–
egy internetes webáruház követel-
ménye? A franchise szövetségbe 
tömörült gyógyszertárak esetén elő-
fordulhat-e, hogy több gyógyszertár 
mögött csak egy internetes webáru-
ház van?

Dr. El Koulali Zakariás: Az internetes 
gyógyszertárak ellenőrzése is terv sze-
rint történik, 2021. első félévében min-
den ilyen forgalmazó hely ellenőrzése 
megtörténik. A jelenleg hatályos jogsza-
bályok azt írják elő, hogy az internetes 
gyógyszerforgalmazást végző honlapot 
a gyógyszertárnak kell működtetnie, de 
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Mit lehet tenni, ha a favipiravirért 
az jön, akinek felírták, hiszen ő CO-
VID-19 pozitív és karanténban kelle-
ne tartózkodnia?

Dr. Maklári Zsolt: Nem jogszerű az a 
magatartás, amikor a COVID-os beteg 
– karantén-kötelezettségét megszegve 
– személyesen maga megy kiváltani  a 
favipiravirt. Ez a hatóságok részére je-
lenthető cselekmény.

Mindez jelentős egészségügyi koc-
kázattal is jár, mivel a beteg veszé-
lyezteti a patikába látogató többi 
beteg és a gyógyszertári dolgozók 
egészségét. Ilyenkor a gyógyszertár-
ban rendkívüli intézkedéseket kell 
hozni: a többi beteget ki kell küldeni 
és a patikát átmenetileg bezárva so-
ron kívüli fertőtlenítést és szellőzte-
tést kell elvégezni. Ennek hiányában 
a gyógyszertár mint munkáltató nem 
teljesíti az egészséget nem veszélyez-
tető munkakörnyezet biztosítására 
vonatkozó kötelezettségét, amelynek 
következtében a megfertőződött dol-
gozó foglalkozási megbetegedésre 
hivatkozással akár 100 százalékos 
táppénz igénybevételére is jogosult 
lehet, amely teljes egészében a mun-
káltató patikát terheli.

A beteg betelefonál a patikába, és 
megkérdezi, hogy a telemedicina ke-
retében felírt vénye látható-e már a 
térben. Adhatok felvilágosítást? Te-
lefonon lehet-e információt adni az-
zal kapcsolatban, hogy mit írtak fel 
neki, ha a beteg pontosan be tudja 
magát azonosítani: név, születési dá-
tum és hogy ki a kezelőorvosa?

szolgálatra berendelés pontja vonatko-
zik-e gyógyszertárban dolgozó egész-
ségügyi dolgozókra? Például a gyógy-
szertári asszisztensekre, akik a TEAOR 
kódjuk alapján általános egészségügyi 
asszisztensek…

Dr. Maklári Zsolt jogász, a Sárdy, 
Szalántai és Társai Ügyvédi Iroda 
munkatársa: A 106/2021. (III. 5.) 
Kormányrendelet alapján veszélyhely-
zet ideje alatt az országos kórház-fő-
igazgató határozattal berendelheti 
egészségügyi szolgálat teljesítésére azt 
az egészségügyi dolgozót, aki

a)  az egészségügyről szóló törvény 
szerinti működési nyilvántartásban ér-
vényes bejegyzéssel szerepel, és
b)  e rendelet hatálybalépésének nap-
ján vagy azt követően nem állami vagy 
nem önkormányzati fenntartású vagy 
tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál 
egészségügyi tevékenységet végez, 
vagy kormányzati igazgatási szervvel 
szolgálati jogviszonyban áll.

Az egészségügyi törvény alapján 
egészségügyi dolgozónak minősül

•	 az orvos, 
•	 a fogorvos, 
•	 a gyógyszerész, 
•	 az egyéb felsőfokú egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező személy, 
•	 az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személy, továbbá 
•	 az egészségügyi tevékenységben 

közreműködő egészségügyi szakké-
pesítéssel nem rendelkező személy. 

A jogszabályban szereplő „dolgozó” 
megjelölés nem pusztán a végzettséget 
jelenti, hanem azt is, hogy az érintett 
ténylegesen egészségügyi tevékeny-
séget is folytat. Azaz az egészségügyi 
végzettséggel rendelkező személy akkor 
minősül egészségügyi dolgozónak, ha a 
működési nyilvántartásban is szerepel.

Mivel a fenti kritériumoknak a  
magánellátásban aktívan dolgozó 
gyógyszerész, illetve szakasszisztens 
is megfelel, elviekben egészségügyi 
szolgálatra is berendelhetők a ve-
szélyhelyzet ideje alatt.

jellemzi, hogy a teszt milyen megbíz-
hatóan detektálja a betegség fennállását. 

Tehát 100 százalékos a specificitás, ha 
minden egészségesnél negatív a teszt, és 
100 százalékos a szenzitivitás, ha minden 
COVID-19 fertőzött esetén pozitív a teszt.

A lélegzet nedvessége miatt elázó 
szövetmaszk növelheti-e a fertőzés 
valószínűségét?

Hidas Gergely: Ennél a kérdésnél jelez-
nem kell, hogy nem vagyok sem orvos, 
sem mikrobiológus. A józan ész viszont 
azt diktálja, hogy egy nedves, meleg 
környezet mindenféle baktériumnak és 
gombának a szaporodási lehetőségét 
növeli, így egy átázott, meleg, nedves 
maszkon nagyszerűen tenyészik min-
denféle gomba és baktérium. A vírusok-
kal – ha jól tudom – nem ez a helyzet, 
hiszen ők csak élő gazdaszervezetben 
szaporodnak, így önmagában az átázott 
maszkon még nem szaporodnak el.

Egy másik nézőpont a maszk szűrőképes-
ségének a változása nedvesedés, átázás 
esetén. Az átázott maszk szűrőképessége 
anyagonként és maszktípusonként válto-
zik. A maszkokon elvégzett vizsgálatok 
száraz állapotban mérik a szűrőképessé-
get, így egyáltalán nem egyértelmű, hogy 
az milyen módon változik meg nedves-
ség hatására. Összességében a nedvesség 
inkább gátolja az áteresztőképességet, 
ami viszont azt is jelenti, hogy a beszí-
vott levegő valahonnan máshonnan kell, 
hogy bejusson a maszkon belülre. Ez 
pedig inkább az illeszkedési hézagokon 
keresztül sikerül, így az már inkább a 
„szűretlen” kategóriába tartozik. De ez is 
maszktípus- és anyagfüggő.

Összességében inkább azt lehet mon-
dani, hogy nem jó a nedves maszk, 
különböző közvetett okoknál fogva in-
kább ront az eszköz hatásosságán.

Jogi kérdések

Az ez év március elején a Magyar 
Közlönyben megjelent 106/2021. Kor-
mányrendelet A magán egészségügyi 
szolgáltatókra vonatkozó egészségügyi 
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érintettnek ehhez hozzá kell járulnia. A 
személyazonosító adatok, okmányok ön-
kéntes és kifejezett átadásával az érintett 
személy hozzájárul a patika által történő 
adatkezeléshez. Az expediáláshoz, illet-
ve tájékoztatáshoz szükséges mértékben 
egyéb személyes adatok is (például az 
egészségügyi személyes adatok) a patika 
által jogszerűen kezelhetők. Amennyi-
ben a kezelt személyes adatnak olyan a 
természete, hogy érvényessége van (pél-
dául taj-szám), az szintén ellenőrizhető.

MOSZinfó

(folytatjuk)

intézmények körében. Az IQB Medi-
calnál többféle, az oltás hatékonyságát 
ellenőrző, neutralizáló antitestek jelen-
létét kimutató gyorstesztek is elérhetők! 

Legyen Ön is partnerünk, kérdés esetén 
keressen bennünket a 06/70 778-8808-
as elérhetőségen vagy látogasson el az  
iqbmedical.hu weboldalunkra! Lakos-
sági ügyfeleinket személyesen is várjuk  
a Rózsadomb Centerben található  
labordiagnosztikai központunkban. 

Védjük meg együtt családunk és mun-
katársaink egészségét!

(x)

lezi. Fontos ugyanis figyelembe venni, 
hogy vitás esetben a patika köteles utó-
lag igazolni azt, hogy kivel és milyen 
alapon közölt személyes adatokat.

Hogyan ellenőrzőm a személyes ada-
tot, és honnan tudom, hogy mi a sze-
mélyes adat?

Dr. Maklári Zsolt: Személyes adat: az 
érintettre vonatkozó bármely informá-
ció, amely alapján a személy azonosított 
vagy azonosíthatóvá válik. Ez tehát egy 
roppant tág fogalom. Amennyiben a pa-
tikai szolgáltatás nyújtása megköveteli 
az érintett beteg személyazonosítását, az 

menedzselni. A komplex protokoll, 
amellyel magyarországi nagyvállala-
toknál szűrűnk rendszeresen, egyesíti a 
PCR-, valamint az antigén- és antitest- 
gyorstesztek előnyeit.

A termékek CE IVD jelzéssel és 
OGYÉI-regisztrációval, illetve magyar  
nyelvű használati utasítással rendel-
keznek, és vezető magán-egészségügyi 
intézmények, multinacionális és állami 
vállalatok, patinás kulturális intézmé-
nyek pozitív visszajelzései mellett hasz-
náljuk őket. Továbbá ezeket a gyors- 
teszteket alkalmazzák Ausztriában, 
Svájcban és Németországban, mind a 
lakosság, mind a vállalatok és oktatási 

Dr. Maklári Zsolt: Mivel a fokozottan 
védett egészségügyi személyes adatok 
csak az érintett személlyel közölhetők 
(illetve csak az érintett személy hoz-
zájárulásával továbbíthatók harmadik 
személynek), így  kétséget kizáróan 
meg kell győződni arról, hogy valóban 
az érintett személynek nyújtja-e a pati-
ka a felvilágosítást, tájékoztatást.

Amennyiben a beazonosítás telefonon 
keresztül kétséget kizáróan elvégezhető, 
úgy telefonon keresztül is nyújtható fel-
világosítás, ám mindez inkább a kép- és 
hangfelvétel egyidejű továbbítását lehe-
tővé tevő eszköz igénybevételét feltéte-

Az IQB Medical az IVD eszközök pia-
cának hosszú távú szereplőjeként mint-
egy 80 gyorstesztet (tumor markerek, 
fertőző légúti betegségek, szexuálisan 
terjedő betegségek, kardiovaszkuláris 
megbetegedések stb.) és IVD eszközt 
forgalmaz a jelenleg igen keresett 
COVID-19 termékek mellett, a gyors- 
tesztek piacának egyik szakértőjeként.

Mindezek mellett elismert orvos szak-
értőkkel az IQB Medical itthon el-
sőként dolgozott ki egy komplex  
protokoll alapú szűrőprogramot,  
amellyel a potenciálisan kialakuló helyi  
járványügyi eseményeket hatéko-
nyabban lehet megelőzni, illetve 

IQB Medical, az IVD eszközök és  
vállalati szűrések szakértője
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Gy.: Kikből áll a gyógyszertár vevő-
köre?
 
K. G.: A helyi olajfinomító miatt a 
miénk egy viszonylag gazdagabb te-
lepülés, ami sokaknak ad munkát, így 
kevésbé árérzékenyek az emberek. Az 
állandó vevőkörünk nagyrészt időseb-
bekből áll, de sok fiatal is van köztük. 
A település turistákkal, hétvégi házak 
tulajdonosaival is megtelik hétvégen-
ként, ünnepekkor és nyaranta. Fontos, 
hogy mindenkinek mindig a legjobb 
szolgáltatást nyújtsuk, hogy máskor is 
hozzánk jöjjenek. 

Gy.: Milyen a vényköteles és az 
OTC-gyógyszerforgalom aránya?
 
K. G.: A gyógyszertáramban az árbe-
vétel körülbelül 15 százaléka szárma-
zik az OTC- és mintegy kétharmada a 
vényköteles gyógyszerek forgalmából. 
 
Gy.: Mik azok a gyógyszerek, amik 
Magyarországon receptkötelesek, 
Norvégiában viszont vény nélkül 
kaphatók és fordítva?
 
K. G.: Itt például mometason- és bu-
desonid-tartalmú orrspray-t, levonor-
gestrel- és ulipristalacetat-tartalmú 
sürgősségi fogamzásgátló tablettát 
is lehet recept nélkül kapni. Ezen kí-
vül Viagrát és magas fluoridtartalmú 
fogkrémet is kiadhatunk vény nél-
kül, amik alapvetően vénykötelesek 
lennének és gyógyszerészi útmuta-
tás szükséges hozzájuk: expedíció 
előtt egy meghatározott kérdéssoron 
kell végigmennünk. A gyógyszerész 
– meghatározott protokollt követve – 
influenza-elleni és COVID-19 vakci-
nákat is rendelhet. Viszont maximum  

Gy.: Hogyan találta-
tok kint állást? Itthoni 
munkaközvetítő vagy 
álláshirdetés révén? 
 
K. G.: Itthonról, ma-
gánúton vettük fel a 
kapcsolatot egy kin-
ti gyógyszertárlánccal, 
ahol mindketten azonnal 
kaptunk munkát. Csak 
az adminisztrációra kel-
lett várnunk, hogy kint 
is akkreditálják a diplo-
mánkat. Közben nyelvet 
tanultunk.
 
Gy.: Kezdettől ugyan-
abban a gyógyszertár-
ban dolgozol?
 
K. G.: 2016-2019 között 
egy nagy forgalmú pati-
kában voltam alkalma-
zott. 2019 szeptemberé-
ben kezdtem vezetőként 
a mostani munkahelye-
men.
 

Gy.: Mesélj erről a patikáról!
 
K. G.: A mostani gyógyszertár vi-
szonylag kis forgalmú, a település 
egyetlen gyógyszertára és egy hálózat 
tagja. A legközelebbi patika autóval 
félórányira van. Az itteni patikákban 
nincs labor, nem készítünk magisztrális 
gyógyszereket. A gyógyszertár részei: 
szabadpolcos rész, tanácsadó helyiség, 
iroda, ebédlő egy nagy asztallal, ami 
a rendszeres megbeszélések helyszíne 
is, illetve egy raktárhelyiség, ahol kü-
lönböző gyógyszercsomagokat állítunk 
össze kiszállítás előtt.

Gyógyszertár: Kérlek, röviden mu-
tatkozz be az olvasóknak!

Dr. Kovács Georgina: A Semmelweis 
Egyetemen, 2012-ben diplomáztam. 
Négy évvel később gyógyszertár-üze-
meltetésből/vezetésből szakvizs-
gáztam. A diploma megszerzését 
követően három évig egy hazai köz-
forgalmú gyógyszertárban dolgoztam, 
majd 2016 januárjában költöztünk ki 
Norvégiába, kifejezetten dolgozni, ta-
pasztalatot szerezni, fejlődni. A férjem 
is gyógyszerész, egy évfolyamra jár-
tunk az egyetemen.

„Fontos, hogy mindig a legjobb szolgáltatást 
nyújtsuk”
Dr. Kovács Georgina az idei Gyógyszertár-működtetés Konferencia egyik megszólalója volt, négy másik kollégájával együtt 
a nyugat-európai gyógyszertári munka mindennapjait és a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos védekezési stratégiáját ismer-
tette. Két éve vezeti egy norvég kistelepülés egyetlen patikáját, amelynek lehetőségei több ponton is eltérnek a magyar 
közforgalmú gyógyszertárakétól.
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500 mg paracetamol-tartalmú gyógy-
szert lehet kapni vény nélkül.
 
Gy.: Milyen készítmények, termé-
kek kaphatók az ottani patikákban, 
amelyek Magyarországon nem?
 
K. G.: Norvégiában nincsenek tipi-
kus drogériák, ezért a gyógyszertá-
rak részben ezt a szerepet is betöltik. 
Például széles testápolási palettával 
rendelkeznek (körömlakkok, fésűk 
stb.). Ezen belül vannak úgynevezett 
kampánytermékek is. A szabadpolcos 
részt adott időközönként át kell ren-
dezni, új termékek kerülnek a központi 
polcokra. A legnagyobb kampányok 
húsvétkor, nyáron és karácsonykor 
zajlanak. Ilyenkor lehet kapni példá-
ul húsvéti kakaót, gyapjúöltözéket, 
gyermek UV szűrős úszóruhát, fürdő-
köpenyt, karácsonyi ajándékokat: bőr-
kesztyűt, reggeliző szettet, éjjeli lám-
pát gyerekeknek stb.
 
