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A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ne-
vében szeretettel és tisztelettel gratulálok a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság elnökének és el-
nökségi tagjainak való megválasztásukhoz. 

Ahogy Szövetségünk, úgy jómagam is elkötelezett 
híve vagyok a gyógyszerészek tudományos tovább-

képzésének, magas színvonalú oktatásának, ami elen-
gedhetetlen a jelen és jövő gyógyszerészgenerációinak 
kineveléséhez és szakmai elköteleződéséhez.

Bízom abban, hogy az újonnan megválasztott elnök-
ség eléri a maga elé kitűzött célokat. Felelősségteljes 
munkájuk ellátásához sok sikert kívánok!

Az MGYT új vezetőségének köszöntése

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt elnökségi tagok!

Az MGYT újonnan megválasztott elnökségének tagjai:

Prof. Dr. Szökő Éva – elnök
Prof. emerit. Dr. Vincze Zoltán – tiszteletbeli elnök

Prof. Dr. Hohmann Judit – tudományos alelnök
Dr. El Koulali Zakariás – szervezési alelnök

Dr. Tábi Tamás – főtitkár
Dr. Völgyi Gergely – gazdasági titkár

Dr. Kovácsné prof. dr. Bácskay Ildikó – továbbképzési titkár
Dr. Csupor Dezső – rendezvényi titkár

        Tisztelettel: 

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a Magángyógyszerészek Országos

Szövetsége elnöke

2021. június 26-án a Magyar Gyógyszerésztudomá-
nyi Társaság tisztújító küldöttközgyűlése megválasz-
totta a nagy múltú szervezet új elnökségét. Az elmúlt 
lassan két év eseményei minden gyakorló gyógysze-
rész számára egyértelművé tették, hogy milyen szo-
rosan összefonódik a közforgalmú gyógyszerészet a 
tudománnyal és mennyire fontos a tudomány szilárd 

képviselete a gyakorlatban. A MOSZ teljes vezetősé-
ge szívből gratulál az MGYT megújult vezetőségé-
nek, kívánunk sok sikert a gyógyszerészet ügyének 
képviseléséhez! Reménykedünk abban, hogy a jövő-
ben a két szervezet új kapcsolatának fejlődése szá-
mos területen ad lehetőséget a gyümölcsöző együtt-
működésre.   
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rendszer, úgy tűnik, ezzel rövid- és 
középtávon fenntartható, a hazai pati-
kák száma évek óta stagnál, ám hosz-
szabb távon egy újabb tényező is meg-
jelenik, ami nem más, mint a szakma 
elöregedése. A generációváltás ugyan 
folyamatban van, ám elsősorban a vá-
rosokra jellemző. A fiatalok számára 
több szempontból sem vonzó életpálya 
a falusi patikusi lét. Így, ha a vidéki 
gyógyszertár gazdaságos működése 
ellehetetlenül vagy a vezető, általában 
egyetlen gyógyszerész nyugdíjba vo-
nul, a település gyógyszerellátása is 
veszélybe kerülhet. 

„Jobb híján” megoldást jelentenek 
a fiók- és kézi gyógyszertárak, ame-
lyek azonban jellegüknél fogva nem 
képesek biztosítani a lakosság gyors, 
folyamatos és teljes körű ellátását. 

Ráadásul ezek száma alig észreve-
hetően, de folyamatosan csökken: az 
OGYÉI nyilvántartása szerint 2019-
ben még 661 fiókpatika működött az 
országban, ma már csak 642. A kézi 
gyógyszertárak száma ugyanezen idő 
alatt 184-ről 170-re redukálódott (az 
aktuális adatok az ez év júliusi hely-
zetet tükrözik).

Ami viszont a legszomorúbb, hogy – 
ugyancsak az OGYÉI, illetve a KSH 
2021. májusi adatai alapján – 1556 
olyan, jellemzően kétezer fő alatti te-
lepülés található Magyarországon, ahol 
egyáltalán nem működik közforgalmú, 
fiók- vagy kézi patika. Ami azt ered-
ményezi, hogy 662 ezer ember csupán 
egy másik településre elutazva juthat 
hozzá a gyógyszereihez. 