Gy.: Hogyan működik Norvégiában 
az internetes gyógyszerrendelés, 
házhozszállítás rendszere?

K. G.: Minden patikaláncnak megvan 
a saját online gyógyszerrendelő rend-
szere, amelynek egy valós, működő 
gyógyszertárral kell kapcsolatban áll-
nia a láncon belül. A vevő a kiválasz-
tott termékeket, gyógyszereket kérheti 
házhoz szállítva, postai átvétellel vagy 
a gyógyszertárban is átveheti. Az első 
kettőnél kell egy úgynevezett rizikóér-
tékelést végezni, hogy az adott készít-
mények az aktuális időjárási körülmé-
nyek között valóban elküldhetők-e. Ha 
nem, akkor erről értesíteni kell a meg-
rendelőt. Például hideg helyen tartandó 
gyógyszert csak személyes átvétellel 
lehet rendelni. Vényköteles gyógy-
szereket, akár kábítószernek minősülő 
készítményeket is lehet rendelni. Az 
átvevőnek igazolvánnyal kell azonosí-
tania magát.
 
Gy.: Milyen a munkabeosztásod?
 
K. G.: A miénk egy rövid nyitva tar-
tású gyógyszertár, hétfőtől szerdáig 
9.30-17.00 között vagyunk nyitva, 
csütörtöki és pénteki napokon 18 

óráig, szombaton pedig 15 óráig. A 
törzsidőm 9.30-15.30 között vagy 
11-től 17-18 óráig van. Az adminiszt-
rációt többnyire a törzsidőn kívül 
végzem otthon vagy a patikában. A 
törzsidőmben ugyanúgy részt veszek 
a napi feladatokban, mint a beosztott 
gyógyszerészem és az asszisztensek: 
én is veszek át árut, expediálok, csa-
patépítéssel, motiválással foglalko-
zom.
 
Gy.: Milyen feladatokkal, felelősség-
gel jár a vezetői pozíció?
 
K. G.: Felelős vagyok azért, hogy jó 
legyen a hangulat a gyógyszertárban, 
hogy motiváljam és továbbfejlesszem 
az alkalmazottaimat, azért, hogy a pa-
tika valamennyi munkatársa a legjobb 
szolgáltatást nyújtsa a hozzánk beté-
rőknek. Minden nap ez az első számú 
prioritás. Rendkívül büszke vagyok a 
csapatomra, mert tényleg nagyon ko-
molyan vesszük, hogy minden beteg/
páciens elégedetten távozzon tőlünk. 
Így a munkánk eredményeként a ré-
giónkban tavaly mi nyertük el az Év 
Gyógyszertára címet.

Természetesen felelős vagyok a 
büdzséért és a gazdasági eredményért, 
az én feladatom továbbá az alkalma-
zottak beosztásának megszervezése, a 
szakmai és minőségi követelmények 
betartása, az új kollégák toborzása, 
betanítása és a munkatársak tudásának 
fejlesztése.
 
Gy.: A gyógyszer-expediáláson kívül 
milyen egyéb tevékenységet, egész-
ségügyi szolgáltatást végeztek még 
a gyógyszertárban? Ezek közül mi 
az, amiért plusz pénzt fizet nektek 
az állam?
 
K. G.: Az egyik ilyen az inhalációs 
eszközök használatának betanítása, el-
lenőrzése. Ha egy beteg új készítményt 
kap, akkor a mi feladatunk, hogy megta-
nítsuk a helyes alkalmazására. A másik 
ilyen a medisinstart néven futó gyógy-
szerészi gondozás, ami elsősorban a 
szív- és érrendszerre ható gyógyszerek 
alkalmazásának elindítását jelenti. Az 
új gyógyszer szedésének megkezdése 

után körülbelül 1-2 héttel és 4-6 héttel 
privát beszélgetést kezdeményezünk a 
beteggel. Célunk az adherencia növelé-
se. Mindkét szolgáltatásért fizet nekünk 
az állam. (Vérnyomás- és vércukorszint 
mérést viszont nem végzünk a gyógy-
szertárakban.)

Egyéb tevékenységnek számít még, 
hogy hajóknak is állítunk össze 
gyógyszercsomagokat: rendszeresen 
ellenőrizzük és frissítjük a kötele-
zően készleten tartandó gyógysze-
reiket. Ezen kívül a településen mű-
ködő betegotthonokat és az otthoni 
betegápolók szervezetét is ellátjuk 
gyógyszerrel, továbbá három élelmi-
szerbolt gyógyszerkészlete is hozzánk 
tartozik. Ezek a boltok szerződésben 
állnak velünk, csak tőlünk vásárolhat-
nak gyógyszert, amit helyben tovább 
értékesítenek. Nekik heti rendszeres-
séggel szállítunk. 
 
Gy.: Milyen oltásokat adhattok be ti, 
gyógyszerészek a betegeknek? Ön-
kéntes vagy kötelező jelleggel törté-
nik ez a részetekről?
 
K. G.: A vakcinációban való rész-
vétel önkéntes jelleggel történik. 
Gyógyszerészek és asszisztensek is 
olthatnak. Ehhez külön tanfolyamon 
kell részt venni, amit a gyógyszertár-
láncok finanszíroznak. A tananyag 
viszont egységes, amit az állami 
szervek, a kamara és a gyógyszertár-
láncoknál dolgozó, szakmai tovább-
képzésért felelős személyek közösen 
állítottak össze. Minden olyan vakci-
nát beadhatunk, amelyet izomba kell 
adni, kivéve a sárgaláz elleni oltást, 
amiről külön dokumentáció szüksé-
ges. 12 éves kor felett adhatunk be 
oltást. 
 
Gy.: A gyógyszertárban történik az 
oltás?
 
K. G.: Igen, illetve bizonyos települé-
seken a COVID-19 elleni oltásban is 
részt vesznek gyógyszertári dolgozók, 
amire az önkormányzat kéri fel őket. 
Ilyenkor önkormányzati helyszínen 
oltanak. Jelenleg kidolgozás alatt áll, 
hogy hogyan olthatnak a gyógyszertári 
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dolgozók COVID-19 elleni vakcinák-
kal helyileg, a patikákban.
 
Gy.: A különböző vakcinákat a bete-
gek igénylik vagy az orvosok, esetleg 
ti írjátok fel nekik?
 
K. G.: A gyógyszerészek jelenleg 
influenza-elleni és COVID-19 vak-
cinát írhatnak fel. A többi oltást az 
orvosnak kell elrendelnie, de kivál-
táskor a gyógyszertári dolgozó is be-
adhatja azokat a patikában. Általában 
a beteg kéri, hogy a gyógyszertárban 
adjuk be neki a vakcinát. Ha mi írjuk 
fel a receptet az influenza elleni oltás-
ra, akkor azt a patikában is kell bead-
ni. A páciensek a vakcina beadásáért 
és a receptfelírásért is fizetnek. Ren-
geteg pozitív visszajelzést kaptunk tő-
lük, hogy milyen profi tájékoztatást és 
ellátást kaptak az oltás során a gyógy-
szertárunkban.
 
Gy.: Hogyan működik ezzel kapcso-
latban az után-követés, a mellékha-
tások figyelemmel követése?
 
K. G.: Az oltás beadása után a pá-
ciensnek 20-30 percet kell ülnie a 
gyógyszertárban, hogy az esetleges 
azonnali reakciókat, mellékhatásokat 
észlelni tudjuk. Ha később történik 
bármilyen mellékhatás, akkor a beteg 
közvetlenül vagy az orvosán keresztül 
veszi fel velünk a kapcsolatot. Egyéb-
ként nem vagyunk kötelesek a nyo-
mon követésre.
 
Gy.: Hogyan néz ki mindennek a 
pénzügyi oldala? Ki fizet érte, kinek 
és mennyit?
 
K. G.: Az oltásért és annak beadásáért 
a beteg fizet a gyógyszertárban. Ezen 
kívül, ha gyógyszerész írja a receptet 
az influenza elleni oltásra, akkor ezt a 
díjat is a gyógyszertárban fizeti ki a be-
teg. Illetve jelenleg van egy extra költ-
ség is, a felhasznált járványvédelmi 
eszközök díja. Vakcináláskor ugyanis 
mind a betegnek, mind az asszisz-
tensnek/gyógyszerésznek kötelezően 
maszkot kell viselnie, és ugyanígy a 
kézfertőtlenítés is kötelező mindket-
tőjüknek. Az influenza elleni oltás 

beadása 3600 forintnak, a többi oltásé 
6000 forintnak megfelelő összeg. A 
vény felírása 4500 forint, és 900 forint 
extra költséget kell felszámolnunk a 
koronavírus-járvány miatt.
 
Gy.: Milyen a kapcsolatotok az orvo-
sokkal?
 
K. G.: Az orvosokkal szoros kollegi-
ális kapcsolatunk van. Minden gyógy-
szertár napi szintű kapcsolatot tart a 
legközelebbi háziorvosi rendelővel, 
rendelőkkel. Ha kérdés merül fel az 
elrendelt gyógyszert illetően, az orvo-
sok mindig készségesen válaszolnak 
a kérdéseinkre. Ha a gyógyszerész 
esetleg valamilyen hibát fedez fel, 
az orvosok partnerek abban, hogy a 
gyógyszerésszel közösen kiválasszák a 
helyes dozírozást vagy egy másik ha-
tóanyagot. Általános, hogy az orvos, 
ha valamilyen gyógyszerrel kapcsolat-
ban kérdése van, a legközelebbi pati-
kát hívja fel szakmai tanácsért. Ekkor 
mi, gyógyszerészek a legjobb tudásunk 
szerint segítjük az orvost döntésének 
meghozatalában.
 
Gy.: Mekkorák a gyógyszerészfizeté-
sek Norvégiában?

K. G.: A kezdő gyógyszerészi fize-
tés átlagosan évi bruttó 17-19 millió 
forintnak megfelelő összeg. A gyógy-
szertárvezetők bére egyénileg van 
megállapítva. A sajátomról nem be-
szélhetek, a szerződésemben szerepel, 
hogy bizalmas információ.
 
Gy.: Hogy érzed, a kormányzat és a 
lakosság részéről milyen a gyógysze-
részek megbecsültsége?
 
K. G.: Úgy érzem, hogy a gyógy-
szerészek megbecsültsége minden 
irányból nagyon magas. A bete-
gek el is várják, hogy a legmaga-
sabb szintű szolgáltatást kapják a 
gyógyszertárban. Sok visszajelzést 
kapunk az elégedettségükről. Ha a 
beteg kritikát fogalmaz meg a ka-
pott szolgáltatással kapcsolatban, 
azt minden esetben dokumentálnunk 
kell, és megfelelő intézkedéseket 
kell tenni, hogy megakadályozzuk 

ennek megismétlődését. A gyógy-
szertári dolgozó megbecsültsége és 
elismertsége a magas szakmai tu-
dásunknak köszönhető, amit köte-
lezően, a munkarendbe épített idő-
ben tudunk fejleszteni. Továbbá az 
egyéb tevékenységek, az inhalációs 
gyógyszerek oktatása és a medisins-
tart programok is ezt erősítik. 

A gyógyszertárláncunk alapelvá-
rása, hogy a legjobb tudásunk sze-
rint mindig a legjobb szolgáltatást 
nyújtsuk a betegnek. Elismert szak-
embernek érzem magam, és a meg-
becsülésünk a koronavírus-járvány 
ideje alatt talán még inkább növe-
kedett. Az, hogy a gyógyszertárban  
olyan kampánytermékeket is lehet 
kapni, amelyek javítanak a nyeresé-
gességünkön, nem rontja a megíté-
lésünket. 
 
Gy.: Jelenleg milyen nálatok a jár-
ványhelyzet, és hogyan védekeztek 
ellene a patikában?
 
K. G.: Az eddigiekhez képest most itt 
is rosszabb a helyzet, amit a mutáló-
dott vírusvariánsoknak tudnak be, de 
világviszonylatban Norvégia nem áll 
rosszul. A gyógyszertárban meghatá-
rozott szempontok szerint naponta két-
szer kötelező a fertőtlenítés. Kötelező 
a maszk használata, ha az egyméteres 
távolságot nem tudjuk tartani egymás 
között, és a szabadpolcos területen 
minden körülmények között. A kesz-
tyű használata nem kötelező, azoknak 
javasolt, akiknek seb vagy ekcéma van 
a kezén. Az officina területével ará-
nyosan maximalizálták, hogy a gyógy-
szertárban egyszerre hány beteg tartóz-
kodhat.

Gy.: Tervezitek, hogy a közelebbi 
vagy távolabbi jövőben hazajöttök 
Magyarországra élni, dolgozni?
 
K. G.: Egyelőre nem tervezzük. Lete-
lepedtünk Norvégiában, házat vásárol-
tunk, itt tervezzük a jövőnket. Ennek 
ellenére nem tartjuk kizártnak, hogy 
valamikor hazaköltözünk.

Tóth Tamás
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találkozni, csak a gyógyszert kiváltó 
személlyel, aki többnyire a beteg hozzá-
tartozója. Az információ ilyen esetben, 
amit a gyógyszerek szedésével kapcso-
latban kapna a beteg, félreérthetővé vá-
lik, vagy ami még rosszabb, elvész, nem 
éri el a célszemélyt.

Úgy éreztem, hogy a faluban élő ko-
rombeliekben egy olyan kép alakult ki, 
hogy a patikába csak idősek járnak. A 
szakmában bizonyára mindenki talál-
kozott már a „nem mertem megkérdez-
ni” mondattal. Egyesek könnyebben 
írják le a gondjukat, bajukat, mint hogy 
személyesen számoljanak be róla. El-
határoztam, sőt küldetésemnek tekin-
tem a fiatalok megnyerését is. 

Előkészületek, megvalósítás,  
tapasztalatok

A megoldást a patikában egy barátibb 
légkör megteremtésében láttam. Eb-
ben az internet volt a segítségemre. 
Nem kedvelem a Facebook oldalt, vi-
szont ebben a modern világban elen-
gedhetetlen a használata. Gondoltam, 
kihasználom az általa kínált lehetősé-
geket. A faluban élő fiatalok, sőt, még 
az idősebbek is viszonylag jól tudják 
használni: megkeresnek és bejelölnek 
ismerősnek. Így már rám tudnak írni, 
ha bármilyen kérésük vagy kérdésük 
van. A határt viszont meg kell húzni a 
szakember-páciens és a magánemberi 
viszony közt. 

Az elmúlt időszakban, a COVID-19 
járvány alatt pozitívum volt a betege-
im számára, hogy rajtunk, dolgozó-

Jól emlékszem első napomra itt, falu-
helyen, a gyógyszertárban. A torkom-
ban dobogott a szívem, hogy vajon mi-
lyen véleménnyel lesznek majd rólam 
az emberek, tetszik-e nekik a váltás, 
egy kívülálló, egy új, fiatal szakember 
jelenléte.

Régi szokásom, hogy bárhol meg-
fordulok, akár itthon, akár külföldön, 
mindig felkeresem a helyi patikát, ha 
másért nem, körbenézni, „kölcsönven-
ni” pár új ötletet, belélegezni a gyógy-
szertár illatát. Így történt ez pont négy 
évvel ezelőtt is, amikor egy hidrofiles 
fürdetőért szaladtam be ebbe a falusi 
patikába. Amíg sorban álltam, furcsa 
érzés fogott el: milyen jó lenne itt dol-
gozni! 

Időközben beházasodtam a faluba, 
és folyamatosan jártam dolgozni egy 
nagy, városi patikába. Ott is szerettem 

lenni, de valahogy úgy éreztem, nekem 
itt a helyem, már ez az otthonom. Kis 
idő elteltével jött a megkeresés, utána 
egy kedves elbeszélgetés, abból pedig 
egy nagy IGEN lett. Visszatekintve azt 
mondhatom, jól döntöttem. 

Egy kis falucska patikájának gyógy-
szerésze és vezetője lettem. Újabb lép-
csőfok az életemben, még nagyobb 
felelősség. Lassacskán megismertem a 
lakosságot, ők is engem. Kedves és egy-
szerű sváb emberek. Aki találkozott már 
velük, tudja, hogy összetartó nép. Ebbe 
a közösségbe bekerülni nem egyszerű.

Ebben a szakmában nem szabad sze-
repet játszani, mindig önmagunkat 
kell adni. Úgy végzem a munkám nap-
ról-napra, ahogy az életemet is élem. 
Kinek egy kedves szó, egy mosoly, egy 
jó tanács.

Már gyerekkoromban biztos voltam 
abban, hogy ezt a pályát választom. 
Nem csak azért, mert patikában nőttem 
fel (harmadik generációs gyógyszerész 
vagyok), hanem mert tudtam, hogy 
valamilyen módon szolgálni és segí-
teni szeretném az emberiséget. Kortól 
és nemtől függetlenül a saját nyelvén 
megszólítani és megnyerni a velem 
szemben állót, feladat! 

Problémafelvetés és célkitűzés az 
általam vezetett patikában

Megfigyeltem, hogy a gyógyszertárba 
betérők inkább az idősebb korosztályból 
kerülnek ki. A legtöbb esetben sajnos 
nem is volt alkalmam „igazi” beteggel 

Gyógyszerészi szerepvállalás a farmakoterápia  
menedzselésében
A 2020. évi Év Gyógyszerésze kiírás különdíjas pályaműve

„Gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, amelynek célja 
– az orvossal együttműködésben – a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítése, a betegek 
megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása minő-
ségileg kontrollált körülmények között.” (2006. évi XCVIII. tv. 3 pont)
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séggel tartunk gyógytornát a faluban, 
ami szintén ingyenes, és bárki eljöhet 
a foglalkozásra. Örömmel tölt el, hogy 
folyamatosan nő a résztvevők száma. 
Tervbe van véve a jóga is, ez azonban 
még szervezés alatt áll.

Édesanyám sokat mondogatta prak-
tizálása során, hogy nagyon oda kell 
figyelnünk a munkánkra, hiszen mi va-
gyunk az utolsó láncszem. Persze azóta 
sok minden változott, modernizálódott, 
de azt gondolom, a lényeg ugyanaz 
maradt. A jövőben is biztosítani kell a 
számunkra a helyet ebben a praxiskö-
zösségben.

EESZT: előnyök és buktatók

A néhány éve elindult Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér, az 
EESZT is nagyon sok lehetőséget hor-
doz magában, nagyot tudtunk ez által 

kon kívül egyszerre csak egy vásárló 
tartózkodhatott az officinában. Mivel 
egyedül volt, bátrabban fel tudta ten-
ni nekünk a kérdéseit, anélkül, hogy 
azokat más falubeli is hallaná. Bizal-
masabb párbeszéd alakult ki köztünk. 
Azóta ezt a szokást megtartottuk. 

Írásomban gyakran emlegetem a bá-
torságot, ami a betérők többségéből 
régebben hiányzott. Meg kellett őket 
tanítani, hogy igenis merjenek kérdez-
ni, és ha elsőre nem értik, amit mon-
dunk, merjenek visszakérdezni. Olyan 
is előfordult már, hogy a beteg szak-
rendelésről jött, és segítséget kért, mert 
valami nem volt számára egyértelmű. 
Már az elején igyekeztem megértetni 
a betegekkel, hogy nincs buta kérdés, 
mert fontos számomra, hogy értsék 
a javasolt terápiát, így ugyanis szinte 
majdnem biztos, hogy betartják az uta-
sításokat.

Ma már egyre többen, a fiatalok is na-
gyobb bizalommal fordulnak hozzám, 
és kérnek szakmai tanácsot, kíváncsi-
ak a véleményemre. Sok munkám van 
ebben, hogy ezt itt, ilyen közegben el 
tudtam érni.

Ezért is tartom szívügyemnek a gyógy-
szerészi gondozást, hiszen a mi felada-
tunk, hogy a beteget megfelelő módon, 
helyesen informáljuk az orvos által 
felírt gyógyszerekről és az esetlege-
sen fellépő mellékhatásokról, interak-
ciókról. Motiválóan hat rám, ha egy-
egy esetben megoldást találok a beteg 
számára: szakmailag is több leszek, és 
közben tanulok. 

Hihetetlenül megnőtt a társadalmi el-
várás az ellátás irányában. Gyakori, 
hogy a páciens már előre informálódik, 
utána olvas az interneten a gyógysze-
reinek, az étrend-kiegészítőknek, ami 
alapvetően nem is lenne baj, hiszen 
érdeklődik, próbál „jó” beteg lenni. 
Ám vannak olyan esetek, amikor már 
nagyobb az önállósodás.

Hirtelen egészségtudatos társadalom 
lettünk. Nekünk, gyógyszerészeknek 
pont emiatt sem szabad megállnunk 
azon a ponton, hogy a felírt gyógyszert 

leemeljük a polcról. Aktívan részt kell 
vennünk a gyógyítás folyamatában, 
a nemzetközi tendenciákat követve, 
az itthoni realitásokat is figyelembe 
véve, folyamatosan fejlesztenünk kell 
a gyógyszerészi hivatást.

Fontos, hogy a gyógyszerészi gondo-
zás során nem más egészségügyi dol-
gozók feladatait kell átvennünk, hanem 
a betegek érdekében a segítségükre 
kell lennünk a farmakoterápia mene-
dzselésében és a helyes információk 
átadásában.

A háziorvossal együtt próbálok részt 
venni a gyógyszeres terápia menedzse-
lésében és az egészséges életmódvál-
tásban, a betegeink gyógyításában. A 
lakosság számára havonta szervezünk 
az egészségtudatos életmóddal kap-
csolatos, ingyenes programokat, részt 
veszünk a dohányzásról való leszokta-
tás programban, illetve heti rendszeres-
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a páciensnek, hogy egy nap hányszor 
csepegtessen. Számtalan ehhez hason-
ló esettel találkozunk, amelyek alá-
támasztják, hogy igenis szükség van 
a gyógyszerészekre, a gyógyszerészi 
gondozásra.

Közösen örülünk

Előnynek érzem, hogy itt dolgozhatok, 
hogy ennek a közösségnek a gyógysze-
része lehetek. Azt gondolom, nem baj, 
ha nem minden patika végzi ugyanúgy 
a tevékenységét, hiszen a helyi igények 
határozzák meg a feladatokat, amelyek 
teljesen mások lehetnek egy budapesti 
gyógyszertárban, egy vidéki városban, 
illetve faluhelyen.

Ez alatt a négy év alatt, amit itt töltöt-
tem, a betegeim és köztem egy 

olyan bensőséges viszonyt 
tudtam kialakítani, amely  
a gyógyszerészi gondozást, a 
munkámat sokkal inkább elő-
reviszi. 

És honnan tudom, hogy van-e 
értelme elhivatottsággal végez-

ni a munkámat, hogy van-e értelme a 
sok befektetett energiának? Remekül 
bizonyította ezt a betegeinknek a CO-
VID-19 ideje alatt tanúsított, fegyel-
mezett viselkedése, türelme, miköz-
ben sorban álltak a patika előtt. Nem 
háborogtak, inkább megköszönték a 
munkánkat. Az Év Gyógyszerésze díj-
ra való jelölés rendkívül megtisztelő 
kifejezése a hálájuknak. Számomra ez 
a legnagyobb elismerés, a visszaiga-
zolás azzal kapcsolatban, hogy jó úton 
haladok.

Írásomat az édesanyámtól kapott ta-
náccsal zárnám, aki azt mondta, hogy 
minden helyzetben maradjak hű a hip-
pokratészi eskümhöz, igyekezzek a 
tudásomnak megfelelően segíteni az 
embereket, a csecsemőktől az idősebb 
betegekig. A gyógyulás sikerének pe-
dig közösen örüljünk!

Bergerné dr. Jakab Emese,
a császártöltési 

Kamilla Patika vezetője

lágban, és kötelességemnek érzem azt, 
hogy törődjek a másikkal. Lassan egy 
évtizede dolgozom, és gyógyszerész-
ként a betegekkel szemben kialakított 
viselkedési stílusomon a jövőben sem 
szívesen változtatnék. A falu vegyes 
korosztályú lakosságánál meg kellett 
tanulnom a megfelelő nyelvezetet, 
amivel el tudom érni, hogy ne csak 
meghallják a gyógyszerekhez fűzött 
használati utasítást, hanem meg is ért-
sék azt.

A jó szakmai tanácsadásnak elsőd-
legesen egyértelműnek kell lennie, 
legalábbis én minden nap erre törek-
szem. Egy kis személyességet is be-
lecsempészek, ugyanakkor határozott 
vagyok. Fel kell keltenem a beteg 
figyelmét, el kell nyernem az együtt-
működését. Fenntartani és nyomon kö-

vetni a gyógyszerelését, megerősíteni,  
meggyőzni őt a gyógyszerszedés fontos-
ságáról (például a sztatinok esetében).

A kommunikáció során igyekszem 
megtudni, hogy a velem szemben ál-
lónak mire van szüksége, és hogyan 
tudom őt ebben „támogatni”. Sajnos az 
is előfordul, kinek a korából, kinek a 
szórakozottságából adódóan, hogy fo-
galmuk sincs arról, hogy mire szedik 
a gyógyszereiket. A leggyakoribb talán 
az, amikor kérik a gyomornedv-ellen-
álló tablettát, és azt savcsökkentőnek 
hiszik. Ilyenkor szépen elmagyarázom, 
hogy mit jelent a „gyomornedv-ellen-
álló” kifejezés. Vagy hogy a koleszte-
rinszint-csökkentőt nem reggel, hanem 
este kell bevenni, mert akkor a legin-
tenzívebb a koleszterin-termelődés.

A 2x1-es adagolás helyett is inkább 
„reggel és este 1-1 szemet” írok a 
gyógyszeres dobozra, a szemcseppek 
adagolásánál a „2-3 óránként” ada-
golás mellett szóban is megjegyzem 

előrelépni. Eleinte küzdöttünk a prog-
rammal, és sajnos még mindig vannak 
hiányosságok. Próbáltuk a pozitív ol-
dalát nézni: segíti a munkánkat, mert 
rögzítve vannak a betegeink egészség-
ügyi adatai. Például betekinthetünk 
a velünk szemben álló gyógyszerelé-
sébe, terápiájába, elkerülve ezzel az 
azonos hatóanyag-tartalmú gyógysze-
rek kiadását, ami korábban, a kézzel 
írt receptek időszakában elég gyakran 
előfordult a patikánkban. Az új rend-
szer jóval átláthatóbbá teszi a gyógy-
szerelést.

Viszont a térből sajnos nem kapunk 
meg minden információt, például a 
vény nélkül vásárolt, esetleg be is sze-
dett gyógyszerekről, étrend-kiegészí-
tőkről. A vásárlók többségére pedig 
jellemző, hogy nincsenek tisztában a 
gyógyszerkölcsönhatásokkal és 
az így kialakuló mellékhatá-
sokkal.

Az egyik betegemnél, aki 
pszichiátriai gyógyszeres ke-
zelés alatt áll, történt meg az 
eset, hogy orbáncfű teát sze-
retett volna vásárolni a gyógy-
szerei mellé, mert ezt javasolta egy 
gyógyfüves az álmatlanságára. Ilyen-
kor tudnunk kell, hogy a gyógynövény 
alkalmazása ebben az esetben ellen-
javallt, hiszen gyógynövény-gyógy-
szer interakció lép fel, ami később a 
gyógyszerhatás csökkenéséhez vezet. 
Ugyanígy ellenjavallt a gyógynövény, 
ha kardiovaszkuláris gyógyszert, hor-
monális fogamzásgátlót esetleg antidi-
abetikus készítményeket szed a beteg. 
Egy másik jó példa a kurkuma és a 
ginkgo értágító hatása. A számítógép 
ilyen esetben nem észlel interakciót, 
nekem kell odafigyelni erre.

A gyógyszerészi tanácsadás jelen-
tősége

Munkánk során mára napi rutinná vált 
az EESZT használata. Azáltal, hogy 
egy kattintással hozzáférhetek a páci-
ens vénytörténetéhez, viszonylag több 
idő marad a gondozásra. Támogató és 
segítő vagyok ebben a felgyorsult vi-

„Úgy végzem a munkám, ahogy az 
életemet is élem. Kinek egy kedves 

szó, egy mosoly, egy jó tanács.”
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hogy az egyes alapanyagok kiszerelé-
sei nem igazodnak a piaci igényekhez, 
azaz a kereslet és a kínálat nem tudta 
megtalálni egymást. Sok esetben az 
egyes magisztrális készítményekhez 
olyan kevés alapanyag szükséges, 
hogy annak beszerzése egyáltalán nem 
gazdaságos, ha pedig a gyógyszertár 
beszerzi és készít belőle gyógyszert, 
akkor a megmaradt mennyiség igen 
nagy valószínűséggel lejáratossá vá-
lik. Ez a probléma végső soron 20-30 
év alatt olyan méreteket öltött, hogy a 
gyógyszertárakban jelentősen feltorló-
dott, feltorlódhatott a lejárt alapanya-
gok mennyisége. Ez a jelenség sajnos 
egyáltalán nem kedvez a magisztrális 
gyógyszerkészítés jelenének, jövőjé-
nek.

A FoNo VIII. sikeréhez elengedhetet-
len, hogy a kollégák már most tájé-
koztatást kapjanak arról, hogy melyik 
alap- és hatóanyag milyen kiszere-

OGYÉI kiadványok információi

E cikk sorainak írásáig ebben a tárgy-
ban csupán két frissnek mondható 
OGYÉI cikk jelent meg a Gyógysze-
reink című kiadványban („Újítások és 
változások a Szabványos Vényminták 
Gyűjteményében és a pozitív listán” – 
69. évfolyam 2. szám, 2020. december, 
illetve „A változások körülményeinek 
és a meghozott döntések indokainak 
feltárása” – 70. évfolyam 1. szám, 
2021. március). A gyakorló gyógysze-
részek számára eddig tehát csupán e 
két szakmai anyagban beharangozott 
változások tekinthetők hiteles forrás-
nak, amelyek olyan léptékűek, hogy 
egy kicsit mindenképpen érdemes 
megállni és elgondolkodni a helyzet-
ről. Ha csak a puszta számokat nézzük: 
66 merőben új készítmény megjelené-
se várható, 70 eddigi készítmény nem 
kerül átvezetésre, 7 készítménynek a 
dózisa, 29-nek az összetétele változik 8 
új hatóanyag megjelenése mellett. Ha a 
jelenlegi FoNo VII. előiratainak pusz-
tán a számát nézzük (277 vényelőirat 
és 22 galenikum előirat), akkor a vár-
ható változás így is több mint radikális. 
A jelenlegi készítmények számához vi-
szonyítva csaknem 60 százalékos lesz 
a változás mértéke. 

Az a kijelentés is sejtelmes az idézett 
OGYÉI cikkekben, amely szerint a „fe-
jezetekben bemutatott pozitív lista és a 
FoNo-változások a tervezet jelen álla-
potát ismertetik, a hatályba lépésig a 
tartalom még módosulhat.” Mindez azt 
jelenti, hogy a hivatalos OGYÉI MAG 
közlemény sem végleges még: változ-
nak, változhatnak a pozitív lista „sze-
replői”, ami az egyes készítmények 

változásának sorsát is magában foglal-
ja. Az egyes alapanyagokkal (például 
hexachlorophenum, ephedrini racemici 
hydrochloridum, acidum boricum, bo-
rax) és az egyes gyógyszerformákkal 
(szemészeti készítmények, köptetők, 
teák és teakeverékek, kenőcsök és kré-
mek stb.) felvillantott, várható változá-
sok eredője pedig ismételten indokolttá 
teszi a jelen helyzet taxatív és tárgyila-
gos elemzését, helyzetértékelését.