A kormányzat a legegyszerűbb meg-
oldásnak azt látja, hogy – azokban a 
falvakban, ahol nem működik patika 
– a helyi élelmiszerboltoknak ad le-
hetőséget gyógyszerforgalmazásra. Ez 
év márciusától a Magyar Falu Program 
keretében lehet pályázni üzletek léte-
sítésére, felújítására, eszközök beszer-
zésére, a bérköltségek egy részének fe-
dezésére és gyógyszerek patikán kívüli 
forgalmazására is. A pályázati rendszer 
részletes szabályait a 62/2021. (II. 12.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 

Röviden: gyógyszerek forgalmazásá-
ra élelmiszerboltok azokon a kétezer 
fősnél kisebb településeken pályáz-
hatnak, ahol semmilyen (közforgalmú, 
fiók, kézi) gyógyszertár nem működik. 
Ezeknek a kereskedelmi egységeknek 
a gyógyszerek beszerzésére szerző-
dést kell kötniük a közúton hozzájuk 
legközelebb eső, de legfeljebb 30 ki-
lométerre lévő patikával. A támogatott 
üzleteknek az általuk vállalt, államilag 
támogatott szolgáltatásaikat legalább 
öt évig fenn kell tartaniuk. A gyógy-
szerforgalmazáshoz biztosítaniuk kell 
a jogszabályok által előírt feltételeket, 
és ehhez az OGYÉI engedélyét is be 
kell szerezniük.

A patikán kívüli gyógyszerforgalmazás 
nem új dolog, hiszen jelenleg is 734 
ilyen üzlet működik Magyarországon. 

Magyarország gyógyszerellátása – a 
népesség eloszlásának aszimmetri-
ájából adódóan – nem egyenletes. 
Míg a nagyvárosokban egymást érik 
a patikák, sok kistelepülésen egyetlen 
gyógyszertár működik. Vagy egy sem. 
Egy patika gazdaságos működése és 
ideális nagyságú vonzáskörzetének, 
vevőkörének biztonságos gyógyszer- 
ellátása kölcsönösen feltételezik egy-
mást. A vidéki patikák többsége az át-
lagnál kisebb forgalmú, ami a bennük 
dolgozók megélhetését és a gyógy-
szertár fennmaradását, így településük 
megfelelő ellátását is bizonytalanná 
teszi. 

Az állam évente több mint egymilli-
árd forint működési célú támogatással 
segíti a kistelepüléseket egyedüliként 
ellátó gyógyszertárak működését. A 

Gyógyszert a vegyesboltból?
Megoldási javaslatok a falvak gyógyszerellátására
Az elmúlt időszakban több kezdeményezés, illetve javaslat is született a kistelepü-
lések gyógyszerellátásának javítására. A kormány a kispatikák mellett a falusi élel-
miszerboltokban történő gyógyszerforgalmazást finanszírozná, a HGYSZ viszont a 
fiókpatikák támogatásában látja a jövőt. Vajon megállítható-e az ellátatlanul ma-
radó települések számának lassú, ám folyamatos növekedése?

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6e826420987d5a9d8db787e58992d97e11de0029/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6e826420987d5a9d8db787e58992d97e11de0029/megtekintes
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szakmai személyzetéhez kell majd for-
dulniuk. 

Negyedrészt, a közforgalmú gyógyszer-
tárak értelemszerűen csak kiskereske-
delmi áron tudják átadni a készítménye-
ket az üzleteknek, amelyekre a kisboltok 
is rá fogják tenni a saját kiskereskedel-
mi árrésüket, hiszen másképpen nem 
érné meg forgalmazni azokat. Vagyis a 
gyógyszereket a betegek a kisboltokban 
magasabb áron tudják majd beszerezni, 
mint ha gyógyszertárban vásárolnák 
meg azokat. 

Az ötödik, ezzel kapcsolatos probléma 
– olvasható a HGYSZ kommentárjá-
ban –, hogy Gyógyszergazdaságossági 
törvény (Gyftv.) rendelkezései alapján 
a gyógyszerforgalmazásra engedéllyel 
rendelkező üzletek gyógyszereket csak 
gyógyszer-nagykereskedőktől vásárol-
hatnak. A március 1-jétől hatályos ren-
delet viszont elkerülhetetlenné teszi, 
hogy a kisboltok a készítményeket egy 
másik gyógyszer-kiskereskedelmi egy-
ségből (közforgalmú gyógyszertárból) 
szerezzék be.