A magisztrális alapanyagok  
beszerezhetősége, kiszerelése és 
lejárata
A gyógyszertári magisztrális gyógy-
szerkészítés egyik sarokköve, hogy 
az egyes ható- és segédanyagok meg-
bízhatóan, előre kiszámíthatóan, meg-
felelő és gazdaságos kiszerelésben a 
gyógyszertárak rendelkezésére állja-
nak. Sajnos több évtizedes probléma, 

Áldás vagy újabb átok vár ránk?
Gondolatok a bevezetés előtt álló FoNo VIII. kapcsán
Oly sok idő után úgy tűnik, végre célegyenesbe fordul a FoNo VIII. kiadása, a szakma idén nyáron számíthat a hatályba lépé-
sére. Egy ilyen nagy horderejű újdonság arra is alkalmat teremt, hogy „rácsodálkozzunk” a magisztrális gyógyszerkészítés 
komplexitására, elemezzük az egyes részterületeket, a gyógyszerészek mindennapi munkáját, egyenleget vonjunk, hogy az 
új FoNo vajon milyen környezetben találja a gyakorló szakembereket, áldásként vagy egy újabb átokként fogják-e megélni a 
változást a kollégák.
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A szakmai, gyógyszerészi hozzáál-
lás problematikája
Évek óta lehet olvasni, hallani arról, 
hogy egyes gyógyszertárak nem tud-
nak (akarnak) magisztrális gyógyszer-
készítést vállalni. Ha végiggondoljuk 
a fenti sorokat, akkor őszintén tegyük 
fel a kérdést: miért is vállaljon ilyen 
feltételekkel, ilyen szabályozási kör-
nyezetben egyetlenegy patika is bármi-
féle magisztrális gyógyszerkészítést? 
Egyetlenegy lehetséges és elfogadható 
válasz van most erre: a gyógyszerészi 

eskü, a hivatástudat és a kötele-
zettség. De ez nem jelentheti 
azt, hogy erre alapozva ki 
kell zsigerelni, ki kell hasz-
nálni egy szakmát, és számos 
retorziót alkalmazni akkor, 
ha valami nem megfelelőség 
történik. Utóbbiak hátterében 
döntő többségében a jogalko-

tói, szakmai és szakmapolitikai 
tétlenség, teszetoszaság és ered-

ménytelenség áll. A gyógyszerészek 
döntő többsége belefáradt az értelmet-
len szabályozásba és az azt körülöle-
lő tétlenségbe, tehetetlenségbe. Ha a 
jogalkotó, a jogalkalmazó és a szak-
mapolitika is megtenne mindent, és 
annak látható eredményei is lennének 
(díjtétel-rendezés, tárgyi, személyi 
feltételek revíziója, nyilvántartások 
ésszerűsítése, alapanyagok elérhető-
ségének biztosítása, előzetes és nem 
utólagos kommunikáció stb.), csak 
akkor lehetne számon kérni az „atti-
tűd” kérdését. Addig is, a patikusok 
teszik a dolgukat – több-kevesebb si-
kerrel –, mert esküt tettek, hivatás- és 
kötelezettségtudatuk van! 

A változások következtében vár-
ható hatások prognosztizálása

A fenti körülmények számbavéte-
le után minden gyakorló gyógysze-
rész, valamennyi patikatulajdonos és 
gyógyszertárvezető végigmodellezheti 
magában, hogy vajon mi vár rá, ha a 
felsorolt körülményekben és feltéte-
lekben nem történik azonnal radikális 
változás. Példának okáért nagy való-
színűséggel tovább fog növekedni a 

lésben, milyen áron fog forgalomba 
kerülni. Ennek hiányában lehetetlen 
megalapozottan és szakmai felelős-
séggel felkészülni a kardinális vál-
tásra.

Az alapanyagok bevizsgálásának 
anomáliái

A gyógyszertárakba beérkező alap-
anyagok bevizsgálásának feltételei, 
előírásai is réges-rég idejüket múlták. 
A reagens készlet beszerzésének, le-
járatának, alkalmazásának és 
létjogosultságának prob-
lematikája – a jelenkori 
GMP-rendszerben – több 
mint okafogyott, több mint 
lerágott csont. A zárt rend-
szerben, gyártóknál, nagy-
kereskedőknél, GMP-felté-
telekkel történő bevizsgálás 
messzemenően biztosítja a 
validáltságot, megfelelőséget. A 
gyógyszerészek jogosan érzik ebben a 
témában is a tétlenséget és a szakmai-
atlanságot.

A tárgyi feltételek és nyilvántar-
tások problematikája

Jogos, több éves – ha nem évtizedes – 
elvárás a szakma részéről a gyógyszer-
készítés tárgyi feltételeinek revíziója, 
aktualizálása. A mérlegekkel kapcsola-
tos „mizéria” rendezése, a manipuláto-
rok és sterilező berendezések létjogo-
sultságának felülvizsgálata is már rég 
elütötte a 24. órát. A nyilvántartások 
területén sem történt évek óta semmi-
lyen előrelépés. Rengeteg kötelező, 
papíralapú adminisztráció terheli a pa-
tikákat, ugyanakkor semmilyen valid 
elektronikus nyilvántartás bevezetése 
nem történt meg, holott erre már több-
ször is lehetőség lett volna. 

Méltatlan magisztrális díjtételek

2021-ben méltatlan helyzet a magiszt-
rális gyógyszerkészítés díjtételeinek 
rendezetlensége. Minden munka any-
nyit ér, amennyi a díja. Gondoljuk csak 

meg, hogy mennyi egy víz-, gáz- és 
központifűtés-szerelő óradíja, vagy 
mennyibe kerül a gépjárművek szer-
viz óradíjas javítása. Gondolom, a mi 
munkánk is ér legalább ennyit. A prob-
léma csaknem 20 éve megoldatlan, az 
elért eredmény nulla.

Humán-erőforrás helyzet, a kép-
zettség színvonalának csökkenése

Mind kvalitatíve, mind kvantitatíve 
kritikus méretet öltött a humán-erő-

forrás problematikája. Köztudott, 
hogy a közforgalomban kevés a 
gyógyszerész és a szakasszisztens, 
és az egy-két éve a humán feltételek 
tárgyban beharangozott „predikci-
ók” sem igazolják, hogy látványos 
fordulat következett volna be ezen a 
téren. Az egyetemi képzésben egyre 
kisebb szereppel bír a magisztrális 
gyógyszerkészítés, az asszisztens- és 
szakasszisztens-képzés mind elméleti, 
mind gyakorlati szempontból jelentős 
minőségi romlást szenvedett el az el-
múlt 20-25 évben, így bármi biztatót 
látni ezen a fronton igencsak kétsé-
ges. A bérolló nemhogy szétnyílt, 
hanem maga a bérolló szakadt ketté 
(lásd az állami kórházakban dolgo-
zó gyógyszerészek és asszisztensek, 
szakasszisztensek béreit, szemben a 
közforgalomban tapasztalható bér-
színvonallal). Jogos, méltó és idő-
szerű volt az intézeti bérrendezés, de 
ezzel a közforgalomban olyan helyzet 
állt elő, hogy fele-negyedannyi bérért 
kell elvárni és megoldani ugyanazt a 
gyógyszerész-szakmai munkát (pél-
dául a magisztrális gyógyszerkészí-
tést). Jogosak a kollégák kérdései: 
ennyi pénzért magizzak/magiztassak 
vagy helyette csináljunk esetleg mást? 
Miből gazdálkodjam ki a fizetést?

„A gyógyszerészek döntő többsége 
belefáradt az értelmetlen szabályozásba 

és az azt körülölelő tétlenségbe, 
tehetetlenségbe.” 
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Reggeltől estig úton

Kedden reggel nyolckor már a men-
tőállomáson voltam, ahol nagy vona-
lakban elmondták, hogy mit kell majd 
csinálni. Mindenkin elvégeztek egy 
gyorstesztet, hogy kiderüljön, biztosan 
nem vagyunk fertőzöttek, majd párok-
ba osztottak bennünket, és így, kettesé-
vel kellett kimennünk tesztelni az em-
bereket az otthonukban.

A kezdők egy mentőst vagy egy ta-
pasztaltabb szakembert kaptak ma-
guk mellé, hogy megtanulhassák, mit 
hogyan kell csinálni. Az én párom is 
egy mentős volt, aki két-három al-
kalommal még bejött velem, meg-
mutatta, hogyan kell az előírásoknak 

A védekezés első vonalában
Koronavírus-tesztelés egy egyetemista szemszögéből
Élettan előadást hallgattam egy unalmas csütörtöki napon, amikor megcsörrent a telefonom. A szolnoki kormányhivatal volt 
az, tesztelésre hívtak be két hétre. Nem volt kötelező, de érezni lehetett, hogy nagy szükség van a munkánkra, mert ekkorra 
már nagyon megugrott a fertőzöttek száma. Ezt támasztja alá az is, hogy engem, másodéves gyógyszerészhallgatót is meg-
kerestek, pedig a behívhatók listájának a végén lehetek ilyen fiatalon.

lejárt, selejt alapanyagok mennyisége, 
a betegtájékoztatók kötelező átadása 
további adminisztrációs tehernöveke-
dést eredményez, a méltánytalan finan-
szírozás pedig minimalizálni fogja a 
teljes magisztrális gyógyszerkészítési 
tevékenységet. Ha tehát egy csaknem 
két évtizede szinte minden részterü-
letén rendezetlen, alapvető reformra 
szoruló területre „ráeresztenek” egy 
új vényelőirat rendszert, az nagy való-
színűséggel beláthatatlan következmé-
nyekkel jár. Periculum in mora, ha az 
alábbi területek nem kerülnek azonnal 
átdolgozásra, megoldásra:

•	 az orvosok és a gyógyszerészek 
időben történő, taxatív tájékoztatása 
(nem a hatályba lépés napján vagy 
előtte két héttel!),

•	 az új és a régi (megmaradó) ható-
anyagok, alapanyagok (pozitív lis-
ta) várható kiszereléseiről tájékoz-
tatás adása;

•	 a kivezetésre, megszüntetésre kerülő 
alapanyagok, készítmények „kifutá-
si” idejének meghatározása (ennek 
hiányában óriási mennyiségű, egy-
szerre jelentkező lejárt termék és se-
lejt képződik a gyógyszertárakban!);

•	 tájékoztatás az új készítmények 
galenusi elérhetőségéről;

•	 az alapanyagok és készítmények 
NEAK árainak kihirdetése;

•	 az átadandó betegtájékoztatók körü-
li kérdések megnyugtató rendezése 
(újabb adminisztrációs teher, amit 
megint a gyógyszertárakra hárítanak);

•	 a beérkező alapanyagok bevizsgá-
lásának egyszerűsítése, modern és 
korszerű rendszer implementálása;

•	 a nyilvántartások egyszerűsítése, 
elektronizálása;

•	 a magisztrális díjtételek és díjnor-
matívák 2021-es bérszínvonalhoz 
történő igazítása;

•	 a tárgyi és személyi feltételek reví-
ziója, átdolgozása.

Természetesen bízhatunk abban, 
hogy ez a kérdéskör még a FoNo 
VIII. hatályba lépése előtt megnyug-
tatóan rendeződni fog. Ha azonban 
nem rendeződnek e sarkalatos pon-
tok, akkor valószínűsíthető, hogy 
maga a magisztrális gyógyszerké-
szítési tevékenység – a gyógysze-
részi hivatás egyik „quinta essenti-
ája” – fog jelentősen lecsökkenni, 
súlytalanná válni, esetleg teljesen 
erodálódni. Ebben óriási felelősség 
terheli a jelen kor szakmai képvise-
letét. Minden gyógyszerész eldönt-
heti, hogy áldás vagy egy újabb átok 
lesz a rég várt új FoNo. A meccset 
három játékos játssza: a jogalkotó, a 
jogalkalmazó (hatóság) és a szakma-
politika (érdekképviselet). Hogyan is 
áll ez a mérkőzés? Hát, sok mindent 
nem kötnek belőle a gyakorló gyógy-
szerészek orrára…

Luther
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hogy kellemetlen egy ilyen teszten átes-
ni. Általában a nők és az idősek visel-
ték a legjobban a „fájdalmat”, a férfiak 
kevésbé. Sokan azzal viccelődtek, hogy 
„feltoljuk az agyukig a pálcát” vagy 
hogy „biztos a pálcával visszük be a 
szervezetükbe a vírust, ami a pálcán uta-
zott Kínából ide” – legalábbis remélem, 
hogy viccnek szánták. 

Sokan a politikát is belekavarták ebbe 
az egészbe, ami véleményem szerint 
nagyon nagy probléma. A másik nagy 
gond, ami szintén megmutatkozott a 
munkám során, hogy sokan egy forrás-
ból tájékozódnak, illetve hogy hamis 
információkat tartanak valósnak; hitel-
telen oldalakról szereznek ismereteket, 
és azokat is átformálják, sok érdekes 
sztorit „összeraknak”.

Gyakran megkérdeztem a betegektől, 
hogy mik a tüneteik. Erre nagyon sok-
féle választ kaptam: volt, aki napok óta 
nagyon lázas volt, volt, akinek csak 
párszor volt hőemelkedése, sokaknak 
volt fejfájása, és a legtöbben gyengé-
nek érezték magukat. Ami meglepő, 
hogy bizonyos esetekben a gyorsteszt 
negatív lett, annak ellenére, hogy a 
vizsgált személyek egyértelműen a ko-
ronavírus tüneteit produkálták, és sok 
esetben maguk is mondták, hogy talál-
koztak fertőzöttel. Természetesen en-
nek az ellentétével is találkoztam: az il-
letőnek kutya baja nem volt, maximum 
egy kicsit fájt a feje, mégis pozitív lett 
a tesztje. Olyan is sokszor előfordult, 

tempóban kellett haladnunk, amikor 
ketten voltunk, mert egy nap 20-30 
tesztet kellett levennünk, ami sokszor 
este hatig vagy akár tovább is eltartott.

Amit az emberek mondanak  
(és kérdeznek)

Viszont nagyon gyorsan elrepült az idő, 
mert folyamatosan menni kellett, és mi-
vel szeretek beszélgetni az emberekkel, 
érdekesnek és izgalmasnak is találtam 
ezt az egészet. Nagyon jólesett, hogy az 
esetek nagyon nagy részében az embe-
rek értékelték a munkánkat (néha még 
kisebb ajándékokat is adtak, például 
egy csokit, vagy megkínáltak kávéval, 
amit természetesen vissza kellett utasí-
tanunk). Jó volt érezni, hogy hálásak.  
Pozitív csalódás volt, hogy az általunk 
felkeresett személyek kifejezetten fe-
gyelmezettek voltak, annak ellenére, 

megfelelően levenni a mintát, kitölte-
ni a papírokat stb. 

Amikor megérkeztünk az adott házhoz, 
becsöngettünk, bementünk és levettük 
a gyorstesztet. Ha ez pozitív volt, a fer-
tőzötteknek adtunk egy tájékoztatót a 
favipiravirról, és megkértük őket, hogy 
minél hamarabb tájékoztassák a házi-
orvosukat. Ha az első teszt negatív lett, 
következett a PCR, aminek az eredmé-
nyét minden este vissza kellett vinnünk 
a Red Zone-ba – ez az a hely, ahol meg-
kaptuk a felszerelést, este ózonoztuk az 
autót és a veszélyes hulladékot is itt 
adtuk le. 

A védőfelszerelésünk egy szkafan-
derből, plexi arcvédőből, maszkból, 
valamint gumikesztyűből állt, amiket 
reggel kellett felvennünk. Ugyancsak 
a nap kezdetén közölték velünk, hogy 
a megyében merre megyünk, akkor 
kaptuk meg a pontos címeket, és de-
rült ki, hogy ki lesz az aznapi párunk. 
Egymás között megbeszéltük, hogy ki 
fog vezetni, ki végzi a papírmunkát, 
ki kezeli a szolgálati telefont és melyi-
künk fog bemenni a házakba levenni a 
teszteket. Általában olyan emberekkel 
kerültem össze, akik a tesztelés helyett 
boldogan vállalták az adminisztrációt, 
így legtöbbször nekem jutott a teszte-
lési rész, amit egyáltalán nem bántam. 
Amikor már tapasztaltabb lettem, és 
ahogy közeledtünk a kéthetes munkám 
végéhez, volt, hogy teljesen egyedül 
kellett mennem, ami elég megterhelő 
volt, mert sok mindent észben kellett 
tartani és a munkán kívül semmi másra 
nem maradt idő. Még akkor is feszített 
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kell karanténban lenniük stb. Ezekre 
hol nem tudtam válaszolni, hol pedig 
nem tehettem meg, mert nem tartozott 
a feladatkörömhöz, pedig szívesen 
segítettem volna, főként akkor, ami-
kor a háziorvos szó elhangzása után 
az emberek csak legyintettek egyet. 
Jólesett viszont, hogy tőlem kértek 
segítséget, és mindig megpróbáltam 
tanácsokat adni, olyanokat, amelyek-
ben annak ellenére is biztos lehetek, 
hogy még nincs diplomám. Például 
sokszor elmondtam, hogy szedjenek 
különböző vitaminokat, fertőtlenítse-
nek és tartsanak távolságot az embe-
rektől. Ezáltal a legtöbbjüket sikerült 
egy kicsit megnyugtatnom, ami szin-
tén nagyon jó érzés volt. Szerintem 
az is fontos feladata egy tesztelőnek, 
hogy kedves és türelmes legyen, és 
próbáljon a tudásának megfelelő se-
gítséget nyújtani. Ezek apró dolgok, 
mégis sokat jelentenek a betegeknek, 
nem egy rideg és visszataszító em-
lékként marad meg bennük az, hogy 
náluk jártunk. 

Életre szóló tapasztalatok

Összességében számomra minden-
képpen egy örök emlék marad ez a 
két hét. Nagyon sok mindent átérté-
keltem azáltal, hogy láthattam, ho-
gyan is élnek mások. Érdekes volt 
megtapasztalni, hogy kinek mi a vé-
leménye a vírusról, hogy egyáltalán 
hisz-e benne vagy sem, és ha igen, mit 
gondol róla. Későbbi munkám során 
hasznomra fog válni, hogy ennyi kü-
lönböző emberrel találkozhattam, és 
persze felemelő volt, hogy az otthoni, 
szürke és magányos hétköznapokból 
belecsöppenhettem egy új társaságba, 
megismerhettem más hallgatókat és a 
mentősöket.

Ez az élmény csak megerősített abban, 
hogy jó szakmát választottam, és örü-
lök, hogy az egyetem elvégeztével az 
embereknek a legfontosabb dologgal, 
az egészségükkel kapcsolatban fogok 
tudni segíteni.

Szilágyi Ildikó Anna 
másodéves gyógyszerészhallgató  

Jellemzőek voltak a hasonló kérdé-
sek, például hogy szedhetik-e a fa-
vipiravirt egy adott gyógyszerrel, 
mikor fognak meggyógyulni, meddig 

Más hallgatók tapasztalatai

A COVID-19 vírus tesztelésében 2021 januárjában vettem részt Kecskeméten, 
egy hétvégi alkalmon, amikor is a tanítók, tanárok, óvodai és iskolai dolgozók 
szűrése zajlott. A mintavételt minden nap 10-10 ember végezte egy délelőtti és 
egy délutáni turnusban. Az időpontok 15 percenként lettek kiadva, így bőven 
volt idő megvárni az eredményt, valamint előkészíteni az asztalt a következő 
érkező részére. Egy mintavevő átlagosan 50 embert szűrt le egy nap, ebből ná-
lam nulla pozitív eredmény lett. A szobában folyamatosan üzemelt az ózonos 
fertőtlenítő, a székeket, illetve a gumikesztyűt minden elkészített teszt után 
fertőtlenítettük. Amennyiben valamelyik kollégánknál pozitív eredmény for-
dult elő, a védőruhájának a felső rétegét és a felső kesztyűt is lecserélte, és a 
környezetében mindent fertőtlenítettek. A Kormányablakban nagyon vigyáz-
tak a tesztelésre érkezők és a tesztelők biztonságára.

*

Én három napot dolgoztam ebben a feladatkörben. Az első napon egy kisvá-
rosba raktak statikus pontra, ahol a helyi és környékbeli embereket teszteltük. 
Egy mentőssel és egy önkéntessel voltam, nagyon jó hangulatban telt a nap, az 
egyetlen hátulütője az volt, hogy bár az önkormányzat biztosított nekünk szend-
vicseket, azokat csak este kaptuk meg, és én ezt akkor még nem tudtam. A má-
sodik nap mobil ponton voltam, ami azt jelenti, hogy autóval mentünk házhoz 
tesztelni. Mivel nincs jogosítványom, én hívogattam az embereket és adminiszt-
ráltam a pozitív gyorstesztes betegeket. Az a nap volt a kedvencem, mert egy 
végtelenül aranyos lányt kaptam magam mellé, akivel mindenben együtt tud-
tunk működni. Körülbelül a második embertől kezdve olyan rutinosan dolgoz-
tunk együtt, mintha már hónapok óta csak a teszteléssel foglalkoznánk: felváltva 
vettük a mintát, amikor végeztünk, segítettünk egymás fertőtlenítésében, amikor 
pedig visszaültünk az autóba, ő a vezetési naplót írta, én pedig a betegekkel 
kapcsolatos adminisztrációt. A harmadik napon pedig egy városi tesztelő helyre 
raktak. Ott is egy talpraesett lánnyal dolgoztam együtt, és szinte majdnem min-
den zökkenőmentesen ment (volt két kislány, akiket nehezen tudtunk rávenni 
arra, hogy ne takarják el az orrlyukukat), és aznap egészen hamar végeztünk. 

Összességében jól éreztem magam, mivel szeretek emberekkel foglalkozni, 
és úgy érzem, sok tapasztalatot és jó élményt szereztem a kirendelés alatt. A 
munkatársak segítőkészek, a betegek pedig együttműködőek voltak. 

*

Számomra összességében nagyon pozitív élmény volt a tesztelés (már ameny-
nyire jó élmény lehet valami ebben a helyzetben). Jó volt, hogy beleláttam a 
mentősök munkájába, és ezek után csak még jobban tisztelem őket, mert tény-
leg nagyon sokat és nagyon lelkiismeretesen dolgoznak. Örülök, hogy ezzel 
legalább egy kicsit segíthettem nekik. Plusz az egyik napom után, este kaptam 
egy üzenetet Facebook-on: az egyik beteg, akit teszteltem, írt, hogy köszöni, 
amit csinálok, és azt is, hogy kedvesen teszem. Ekkor éreztem a leginkább azt, 
hogy megérte ezzel foglalkozni.

hogy egy háztartásban élőket tesztel-
tem, és lett pozitív és negatív eredmény 
is. Ekkor mindig jött a kérdés, hogy ez 
hogyan lehetséges. 
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tudást adnak. Az utóbbi hónapok ered-
ménye, hogy az évtizedek óta hiányzó 
intézményi háttér is kialakulóban van, 
ahonnan rendszeres szakmai, illetve 
szervezési támogatást kaphatnak a 
kollégák. Az állam kétségkívül eltö-
kélt az alapellátás megerősítésében. 
A bérrendezés bizonyára önmagában 
is növeli a pálya vonzerejét, de a 
praxisközösségek nyújtotta szakmai 
lehetőségek is versenyképessé teszik 
ezt az ellátási formát. 

Gy.: Hogyan, milyen körülmények 
között dolgoznak a jelenlegi járvány-
helyzetben? Valamennyire visszatért 
az élet a normális kerékvágásba, a 
tekintetben, hogy azok a gyermek-
orvosok, akik igényelték, be vannak 

Gyógyszertár: Először is, kérem, 
mutassa be a Házi Gyermekorvo-
sok Egyesületét! Mióta létezik, hány 
tagot számlál, és Ön mióta tölti be az 
elnöki tisztséget?

Dr. Havasi Katalin: A Házi Gyermek-
orvosok Egyesülete 1995-ben alakult a 
gyermekekért, a gyermekorvosokért. 
Jelenleg 1200 házi gyermekorvos ta-
gunkkal az egész országban jelen va-
gyunk. Célunk, hogy a gyermekek a 
lehető legjobb egészségügyi ellátást 
kapják, lehetőleg már az első orvos–
beteg találkozás során. Ennek érdeké-
ben számos területen, az oktatástól a 
rendeletalkotásig, továbbképzésekkel, 
szakmai műhelyekben kidolgozott 
anyagokkal, az egészségügyi döntés-
hozás szereplőivel közös gondolkodás-
sal, a kollégák véleményének rendsze-
res megkérdezésével és közös céljaink 
képviseletével dolgozunk a gyermekek 
és az őket ellátó kollégák érdekében. A 
vezetőség fél éve újult meg, több fiatal 
kolléga is a tagja lett, akik új lendületet, 
ötleteket hoztak a vezetésbe, és hitele-
sen szólítanak meg más fiatal kollégá-
kat. Én magam is fél éve látom el ezt 
a feladatot. Nagyon mozgalmas idő-
szakot, sok munkát tudunk magunk 
mögött, és látunk magunk előtt is, amit 
nagy hittel, lendülettel és elszántsággal 
végzünk.

Gy.: Úgy tudni, ahogy a házi-, úgy a 
gyermekorvosok egy jelentős része 
is a nyugdíjkorhatár közelében vagy 
azon túl van. Mekkora problémát 
jelent a szakma elöregedése, 
és hogyan próbálják Önök, 
illetve az állam megvalósítani a 
generációváltást? 

H. K.: A háziorvosi kar átlagéletkora 
60,5 év, a házi gyermekorvosoké 62,5 
év. A számok magukért beszélnek. 
Minden lehetőséget megragadunk, új 
megközelítéseket keresünk annak érde-
kében, hogy ez ne maradjon így. Nem 
elég a politikát meggyőzni arról, hogy 
ez egy értékes, megőrzendő ellátási 
forma, az is fontos, hogy legyen, aki 
folytatja. A mi feladatunk, hogy vonzó-
vá tegyük, hogy minél szélesebb kör-
ben megmutassuk a szépségét, a benne 
rejlő szakmai és emberi lehetőségeket, 
hogy vonzó legyen a fiatal kollégák 
számára. Emellett az egészségpolitiká-
val közösen dolgozunk olyan képzési 
formák létrehozásán, amelyek praxis 
mellett is elvégezhetők, és a napi gya-
korlatban jól használható, gyakorlati 

„Nagy segítség, hogy bármikor felhívhatom  
a gyógyszerész kollégákat”
Interjú dr. Havasi Katalinnal, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével
A HGYE tavaly megválasztott, új elnökét is láthattuk-hallhattuk előadóként az idei Gyógyszertár-működtetés Konferencián. 
Dr. Havasi Katalint ez alkalommal generációváltásról, a gyermekorvosi és gyógyszerészi kompetenciákról, valamint a két  
szakma együttműködésének lehetőségeiről kérdeztük.  
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A gyógyszer-kölcsönhatások kiszűrése 
bizonyára nem jelentene gondot, de a 
korrekt gyógyszereléshez a társbe-
tegségek és a laborértékek ismerete, 
a fizikális vizsgálat és az ezek komp-
lex értékeléséhez szükséges ismeret 
is szükséges, ami viszont nem biztos, 
hogy rendelkezésre áll. 

Gy.: Önöknek vannak-e gondjaik 
az orvosi vényíró szoftverekkel? Ta-
pasztalják-e, kapnak-e olyan visz-
szajelzést a gyógyszerészektől, hogy 
amit felírtak, az esetenként nincs 
forgalomban, nem beszerezhető 
stb.? Ha igen, Ön szerint hogyan le-
hetne orvosolni ezt a problémát?  

H. K.: A medikai rendszerünkbe in-
tegrált vényíró szoftver működésével 
nincs probléma. Az viszont rendszeres, 
hogy éppen akkor vagy éppen ott egy 
készítmény vagy akár egy hatóanyag-
gal több készítmény sem elérhető. 
Ilyenkor nagy segítség, hogy bármikor 
felhívhatom a gyógyszerész kollégá-
kat, akik készségesen segítenek akár 
abban, hogy melyik helyettesítő készít-
mény érhető el, akár abban, hogy mikor 
lesz beszerezhető egy adott gyógyszer. 
S hogy mindez hogyan orvosolható? 
Nem értek a gyógyszer-kereskedelem-
hez, de ha lenne rá mód, hogy mindig 
minden elérhető legyen, biztos vagyok 
benne, hogy az általam ismert gyógy-
szerészek már megtalálták volna a 
megoldást!

MOSZinfó

H. K.: Ismereteim szerint a praxis-
közösségek a gyógyító-megelőző el-
látásban kötelező ellátási területtel, 
bejelentkezett páciensekkel rendelke-
ző, orvosok által vezetett, államilag 
finanszírozott praxisok együttműkö-
dési formája. Az eddigi pilot projek-
tek során valóban nem hallottam arról, 
hogy a bevont külső szakemberek kö-
zött lettek volna gyógyszerészek, de a 
most szerveződő közösségek mozgás-
terét még nem ismerjük. Jó ötletnek 
tartom, és látok lehetőséget a közös 
munkában!

Gy.: Ismerve a nemzetközi gyakorla-
tot az alapellátásban, a társszakmák 
egymás közti munkamegosztását, 
Ön szerint milyen kompetenciákat, 
feladatokat vehetnének át a rendkí-
vül leterhelt háziorvosoktól és gyer-
mekorvosoktól a gyógyszerészek?  

H. K.: Nehéz kérdés. A betegvizsgá-
lat, a diagnózis felállítása, a megfelelő 
terápia javaslata, vagy a folyamat egy 
része, nem gondolom, hogy átruházha-
tó lenne. Azonban a krónikus betegek 
gondozásában, a népbetegségek szű-
résében, prevenciójában bőven lenne 
lehetőség az együttműködésre. Ter-
mészetesen ezt evidenciák és közös 
protokollok mentén tartanám elkép-
zelhetőnek. Talán éppen a praxiskö-
zösségekben alakulhatnak ki az első 
követésre érdemes, jó gyakorlatok.

Gy.: Ön szerint elképzelhető, hogy 
bizonyos feltételek megléte esetén 
gyógyszerészek is adhassanak 
be oltásokat a patikában, illetve 
rendelhessenek gyógyszert, például 
a krónikus betegeknek?

H. K.: A nemzetközi gyakorlatban 
van ezekre példa, de ez mindenképpen 
betegbiztonsági kérdéseket is felvet. 
Függ a képzés szakmai tartalmától, és 
egészségpolitikai, egészségszervezési 
kérdés is. Egy védőoltás beadásához a 
súlyos anaphilaxiás reakció ellátásához 
szükséges tárgyi és személyi feltéte-
lek is szükségesek. Kérdés, hogy hol 
érdemes ezeket kialakítani. A védőol-
táshoz hasonlóan a gyógyszerrende-
lés lehetősége egyúttal felelősség is.  

oltva, tehát viszonylagos biztonság-
ban végezhetik a munkájukat…

H. K.: A járvány jelentősen megváltoz-
tatta az életünket, a rendelések mene-
tét, annak minden rossz és jó oldalával 
együtt. A kontaktusszám csökkentése, 
az időpontos előjegyzés bár kényszer 
szülte, mégis mindenki számára kel-
lemesebb, mint a zsúfolt rendelőkben 
való várakozás volt. A telemedicina 
lehetőségét mind a kollégák, mind a 
szülők közül sokan megismerték és 
megkedvelték. Igaz, az eszköztár még 
szegényes, nincsenek bevált protokol-
lok, kevéssé ismerjük a hibalehetősé-
geket, de kétségtelen, hogy ez lesz a 
jövő útja. Sok szülő – akár távsegítség-
gel is – szívesen ellátja otthon a kisebb 
betegségeket. Így a rendelésen, szemé-
lyes kontaktussal elegendő a távolból 
diagnosztikai problémát jelentő vagy 
a súlyosabb betegeket megvizsgálni, 
ellátni. 

Gy.: Előadásában Ön is szorgal-
mazta az egészségügyi társszak-
mák – többek között az orvosok és a 
gyógyszerészek – kapcsolatának szo-
rosabbra fűzését. Konkrétan hogyan 
lehetne ezt megvalósítani?