A kormányrendelet hatására a gyógy-
szertáron kívüli gyógyszerforgalmazás 
szabályozása és ellenőrzése kettéválik: 
lesznek gyógyszer-nagykereskedők, 
illetve közforgalmú gyógyszertárak 
által ellátott üzletek, amelyek műkö-
désére eltérő szabályok vonatkoznak 
majd. Mivel sem a kisboltok, sem a 
gyógyszertárak nem rendelkeznek 
azokkal a feltételekkel, amelyeket a 
gyógyszer-nagykereskedőknek kell 
biztosítaniuk ahhoz, hogy megkapják 
az OGYÉI engedélyét a gyógyszerek 
szállítására, ki kell dolgozni azokat a 
szakmai szabályokat, amelyek megha-
tározzák, hogy hogyan jutnak el a kü-
lönböző készítmények a közforgalmú 
gyógyszertárakból az üzletekbe.

A HGYSZ összefoglalóan megállapít-
ja: számos szakmai probléma merül fel 
a Magyar Falu Program gyógyszerfor-
galmazásra vonatkozó rendelkezése-
ivel kapcsolatban. A Szövetség állás-
pontja szerint a kistelepülések lakóinak 
biztonságos gyógyszerellátását nem a 
patikán kívüli gyógyszerforgalmazás 

állami támogatásával, hanem a köz-
forgalmú és fiókgyógyszertárak szol-
gáltatásainak és működési feltételeinek 
javításával lehet megvalósítani. 

Kistelepülések: a fiókpatikáké a 
jövő?

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak 
Szövetsége szakmai érvei, úgy tűnik, 
felsőbb szinteken is nyitott fülekre ta-
láltak, ugyanis az Egészségügyért Fe-
lelős Államtitkárság kérésére lehető-
ségük volt kidolgozni a kistelepülések 
gyógyszerellátásának javítására vonat-
kozó javaslatukat, amelyet ez év júliu-
sában juttattak el az illetékesekhez. 

Mint írják, az elmúlt évek országos pá-
lyázatainak kiírásaiból és eredményeiből 
is világosan látszik, hogy közforgalmú 
gyógyszertárakat nem lehet rentábilisan 
működtetni az alacsony lélekszámmal 
rendelkező településeken. A kézi gyógy-
szertárak alacsony és csökkenő száma, az 
üres háziorvosi körzetek magas aránya és 
a háziorvosi körzetek átalakítása praxis-
közösségekbe is abba az irányba mutat, 
hogy a kistelepülések gyógyszerellátását 
hosszú távon nem lehet kézi patikákra 
alapozni. Ráadásul a kézi gyógyszertá-
rakban kiszolgáltatott készítmények köre 
nagyon szűk, a háziorvosok csak a saját 
betegeiknek és csak az általuk felírt ké-
szítményeket adhatják ki. 

A HGYSZ mindezekből azt a követ-
keztetést vonja le, hogy ha a kormány-
zat szeretné fejleszteni a kistelepülé-
seken élők gyógyszerellátását, akkor 
a fiókpatikákra kell támaszkodnia. 
Utóbbiak számának csökkenése ál-
láspontjuk szerint célzott állami lépé-
sekkel megállítható és megfordítható. 
Beavatkozásra mindenképpen szükség 
van, mert a fiókgyógyszertári hálózat 
csak akkor tartható fenn hosszú távon, 
ha rentábilisan működtethető.

Ebből kifolyólag a Szövetség arra kérte 
a kormányzatot, hogy dolgozzon ki egy 
programot, amely jogszabályi módosí-
tásokkal és pénzügyi támogatásokkal 
ösztönzi a közforgalmú gyógyszertárak 
tulajdonosait a fiókpatikák létesítésére 

„Nem a legjobb megoldás, de egy le-
hetőség a lakosság gyógyszerhez jutá-
sában” – fogalmazott ezzel kapcsolat-
ban a MOSZ legutóbbi rendezvényén 
dr. El Koulali Zakariás országos tiszti 
főgyógyszerész.

Nem a valódi problémát orvosolják

A szakmai szervezetek közül eddig a 
legrészletesebben a Hálózatban Mű-
ködő Gyógyszertárak Szövetsége fo-
galmazta meg észrevételeit ezzel a 
kezdeményezéssel kapcsolatban. Véle-
ményük szerint a patikán kívüli gyógy-
szerforgalmazás bővítése és állami 
támogatása szinte semmit nem javít a 
kistelepülések gyógyszerellátásán.