H. K.: Helyi szinten ennek számos 
pozitív példája van. Munkám során 
nem ritkán konzultálok a közeli patika 
gyógyszerészeivel egyes készítmények 
elérhetőségéről, helyettesíthetőségéről, 
illetve kicseréljük a tapasztalatainkat 
az éppen aktuális betegségekkel kap-
csolatban. Ennek országosan jó szín-
tere lehet a tudományos-szakmai élet, 
és kiváló példája volt a Magángyógy-
szerészek Országos Szövetségének 
márciusi konferenciája, ahol a HAOSZ 
és személyemben a HGYE is jelen le-
hetett. Ilyenkor egy kicsit egymás sze-
mével is látjuk a betegeket, a betegsé-
geket, a prevenciót, belelátunk egymás 
munkájába. A jobb megismerésen, a 
kapcsolatépítésen túl sok hasznos in-
formációt is cserélhetünk.

Gy.: Mit gondol, miért van az, hogy a 
praxisközösségek említése, szervezé-
se kapcsán rendre kifelejtik azokból 
a gyógyszerészeket? 
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csökkenő létszámával kell számolni. 
Mindez fokozott terhet fog róni a rend-
szerben maradókra, ezért úgy kell átala-
kítani az alapellátás struktúráját, hogy 
a csökkenő humánerőforrás ellenére a 
megfelelő üzemméret megteremtésé-
vel, optimális, a valódi kompetenciákat 
figyelembe vevő szakember-ellátottság 
mentén szerveződjenek a családorvosi 
praxisok. A még hosszabb távú célok 
elérése érdekében pedig el kell kezde-
nünk alulról építkezni, be kell tudnunk 
mutatni a fiatalok számára a családor-
vosi hivatás szépségeit. Mindehhez 
azonban elengedhetetlenül szükséges a 
hatáskörök reformja. 

Gy.: Hogyan, milyen körülmények 
között dolgoznak a jelenlegi járvány-
helyzetben? Azt gondolhatnánk, 
hogy mivel azok a háziorvosok, akik 
igényelték, be vannak oltva, viszony-
lagos biztonságban végezhetik a 
munkájukat…

B. Sz.: A családorvosok körében az 
átoltottság valóban kivételes, ugyanak-
kor sajnos így sem mehetünk biztosra. 
Jómagam is értesültem olyan kolléga 
COVID-19 okozta haláláról, aki már 
mindkét védőoltásán túl volt. Nem tu-
dom, mikor és milyen formában térhet 
vissza életünk a normális kerékvágásba, 
ám addig is kiemelt jelentősége van an-
nak, hogy továbbra is betartsuk a pan-
démia kirobbanását követően érvénybe 
lépő ellátásszervezési szabályokat. En-
nek legfontosabb eleme az ütemezett 
betegellátás, a járványt követő időszak-
ra is kívánatos ennek a fenntartása. A 
pandémia kitörését követően sok bírálat 

Gyógyszertár: Mit kell tudni a Házi-
orvosok Online Szervezetéről! Mióta 
létezik, hány tagot számlál és milyen 
tevékenységet folytat?

Dr. Békássy Szabolcs: A HAOSz Ma-
gyarországon dolgozó, aktív háziorvo-
sok nem gazdasági érdekű, zárt, poli-
tikamentes szakmai közössége. A civil 
társaság rendes tagja kizárólag ma-
gyarországi praxissal rendelkező aktív 
háziorvos lehet. A HAOSz-t 2016-ban 
alapítottuk néhány családorvos bará-
tommal. Fiatal szervezetről van tehát 
szó, ennek ellenére mára már több mint 
1300 tagot számlál. Dinamikusan nö-
vekvő taglétszámunkra és tagdíjmen-
tességünkre egyaránt nagyon büszkék 
vagyunk. Tevékenységünk középpont-
jában a széles konszenzuson alapuló 
szakmai javaslatok megfogalmazása 
áll, amiben nagy segítségünkre van a 

digitális világ nyújtotta tech-
nikai repertoár. Rövid időn 
belül a tagság teljes egésze 
felé tudunk olyan kérdéseket 
intézni, amit követően or-
szágos reprezentációt mutató 
megoldási javaslatokat tudunk 
az egészségpolitikai döntés-
hozók elé tárni. Szervezetünk 
működésének lényege talán 
éppen ebben a dinamikus, két-
oldalú kapcsolatban áll. 

Gy.: Ön alapítója a Szerve-
zetnek. Ma milyen tisztséget 
tölt be benne?

B. Sz.: A HAOSz vezetésében 
nem dominál a szervezeti hie-

rarchia, így öt társammal együtt alapító 
tagként vezetjük a szervezetet. 

Gy.: A háziorvosok körében mekko-
ra problémát jelent a szakma elöre-
gedése, és hogyan próbálják Önök, 
illetve az állam megvalósítani a ge-
nerációváltást? 

B. Sz.: Az alapellátásban dolgozó 
szakemberek korfája valóban tragikus 
képet fest. Igaz ez a szakdolgozókra 
és a háziorvosokra egyaránt. Az egész 
orvostársadalom átlagéletkora sem túl 
kedvező, ugyanakkor a háziorvosok 
legnépesebb csoportja már a 63. élet-
évében praktizál, az átlagéletkor pedig 
59 év felett van. A korfára pillantva jól 
érezhető, hogy azonnali beavatkozások 
ellenére sem lehet ezt a kedvezőtlen 
trendet megfordítani, hosszú távon az 
alapellátásban dolgozó szakemberek 

Dr. Békássy Szabolcs: „El kell kezdenünk alulról 
építkezni”
A HAOSz alapítója generációváltásról, orvosi és gyógyszerészi szerepvállalásról
A márciusi Gyógyszertár-működtetés Konferencia előadója volt dr. Békássy Szabolcs is. A Háziorvosok Online Szervezetének 
egyik alapítója szerint hosszú távon az alapellátásban dolgozó szakemberek csökkenő létszámával kell számolni, amit a rend-
szer struktúrájának átalakításával, a hatáskörök reformjával lehet kompenzálni, emellett pedig a fiatalok számára is vonzóvá 
kell tenni a családorvosi hivatást. (A HAOSz alapítójának is ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, mint dr. Havasi Katalinnak, 
befogadhatóság szempontjából viszont célszerűbbnek tartottuk válaszaikat két különböző cikkben megjelentetni.) 
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Korábbi, európai uniós forrásból meg-
valósuló praxisközösségi pályázatok 
sokaságában együttműködési megálla-
podások köttettek praxisközösségek és 
a praxisközösségek ellátási területéhez 
tartozó gyógyszertárak között. Ez a jó 
gyakorlat a praxisközösségek rend-
szerszintű tervezésénél mindenképpen 
kiszélesítendő. 

Gy.: Milyen kompetenciákat, fel-
adatokat vehetnének át a rendkívül 
leterhelt háziorvosoktól és gyermek-
orvosoktól a gyógyszerészek?

B. Sz.: Sokkal inkább kivehetnék  
a részüket például a prevencióból, a 
betegtájékoztatásból. Minden olyan 
tevékenységnek, amely a betegségek 
megelőzését szolgálja, a lehető legtöbb 
színtéren meg kell jelennie. Ilyen szín-
tér lehet a patika is. 

Gy.: Ön szerint elképzelhető, hogy 
bizonyos feltételek megléte esetén 
gyógyszerészek is adhassanak be ol-
tásokat a patikában, illetve rendel-
hessenek gyógyszert, például a kró-
nikus betegeknek?

B. Sz.: Elképzelhetőnek tartom, erre is 
számos országban látunk jó gyakorla-
tot. Szakmai szervezetek bevonásával 
Magyarországon is meg kell vizsgálni 
ennek a bevezethetőségét. 

Gy.: A háziorvosoknak vannak-e 
gondjaik az orvosi vényíró szoftve-
rekkel? Kapnak-e olyan visszajelzést 
a gyógyszerészektől, hogy amit fel-
írtak, az esetenként nincs forgalom-
ban, nem beszerezhető stb.? Ha igen, 
Ön szerint hogyan lehetne orvosolni 
ezt a problémát?

B. Sz.: Régre visszanyúló probléma, 
hogy nincs információnk a nem be-
szerezhető készítmények listájáról. A 
vényíró szoftvereink jól felkészítettek, 
ugyanakkor az adatbázisok összefésü-
lésével talán ez a funkció még orvosol-
ható lenne, így a háziorvosok is nap-
rakész információval rendelkeznének a 
nem beszerezhető készítményekről. 

MOSZinfó

érte a háziorvosokat, hogy nehezen elér-
hetők és a járvány elleni egészségügyi 
teendőkből kevésbé vették ki a részü-
ket. Határozottan el szeretném oszlatni 
ezt a tévhitet: a legfrissebb statisztikai 
adatok szerint a családorvosi rendelők 
betegforgalma nemhogy csökkent vol-
na, jelentős mértékben még nőtt is, 
csak az ellátásformák alakultak át. A  
családorvosi váróhelyiségekben koráb-
ban jellemzőek voltak a tumultuózus 
jelenetek, amelyek járványügyi szem-
pontból nyilván nem kívánatosak, így 
a személyes betegvizsgálattal járó ellá-
tásformák szerepét jórészt a telemedi-
cina vette át. Mindez a háziorvosokat 
és a betegeket is nagy kihívás elé ál-
lította, hiszen egy új helyzethez, rend-
szerhez kellett mindannyiunknak alkal-
mazkodni. Elképesztő teljesítményként 
értékelem azt a háziorvosi praxisokban 
tapasztalható agilitást, szervezettséget 
is, aminek a magyarországi védőoltási 
program eddigi sikereinek is az alapja 
volt. Büszke vagyok családorvos kol-
légáimra, nagy teljesítmény volt ez a 
részünkről. 

Gy.: Előadásában Ön is jelezte, 
fontosnak tartaná az egészségügyi  
társszakmák – többek között az orvo-
sok és a gyógyszerészek – kapcsolatá-
nak szorosabbra fűzését. Konkrétan 
hogyan lehetne ezt megvalósítani?

B. Sz.: Rendkívül nagy jelentőségűnek 
tartom, hogy az egészségügyi szektorban 
szereplő szolgáltatók mindegyike szoros 
együttműködés mentén végezze a tevé-
kenységét. Egész egyszerűen így tud haté-
konyabb, betegbarátabb lenni a rendszer. 
Számos nyugat-európai országban látunk 
jól működő gyakorlatot a gyógyszerészek 
és az orvosok közti szorosabb kapcsolatra, 
ami hosszú távon a betegek érdekeit szol-
gálja. Meg kell ezeket vizsgálni és imple-
mentálni a magyar gyakorlatba. 

Gy.: Ön szerint miért van az, hogy a 
praxisközösségek említése, szervezé-
se kapcsán rendre kifelejtik azokból 
a gyógyszerészeket? 

B. Sz.: A kérdés felvetése jogos, 
ugyanakkor erre is van jó gyakorlat. 
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politikailag egyet tudunk érteni. Erre 
is nagyon jó lehetőséget nyújt ez a 
Fórum, hiszen főtitkár, alelnök és sok 
elnökségi tag is került már sorainkból 
a vezetőségbe.

Harmadsorban arra törekszünk, hogy 
hidat építsünk a fiatalok és köztünk, 
a „kicsit régebb óta fiatalok” között. 
Az idősebbek tapasztalatát, elért ered-
ményeit szeretnénk összehangolni a 
fiatalos lendülettel és gondolkodás-
móddal a jövőbeni sikerek érdekében. 
Az IF már elmúlt 18 éves, vagyis már 
„nagykorú”!

Folyamatosan bővítjük tevékenységi 
körünket, repertoárunkat. Így került 
sor 2015-ben arra, hogy nevünket 
a MOSZ IF-ről MOSZ Magyar és 
Nemzetközi Ifjúsági Fórumra változ-
tassuk. Ennek oka, hogy az  októbe-
ri IF napján hallgatjuk meg azokat a 
magyar hallgatókat, akik az amerikai 
egyetemek munkájába nyertek pályá-
zat útján betekintést, és az amerikai 
diákok is ezen a fórumon  tartanak 
előadást gyógyszerészi tanulmánya-
ikról. 

A MOSZ ugyanis együttműködé-
si  megállapodást kötött a Tennessee 

Mindannyiótokhoz szólok, a Magán-
gyógyszerészek Országos Szövetsége  
Magyar és Nemzetközi Ifjúsági Fóru-
mának elnökeként. Szeretnélek Ben-
neteket, mint frissen végzett és 35 
év alatti, közforgalomban dolgozó 
gyógyszerészeket meghívni a 2021. 
október 15-én, pénteken, Siófokon 
tartandó Ifjúsági Fórumon való 
aktív részvételre. Ezt a Fórumot 
minden évben a GYOK Konferenci-
án tartjuk meg teltházas érdeklődés 
mellett.

Mit jelent ez? Ezúton nyújtok számo-
tokra egy  rövid történeti áttekintést. A 
MOSZ Magyar és Nemzetközi Ifjúsá-
gi Fórumát 2002-ben alapítottuk azzal 
a céllal, hogy minél több fiatal, közfor-
galomban dolgozó kollégát ismerjünk 
meg, több  kritériumot is szem előtt 
tartva.

Elsődlegesen az a célunk, hogy megis-
merjük a fiatalok gondolkodásmódját, 
és azt, hogy mi foglalkoztat Bennete-
ket a tára melletti mindennapi munká-
tok során. Erre ad lehetőséget az Ifjú-
sági Fórum, ahol is mintegy verseny- 
előadásként szeretnénk megismerni azt 
az általatok kiválasztott témát, amivel 
foglalkoztok a munkátok során, és amit 
szívesen bemutattok nekünk is. A je-

lentkezéseteket, majd a helyszíni előa-
dásotok elbírálását az IF Kuratóriuma 
végzi, és helyezést ad át. A díjazott 
előadások komoly elismerésben része-
sülnek, nemcsak tárgyi ajándék formá-
jában, hanem szakmai továbbgondo-
zásban is, mivel publikáljuk Gyógy-
szertár című szaklapunkban,  illetve 
az arra érdemes előadókat szakmai 
továbbképzéseken való részvételre is 
meghívjuk.

Mivel lehet jelentkezni? Bármilyen 
gyakorlati munkával kapcsolatos témá-
val, amit bármelyikünk alkalmazni tud 
a tára mellett. Az évek során rendkívül 
jó összefoglalót kaptunk a szemcsep-
pek, a probiotikumok, a csecsemőtáp-
szerek, a kötszerek, a teák és a külön-
böző gyógyászati segédeszközök he-
lyes alkalmazásáról. Érdekes lehet még 
jogszabályi  vagy elméleti, szakirodal-
mi, szakmatörténeti téma is. A frissen 
végzett fiatalok szakdolgozati témáját 
is szívesen meghallgatjuk. Keressetek 
meg jelentkezésetekkel versenyelőadó-
ként az IF-re!

Egy másik célkitűzése az IF-nek, 
hogy megtaláljuk azokat a kollégá-
kat, akikkel együtt tudunk dolgozni 
a MOSZ-ban, amennyiben  szakma-

Kedves fiatal kollégáim és gyógyszerészhallgatók!
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illetve feltehetik kérdéseiket (info@
magangyogyszereszek.hu).

Szeretettel várok minden kedves ér-
deklődő kollégát!

Dr. Rixer Mária elnök,
MOSZ Magyar és Nemzetközi 

Ifjúsági Fórum

Az amerikai tanulmányút-pályázat 
a COVID-19 világjárvány miatt – 
ahogy tavaly, úgy – sajnos idén sem 
kerül meghirdetésre.

Egyetemmel, mintegy cserediák prog-
ramra. Így a MOSZ amerikai útjára 
az alábbiakban meghirdetett pályázat 
elnyerésével lehet eljutni. A MOSZ 
biztos lehetőséget ad arra, hogy a 
kinti egyetemen fogadják a magyar   
hallgatókat, és mindenben támoga-
tást nyújtsanak nekik ott tartózkodá-
suk  idején. Amerikából való hazaér-
kezésetek után pedig az IF délelőttön 
hallgatjuk meg szakmai élménybeszá-
molótokat. Remélem, addigra minden 
akadály elhárul az utatok elől, és kel-
lemes, tapasztalatokban gazdag tanul-
mánnyal érkeztek haza!

Amennyiben felkeltettem az érdeklő-
désedet, kérlek, jelentkezz az októberi 
Ifjúsági Fórumra valamilyen érdekes 
előadással. Ha pedig kérdésed van, 
fordulj hozzám bizalommal (rixer33@
gmail.com)!

Jelentkezési határidő:  
2021. augusztus 1.

A versenyelőadás anyagának leadási 
határideje: 2021. szeptember 15.

Az érdeklődők a MOSZ Iroda titkársá-
gának e-mail címén is jelentkezhetnek, 

 
Pályázati feltételek:

A cím elnyerésére valamennyi közfor-
galmú gyógyszertár pályázhat.
 
A pályázat beadásának határideje: 
2021. augusztus 31.

Benyújtásának módja: levélben, 
e-mailben vagy elektronikus adathor-
dozón (Magángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetsége, 1135 Budapest, Kere-
kes u. 9. V/6.; info@magangyogysze-
reszek.hu).

Konzultációs lehetőség:  a csontos. 
patika@gmail.com e-mail címen, vagy 
a 06-53-362-691-es telefonszámon.
 
A pályázatokat a MOSZ vezetősége ál-
tal felkért Kuratórium bírálja el.
 
Az eredményhirdetésre októberben, 
ünnepélyes keretek között, a Gyógy-
szerészek Országos Kongresszusán 
kerül sor.

Dr. Csontos Ildikó,
a MOSZ „Év Patikája” 

Kuratóriumának elnöke

Úgy tűnik, akárcsak a tavalyit, ezt az 
évet is felülírja a koronavírus. Most 
még minden erről szól, ez a beszélge-
tések alfája és ómegája. Így, egy év el-
teltével kezdünk beleszokni az új rend-
szerbe (védekezés, korlátozások), és 
szerencsére már nem kapunk minden 
nap új eljárásrendet, aminek a betartá-
sát meg kell szerveznünk.
 
Ennek tükrében szeretnénk kiírni a 
„2021. Év Patikája” pályázatot. Le-
gyen az ez évi pályázat remélhetőleg 
a koronavírus mementója, a szabály-
követő gyógyszerészek emlékezése a 
megpróbáltatásainkra, feladatainkra.

 
A „2021. Év Patikája” pályázat téma-
körei:
 
•	 Hogyan tudtuk megoldani a bizton-

ságos betegellátást a megváltozott 
körülmények között?

•	 Milyen új feladatokat kellett ellát-
nunk, és ezeket milyen formában 
tudtuk adoptálni a saját gyógyszer-
tárunkra?

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

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

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

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

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
meghirdeti a „2021. Év Patikája” pályázatot

mailto:info@magangyogyszereszek.hu
mailto:info@magangyogyszereszek.hu
mailto:rixer33@gmail.com
mailto:rixer33@gmail.com
mailto:info@magangyogyszereszek.hu
mailto:info@magangyogyszereszek.hu
mailto:csontos.patika@gmail.com
mailto:csontos.patika@gmail.com


FELHÍVÁS

megvalósításához és nemzetközi el-
ismeréséhez.”

A jelölteket elbíráló kuratórium külö-
nösen fontosnak tartja, hogy az elis-
merésben részesülő személy szakmánk 
becsületéért és az önálló (s egyben ön-
fenntartó) magángyógyszerészi státusz 
eléréséért és megszilárdításáért tevé-
kenykedjen.

Ilyen példaértékű helytállást nem csak a 
táraasztal mellett lehet kifejteni. A ma-
gángyógyszerészetet körülvevő társa-
dalmi környezetben sok olyan szakmai 
terület található, ahol a gyógyszerészek 
jelentős ráhatással lehetnek életünkre.

A díj átadására minden évben a MOSZ 
októberi kongresszusán kerül sor.

Az Életműdíj kuratóriumának nevében 
kérem, hogy 2021. augusztus 31-ig 
tegyenek javaslatot, és jelöljenek arra 
alkalmas gyógyszerészeket a díjra. Je-
lölésüket néhány soros indoklás kísé-
retében küldjék be a MOSZ irodájába 
(1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6). 
A borítékon tüntessék fel: „GYÓGY-
SZERÉSZETÉRT”.

Dr. Simon Kis Gábor, 
a „Gyógyszerészetért” Életműdíj 

kuratóriumának elnöke

A Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége 1996-ban határozott úgy, 
hogy elismerésben részesíti azokat a 
kollégákat, akik kimagaslóan sokat 
tettek a gyógyszerellátás szervezése, 
a magángyógyszerészet térhódításá-
nak elősegítése terén. A „Gyógysze-
részetért” Életműdíj azon kollégák 
kitüntetése, akik hosszú éveken ke-
resztül, tevékenységük során első-
sorban a tára mögötti munkásságuk-
kal, példamutatásukkal, a szakmai 
utánpótlás nevelésével tettek nagyon 
sokat a magyar gyógyszerészet cél-

kitűzéseinek megvalósításáért és a 
nemzetközi elismerés kivívásáért. 
Szakmai feladataik magas színvo-
nalú teljesítése mellett mindenkor 
törekedtek a magángyógyszerészet 
presztízsének növelésére, illetve a 
magángyógyszerészi tevékenység 
szakmai és gazdasági feltételeinek 
javítására.

A gyógyszerészet ezen kiváló egyéni-
ségei tevőlegesen is részt vettek a ma-
gángyógyszerészet önszerveződésének 
fejlesztésében és a Szövetség tevé-
kenységének támogatásában.

A díj odaítélésével a Szövetség ezúton 
is felhívja a figyelmet azokra a kollé-
gákra, akik a makrokörnyezet változá-
sától függetlenül mutatnak példát éle-
tükkel, szakmai tudásukkal.

Mint az a díj átadásakor is elhang-
zik, „a Magángyógyszerészek Or-
szágos Szövetsége a gyógyszerel-
látás szervezése, a gyógyszerészeti 
tudományok művelése során elért 
kimagasló eredményeinek elisme-
réseként a „Gyógyszerészetért” el-
ismerést és kitüntető címet adomá-
nyozza. A kitüntetett gyógyszerészi 
tevékenysége, szakmai életműve je-
lentős mértékben hozzájárult a ma-
gyar gyógyszerészet célkitűzéseinek 

A „Gyógyszerészetért” Életműdíj  
kuratóriumának felhívása

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

 

Adószám: 19047960-2-41
 

Köszönjük! 
 

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
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SWOT analízis

Üzleti kontextusban a SWOT analízis 
egy igen hatékony elemzési techni-
kát jelent. Segítségével felmérhetjük 
és megérthetjük a vállalkozásunk je-
lenlegi helyzetét, erre alapozva pedig 
megtervezhetjük a jövőbeni stratégi-
ánk lépéseit. Az elemzésből kapott in-
formációk a belső és külső folyamatok 
javításának alapköveit képezhetik. A 
SWOT betűszó az elemzés során vizs-
gált négy terület angol elnevezéseinek 
kezdőbetűiből tevődik össze:

•	 Strengths – Erősségek
•	 Weaknesses – Gyengeségek
•	 Opportunities – Lehetőségek
•	 Threats – Veszélyek

A fenti négy területet a SWOT elemzés 
két külön kategóriába rendezi:

Belső tényezők: ezekre van ráhatá-
sunk. Ide tartoznak az erősségek (S) és 
a gyengeségek (W).
Külső tényezők: amelyekre nincs köz-
vetlen ráhatásunk, mert a hatáskörün-
kön kívül esnek. Ilyenek a lehetőségek 
(O) és a veszélyek (T).

Nézzük az elemeket egyenként!

Erősségek 

A vállalkozásunk vagy az azon belüli 
projektünk erősségeinek megkeresésé-
ben a következő kérdések segíthetnek:

•	 Mit csinálunk jobban, mint a konku-
rencia?

•	 Milyen eszközökkel rendelkezünk, 
amivel mások nem?

Egy gyógyszertár működése kapcsán 
megkerülhetetlen kérdés a gazdálko-
dás, mivel a jövedelmezőség alapvető-
en befolyásolja a lehetőségeinket, azt, 
hogy a betegeknek a lehető legmaga-
sabb színvonalú ellátást tudjuk biztosí-
tani. Alapvetően két lehetőségünk van: 
vagy a költségeinket csökkentjük vagy 
a bevételeinket növeljük, illetve a töké-
letes megoldás, ha mindkettőt egyszer-
re tudjuk megoldani. Természetesen ez 
nem egy egyszeri feladat, működésün-
ket folyamatosan monitoroznunk és ja-
vítanunk kell.

Jelen cikk célja, hogy a költségcsök-
kentés és bevétel-növekedés lehetősé-
geit a különböző beszerzési és marke-
tingtársulások jellegzetességei mentén 
értékeljük, és adjunk támpontot annak 
eldöntéséhez, hogy melyik megoldás 
segíti leginkább gyógyszertárunk fej-
lődését. Mielőtt azonban ebbe beleme-
rülnénk, vizsgáljuk meg, hogy melyek 

a betegpreferenciák a patikaválasztást 
illetően, és mit tehetünk meg akár 
magunktól is, függetlenül attól, hogy 
szeretnénk-e csatlakozni valamelyik 
közösséghez! 

Betegpreferenciák:

•	 földrajzi előnyök
•	 kedves személyzet
•	 szakmai felkészültség és segítség-

nyújtás
•	 széles termékválaszték
•	 folyamatos vagy időszakos akciók
•	 modern, jól átlátható, esztétikusabb 

megjelenés

Ezek fényében tegyük fel magunknak 
az alábbi két kérdést:

Miben fejleszthetjük magunkat?

•	 betegkommunikáció
•	 termékismeret
•	 eladástechnika
•	 eladásösztönzés

Mit fejleszthetünk a működésünkben?

•	 portfólió-bővítés/módosítás
•	 árképzés
•	 marketing (online!)
•	 akciók
•	 bútorzat/szabad polc
•	 webshop
•	 rendezvények/szolgáltatás

A fejlesztések sok időt és energiát 
emésztenek fel, esetenként tőkeigé-
nyesek, ezért elsősorban azt kell átgon-
dolnunk, hogy mi az, amit saját erőből 
meg tudunk valósítani, és mi az, ami-
ben segítséget kell igényelnünk.

Beszerzési társulás, marketingtársulás, franchise 
Hogyan válasszunk a patika gazdasági helyzetének racionalizálása kapcsán fel-
merülő lehetőségek közül?
Működőképességének hosszú távú fenntartása, jövedelmezőségének növelése érdekében az elmúlt időszakban számos 
gyógyszertár csatlakozott valamilyen beszerzési vagy marketingtársuláshoz, esetleg franchise rendszerhez. Milyen előnyök-
kel és hátrányokkal jár függetlenségünk kisebb-nagyobb mértékű feladása? Az alábbi cikk – amely a szerző a tavaly őszi 
GYOK-on elhangzott előadásának szerkesztett változata – ezt a kérdést járja körül.
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•	 Milyen kimagasló készségek jel-
lemzik a csapatunkat?

•	 Miért szeret bennünket a célközön-
ség?

A SWOT szerint az erősségek belső 
tényezők, ezért tudunk rájuk alapozni, 
tervezni, építeni.

Gyengeségek 

Ide soroljuk azokat a negatív faktoro-
kat, amelyek gyengítenek bennünket. 
Ezeket érdemes folyamatosan monito-
rozni.

•	 Nem kellően képzett a csapatunk, 
szükség lenne a képzésükre?

•	 Nem ideális a vállalkozásunk föld-
rajzi elhelyezkedése?

•	 Vannak belső működési problémá-
ink?

•	 Leterheltek a munkatársaink?
•	 Gyenge reputáció
•	 Tőkehiány

Mivel ezek is belső tényezők, tudunk, 
sőt kell is rajtuk javítanunk.

Lehetőségek

Olyan külső tényezői egy üzleti terü-
letnek, amelyek potenciálisan hozzájá-
rulhatnak a sikerünkhöz. Ezekre nincs 
közvetlen ráhatásunk, de meglovagol-
hatjuk őket.

•	 Lehet piaci növekedésre számítani 
az iparágban, egyes termékportfóli-
ókban?

•	 Várható valamilyen szociális vagy 
populációs változás, amit ki lehetne 
aknázni?

•	 Származhat-e valamilyen előnyünk 
a legújabb technológiai fejlődések-
ből, fejlesztésekből?

Veszélyek

Szintén külső elemek, amelyek felett 
nincs kontrollunk.  Például:

•	 Növekvő és erősödő konkurencia
•	 Változó vásárlói magatartás
•	 Beszállítói kapacitás csökkenése
•	 Munkaerőhiány

•	 Politikai, gazdasági viszonyok vál-
tozása

Bármi, ami negatívan befolyásol-
hatja, veszélyeztetheti az üzlet vagy 
projekt sikerességét, ide tartozik.  
De ha tudatosan készülünk rájuk, 
előre kidolgozhatjuk a válságstraté-
giánkat.

Függetlenség vagy a csapat ereje?

A megfelelő gazdasági modell kivá-
lasztása az elemzést követően történhet 
meg. Amennyiben tisztában vagyunk a 
helyzetünkkel, kontextusba tudjuk he-
lyezni az egyes patikai üzleti modelle-
ket, és a leginkább ránk szabott rend-
szert tudjuk választani.

Röviden összefoglalnám, mit értünk 
a különböző fogalmak alatt és milyen 
főbb jellemzőik vannak, illetve rövi-
den jelzem, hogy mire alkalmasak és 
mire kevésbé.

Beszerzési társulás  

Gyógyszertárak olyan csoportosulása, 
ahol a megrendelési volumenek össze-
sítése révén a gyártóktól folyamatosan 
kedvezőbb áron és feltételekkel lehet 
rendelni (például Társ Patikák). Főbb 
jellemzői: 

•	 Társulás által tervezett portfólió 
•	 Jellemzően volumenvállalásokkal
•	 Rugalmas a központi portfólión 

kívüli termékbeszerzéssel kapcso-
latban

•	 Patikai szinten kevesebb időt igé-
nyel a menedzselése

•	 Részben függetlenséget ad
•	 Kisebb tőkeigényű

Amire alkalmas: beszerzési költségek 
csökkentése, árrés-tömeg növelése, 
portfólió-tervezés, önállóság megtar-
tása.
Amire kevésbé: marketing célú fej-
lesztés, patika ismertségének növelése, 
közvetlen betegelégedettség növelése.

Marketingtársulás

Jellemzően nagykereskedők által szer-
vezett akciós újság, amelynek marke-
tingjét és terjesztését a nagykereskedés 
végzi (például Gyöngy Patikák – Hun-
garopharma, Szimpatika – Phoenix, 
Vitalitáspont – Bellis, Partner Patika – 
Euromedic). Főbb jellemzői:

•	 Kizárólag termékakció újságban
•	 Egységes arculat, országos lefedett-

ség
•	 Az akciós hónapon túl is kedvezmé-

nyes beszerzés (ez már tőkebefekte-
tést igényel)

•	 Kisszámú termék 
•	 Nagykereskedéshez kötött
•	 Kisebb tőkeigényű

Amire alkalmas: marketing célú fej-
lesztés, állandó kedvezmények bizto-
sítása a betegeknek, nagykereskedői 
kapcsolat erősítése, patika ismertségé-
nek növelése, önállóság megtartása.

Amire kevésbé: beszerzési költségek 
csökkentése, árrés-tömeg növelése.

SWOT-elemzés Segítik a célok elérését Gátolják a célok elérését

Belső tényezők 
(szervezeti jellemzők)

Erősségek  
(Strengths)

Gyengeségek  
(Weaknesses)

Külső tényezők  
(környezeti jellemzők)

Lehetőségek 
(Opportunities)

Fenyegetettségek  
(Threats)
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Franchise

A franchise bizonyos szolgáltatások és 
technológiák piacra juttatásának (mar-
ketingjének) olyan rendszere, amely 
jogilag és pénzügyileg különálló és 
független vállalkozások, a franchise 
rendszergazda és az egyéni franchise 
vállalkozói közötti szoros és folya-
matos együttműködésén alapul, ahol 
a franchise rendszergazda franchise 
díj ellenében megadja egyéni franchi-
se vállalkozóinak a jogot, és egyben 
kötelezi is őket arra, hogy a franchise 
rendszergazda koncepciójának megfe-
lelő üzleti tevékenységet folytassanak. 
Főbb jellemzői:

•	 Bevezetett brand
•	 Országos hálózat
•	 Üzleti modell 
•	 Folyamatos termék- és szolgáltatás-

fejlesztés
•	 Betanítás és utógondozás
•	 Rendszeres képzések, tanácsadás

•	 Kategóriamenedzsment
•	 Központi PR és marketing
•	 Nyitott polcos koncepció
•	 Egységes arculat 
•	 Modern megjelenés 
•	 Tágas és átlátható környezet 
•	 Letisztult dizájn
•	 Szolgáltatások a patikának (például 

könyvelés, adótanácsadás)
•	 Franchise díj fizetése 

Amire alkalmas: beszerzési költségek 
csökkentése, marketing célú fejlesztés, 
állandó kedvezmények biztosítása a 
betegeknek, patika ismertségének nö-
velése, betegelégedettség növelése.

Amire kevésbé: önállóság megtartása.

Jövedelmezőség és magas színvo-
nalú betegellátás

Összegezve a fentieket, a legfőbb el-
döntendő kérdések a következők:

•	 Milyenek a betegigények?
•	 Milyen mértékben akarjuk megtar-

tani a függetlenségünket?
•	 Mennyi időt és energiát vagyunk 

hajlandók áldozni a fejlesztésekre?
•	 Mennyire ragaszkodunk a saját el-

képzeléseinkhez és mennyire tud-
juk rugalmasan befogadni az egyes 
rendszerek szabályait?

•	 Mennyi tőke áll a rendelkezésünkre?

Bárhogy is döntsünk, zárásként még egy-
szer szeretném kiemelni, hogy a fő cél a 
jövedelmezőség növelése kell, hogy le-
gyen, mert ezáltal tudjuk biztosítani, hogy 
a betegek a lehető legmagasabb színvo-
nalú ellátást kapják tőlünk. Amennyiben 
a független működés mellett döntünk, 
akkor is használjuk a beszerzési és a mar-
ketingtársulások, valamint a franchise 
rendszerek jól bevált technológiáit!

Dr. György Péter
szakgyógyszerész, 

egészségügyi szakközgazdász

A Pfizer elkezdte a COVID-19 elleni, 
szájon át szedhető gyógyszer klinikai 
tesztelésének korai szakaszát. A szert 
a fertőzés első tüneteinek megjelenése-
kor lehetne adni a betegeknek. Az an-
tivirális gyógyszerjelölt laboratóriumi 
kísérletekben meggyőző hatékonyságot 
mutatott az új típusú koronavírus ellen. 
A PF-07321332 egy fehérjebontó en-
zim-gátló, amely megakadályozza a ví-
rus szaporodását a sejtekben. Az ilyen 
fehérjebontó enzim-gátlók más vírusok, 
mint a HIV vagy a hepatitisz C ellen, 
önmagukban és más antivirális szerek-
kel kombinálva is hatékonyak. A válla-
lat egyébként egy intravénásan adható 
vírusellenes gyógyszerjelöltet is tanul-
mányoz kórházban kezelt betegeken.

Hamarosan elkezdődhet az első fázisú 
klinikai vizsgálata egy új, az Oramed 
Pharmaceuticals és a Premas Biotech 
által fejlesztett, szájon át adható koro-
navírus elleni vakcinának. Az Oramed 
évek óta vizsgálja, hogyan lehetne 
tabletta formában tömöríteni az olyan 

anyagokat, amelyeket hagyományo-
san injekcióval adnak be. A koronaví-
rus-vakcina előtt az inzulin volt a leg-
fontosabb kísérleti tablettájuk.

„Az orális COVID-19 vakcina meg-
szüntetné a széleskörű oltások legna-
gyobb akadályát, hiszen otthon is be 
lehetne venni. Ez különösen akkor vál-
hat fontossá, ha tényleg évente kell ol-
tatni magunkat, mint például az influ-
enza ellen” – mondta Nadav Kidron, 
az Oramed vezérigazgatója. 

Forrás: hazipatika.com/MTI, hvg.hu

Szájon át szedhető koronavírus-gyógyszereket tesztelnek

A magyarok 72 százaléka beoltatná 
magát

Április elejére 72 százalékra emelkedett 
az oltáspártiak aránya a magyar társada-
lomban – derül ki a Nézőpont Intézet-
nek a Magyar Nemzet számára készített 
országos, reprezentatív kutatásából. A 
tavalyi 30 százalék körüli oltási hajlan-
dóság már január elején – a Pfizer-vak-
cina engedélyezése után – 45 százalékra 
emelkedett. Az oltóanyagok bővülő 
választéka, a jól szervezett oltópontok, 
valamint a járványfáradtság is hozzá-
járulhatott ahhoz, hogy az oltáspártiak 
aránya ilyen magasra emelkedett.

Forrás: medicalonline.hu

MENEDZSMENT
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Új hatóanyagokkal a koronavírus 
ellen
Antivirális hatású vegyületek létreho-
zásán dolgoznak a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának kuta-
tói. A  Gyógyszerészi  Kémia Tanszék 
a Virológiai Nemzeti Laboratórium égi-
sze alatt vesz részt a koronavírus ellen 
bevethető gyógyszerek kifejlesztésében.

Az RNS-vírusok (influenza, ebola, 
nyugat-nílusi láz, SARS koronavírus 
stb.) elleni új hatóanyagok előállítá-
sa érdekében a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar  Gyógy-
szerészi  Kémia Tanszéken működő 
kutatócsoportban több mint 10 éve fog-
lalkoznak a szakemberek glikopeptid- 
szerkezetű, természetes antibiotiku-
mok kémiai módosításával.

„Az általunk kifejlesztett átalakítások-
kal az alapvetően antibakteriális hatású 
vegyületek különböző vírusok ellen 
is hatásossá tehetők.  Ez egy fontos 
nemzetközi kutatási irány, ami a CO-
VID-19 járvány miatt most előtérbe 
került” – nyilatkozta Borbás Anikó 
tanszékvezető egyetemi tanár.

Forrás: Pharma Tribune 

COVID-hírek Európából
Franciaországban március 15-étől a 
gyógyszerészeket is bevonták a lakos-
ság vakcinációjába. Az injekció be-
adása előtt az oltásra jelentkezőknek 
kérdőívet kell kitölteniük az egészségi 
állapotukról. Orvosi vényre azonban 
nincs szükség, a gyógyszerész maga 
is felírhatja az oltást, ha a jogosultsági 
feltételek teljesülnek.

Dániában embereken is elkezdték 
tesztelni az ország kutatói által kifej-
lesztett új koronavírus elleni vakcinát. 
Az Adaptvac nevű készítménnyel első 
körben 42 önkéntest oltanak be. A dán 
vakcina a jelenlegi információk szerint 
hosszabb védettséget nyújt, mint az ed-
dig engedélyezett oltóanyagok. 

Forrás: euronews.com

A gyógyszer-nagykereskedelmet vizsgálja a GVH

Vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a legnagyobb hazai 
gyógyszer nagykereskedők és az általuk kialakított patikai együttműködési 
rendszerek között létrejött megállapodások miatt, feltételezve, hogy azok kor-
látozhatják a versenyt a magyarországi gyógyszerbeszerzési piacokon. A GVH 
közleményéből kiderül, a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának 
feltételezett megsértése miatt a Phoenix Hungaria Holding Zrt.-vel (Phoenix) 
és a Hungaropharma Zrt.-vel (HPH), továbbá a velük egy vállalkozáscsoportba 
tartozó egyes cégekkel szemben indítottak versenyfelügyeleti eljárást.

Mind a Phoenix-csoport, mind a HPH tagjai teljes palettás nagykereskedőként 
tevékenykednek a magyarországi gyógyszerpiacon, ahol hosszú ideje a legfaj-
súlyosabb piaci szereplők. Mindkét cégcsoport patika franchise rendszert alakí-
tott ki (BENU, illetve ALMA), ezen kívül számos hazai gyógyszertárral egyéb 
együttműködési formákat (SZIMPATIKÁK, illetve GYÖNGY patikák) is kié-
pítettek. A két legjelentősebb hazai gyógyszer nagykereskedőnek ezek a patikai 
együttműködései a hazai gyógyszertárak jelentős részét, több mint 60 százalékát 
érintik – ismertette a versenyhivatal.

A GVH azt vizsgálja, hogy a nagykereskedők és a velük együttműködő patikák 
között létrejött megállapodások hatásaként torzul-e a verseny a magyarországi 
gyógyszer-forgalmazási piacokon. A Hivatal hangsúlyozta, a versenyfelügyeleti 
eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jog-
sértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltétele-
zett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtar-
tam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat 
hónappal meghosszabbítható.

Forrás: MTI

Nyárra talán elérhető a nyájimmunitás
Ha a védőoltásokat sikerül megfelelő ütemben beadni, és az emberek mi-
nél nagyobb számban kérik is azt, nyárra talán elérhető lesz a tömeges im-
munitás – jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának 
vezetője. Dr. Szlávik János szerint ehhez az kell, hogy a magyar lakosság 
60-80 százaléka oltott legyen. Mint mondta, az eddig beoltott, több mint 2,5 
millió embernek már van hatása a járványra, ami nem azt jelenti, hogy az új 
fertőzöttségi esetszámok drámaian csökkennének, de valamelyest javulnak 
majd az adatok.
 
A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy idő után lany-
hulni kezd az oltási hajlandóság, amit vakcinációra buzdító kampányokkal lehet 
ellensúlyozni. A cél, hogy a lakosság többsége be legyen oltva, hiszen amíg ez 
nem történik meg, bizonyos szabályokat továbbra is be kell tartani, és az embe-
rek „nem érezhetik magukat szabadnak”.
 
Dr. Szlávik János arról is beszámolt, hogy a koronavírus brit mutánsa egyre több 
fiatalt betegít meg, 30-40 éves fiatalok kerülnek sokszor súlyos tünetekkel kór-
házba. Ez azt mutatja – tette hozzá –, hogy a fiataloknak is kérniük kell az oltást, 
hiszen ők is veszélyben vannak.

 
Forrás: MTI

http://hu.euronews.com/
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A MAGYAR TENGER
A Balaton északi partjának egyik  
legkedvesebb faluja: Paloznak

Paloznak a Balaton északi partján, a Bakony-hegység déli lábánál, 
Balatonfüred közelében fekszik. Első írásos említése a vízszintes 
1. sorban található helyen lévő szerzetesrend Adománylevelében 
olvasható a 970-es évekből, régészeti leletek alapján 5000 éve la-
kott település. Paloznak honfoglalás kori magyar emlékekkel is 
büszkélkedhet: házmaradványokat és lovas sírokat is találtak itt a 
régészek. A Paloznak név valószínűleg szláv eredetű: a po loznik 
jelentése a szőlőskertnél, szőlőhegy alatt. 

Az erdőkkel borított lankás domboldalakról csodálatos kilátás 
nyílik a Balatonra. Kivételes mediterrán klíma alakult itt ki, ahol 
kora tavasztól késő őszig lehet élvezni a tiszta levegőt, a napfényt, 
és ez a szőlőnek is jót tesz. Érdemes egy kis sétát tenni és fel-
keresni a Hild-díjjal kitüntetett község műemlékeit, az Árpád-ko-
ri templomot, a haranglábat, a népi parasztházakat, valamint a  
vízszintes 68. sor megfejtésében szereplő helyet. 

Paloznakon találjuk a Homola Pincészetet borterasszal és a  
függőleges 13. sor megfejtésében szereplő létesítménnyel, ami 

hitvallásuk szerint nem fine dining, nem csárda, nem kockás terí-
tős vendéglő. Őszinte és minőségi vidéki konyha. Támogatásuk-
kal rendezik meg évente a térség egyik legjobb fesztiváljává nőtt 
Paloznaki Jazzpikniket. A már évek óta megtartott esemény arca 
volt a fiatalon elhunyt Fábián Juli énekesnő, akinek Zoohacker-
rel közös Jazzpiknik-himnuszát már több, mint két és félmillióan 
látták a YouTube-on. Az alapötletet a jó borok és a jó zene kap-
csolata adta, az ötletgazdák Homola Szabolcs és Valde Orsolya. 
Egy olyan színvonalas rendezvény létrehozása lebegett a szemük 
előtt – és lebeg ma is –, amely a tömegfesztiválok mellett kínál 
alternatívát a Balatonon. 

Vízszintes
1. Megfejtés 10. Vasútállomás 11. A rádium vegyjele 12. A kínai 
filozófiában az állandóan változó valóság, jelentése: út 14. Lajtorja 
18. Előtagként jelentése a fagyasztással kapcsolatos 20. ÁF  
22. Jiddis eredetű szó, jelentése: rossz minőségű 23. PSÉ 25. 
Idegen Anna 26. Fiú gyermeke 28. Finnugor és szamojéd 
ősi nyelvek összefoglaló jelzője 30. Tanulmányi Osztály  
31. Előtagként jelentése: forgással kapcsolatos 32. Az időjárás-
jelentés egyik fontos adata 33. Arcunk része 35. A lehetőség is 
lehet ilyen 36. Az informatika angol rövidítése 37. A nátrium 
vegyjele 38. Kopasz 40. A kavics is ez, névelővel! 41. … Jürgens, 
osztrák énekes, zeneszerző volt 42. A drágakövek tömegének 
és az arany tisztaságának mérésére szolgáló mértékegység  
43. Megyei jogú város az Észak-Magyarország régióban  
44. Az Edward név becézett, rövid alakja 46. A föld felett köz-
vetlenül elágazó, fás szárú, a fánál alacsonyabb növény 47. Tago-
zat, ágazat 48. Párizsi utca! 50. Harap a kutya 52. Épületbontási 
törmelék, visszafelé! 54. Egyik szerencsejátékunk 56. Ritka női 
név, elfogadott rövid alak 58. A lágyforrasz egyik alkotóelemét  
59. Electric Light Orchestra 60. Régi hosszmérték, latin neve: spi-
tama 62. Személyetek 63. Tudományegyetemünk 65. Jelentése: 
kettős, kettősség 66. Odaad népies alakja 68. Megfejtés

Függőleges
2. Egyéni vállalkozó 3. Nyakvédő ruhadarab 4. Kalyiba, kunyhó  
5. Korszak 6. Ez a nap 7. A lottó bűvös száma 8. Nyaraló, kis villa 
9. Kranjska …., ismert szlovén sí központ 13. Megfejtés 15. Ilyen 
lap is van! 16. Szolmizációs hang 17. Félrevezető, megtévesztő  
19. Kézzel jelez 21. Üvegcse 23. Lehetséges áldozat, zsákmány  
24. Magához térő 27. Atlétika rövidítése 28. Antwerpeni Egyetemi 

Kórház 29. A tejföl köpülésekor, a vaj kiválása után visszamaradó sa-
vanyú folyadék 34. Horgas szaruképlet, amely a legtöbb emlős és ma-
dár lábujjainak végén található 36. Itt, az épületen kívül 38. Somogy 
megyei város, járásközpont 39. Megkedveli, rászokik 41. Csaholó  
43. Nem azt! 45. Kéttagú együttes 49. Étellel kínálja, régiesen  
51. Annál lejjebb, két szó 53. Bútor is van ilyen 55. Orosz férfinév  
56. Akta 57. Az arzén vegyjele 60. Az arany vegyjele 61. Épület, visz-
szafelé 64. Letális dózis 65. DŐ 67. Kettőzve baba „fenyítés”

A 2021. május 28-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki.
Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu          Előző havi nyertesünk: Dr. Gebri Györgyi
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https://www.facebook.com/magangyogyszereszek

MOSZ hírek, aktualitások  
– már a Facebook-on is!
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