Először is – olvasható a HGYSZ által 
közzétett dokumentumban –, a program 
részeként létrejött gyógyszerforgalma-
zó helyeken a lakosság csak a termékek 
igen szűk köréhez tud majd hozzájutni. 
Jelenleg – az összes kiszerelést és ha-
táserősséget beleszámolva – kevesebb, 
mint 350 recept nélkül kapható készít-
ményt lehet patikán kívül is árusítani. 
Az elmúlt 15 évben a gyógyszerek for-
galmának minimális része származott a 
patikán kívül értékesített termékekből, 
azaz erre a szolgáltatásra gyakorlatilag 
elhanyagolható a lakossági igény.

Másodszor, a legnagyobb gyógyszer-
fogyasztók az idős, krónikus betegek, 
akiknek terápiájához főleg vényköteles 
készítményekre van szükség. Ezeket a 
gyógyszereket a betegek továbbra is 
csak a patikákból tudják beszerezni, 
és ha már ott vannak, a recept nélkül 
kapható gyógyszereiket is ott fogják 
megvásárolni. 

Harmadrészt, a gyógyszerek helyes és 
hatékony felhasználása szempontjá-
ból fontos, hogy a betegek szakszerű 
és pontos információkat kapjanak a 
készítmények helyes alkalmazásával 
kapcsolatban. A patikán kívüli forgal-
mazó helyek nem tudnak ilyen szakmai 
információval szolgálni, és jogszerűen 
nem is szolgálhatnak, ezért a betegek-
nek a gyógyszerelésükkel kapcsola-
tos kérdéseikkel továbbra is a patikák 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600098.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600098.tv
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•	 kétezer fő alatti, önálló település;
•	 minimum heti 6 óra nyitva tartás 

legalább 2 napra elosztva;
•	 minimum 5 év kötelező működtetési 

idő;
•	 legfeljebb egyszeri 10 millió forint 

állami támogatás.

Emellett a HGYSZ – a kisforgalmú 
gyógyszertárak működési célú támo-
gatásának mintájára – javasolja a prog-
ram keretein belül létesülő, valamint a 
már működő fiókpatikák működésének 
támogatását is. A működési támogatás 
feltételei, hogy a fiókgyógyszertár ön-
álló településen működjön, minimum 
heti hat óra nyitva tartással legalább két 
napra elosztva. A támogatás mértéke a 
HGYSZ koncepciója szerint a fiókpa-
tikában értékesített, közfinanszírozott 
készítmények forgalmának nagyságá-
val lehetne arányos:

•	 havi 4 millió forint forgalom felett 
nincs támogatás,

•	 havi 3-4 millió forint forgalom  
között havi 50 ezer forint,

•	 havi 2-3 millió forint forgalom kö-
zött havi 150 ezer forint,

•	 havi 1-2 millió forint forgalom  
között havi 200 ezer forint,

•	 havi 1 millió forint forgalom alatt 
havi 300 ezer forint támogatás.

650-ről 900-ra

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak 
Szövetsége számításai szerint a jogsza-
bály-módosítások, valamint a létesítési 
és működési támogatás segítségével a 
jelenlegi 650-ről akár 900-ra is emel-
hető lenne azon kistelepülések száma, 
ahol fiókpatika működtetésével meg-
valósítható lenne a vényköteles és tá-
mogatott készítményekre is kiterjedő, 
stabil és megbízható gyógyszerellátás. 
Ebben az esetben a program egyszeri 
kiadása a fiókgyógyszertárak létesí-
tésére vonatkozóan körülbelül 2,58 
milliárd forint, míg a program ötéves 
időtartama alatt a 900 fiókpatika támo-
gatása együttesen évente mintegy 1,43 
milliárd forint lenne.

MOSZinfó

és működtetésére. Ennek elősegítése 
érdekében állították össze javaslatcso-
magjukat, amely alapvetően három te-
rületre fókuszál.

Ellátható fiókgyógyszertárak számá-
nak emelése

A Gyftv. szerint egy közforgalmú 
gyógyszertár nem láthat el háromnál 
több fiókpatikát, és ezek közül is csak 
egyet lehet mozgó fiókgyógyszertárként 
működtetni. A fiókpatikák létesítésének 
elősegítése érdekében a HGYSZ azt ja-
vasolja, hogy a törvény módosításával 
egy közforgalmú gyógyszertár legalább 
öt fiókpatikát láthasson el, és ezek közül 
akár mindet lehessen mozgó fiókgyógy-
szertárként működtetni. Ezzel a módosí-
tással el lehetne érni, hogy olyan patikák 
is létesítsenek további fiókgyógyszertá-
rakat, amelyek már elérték a törvényben 
jelenleg meghatározott limitet.

A szükséges szakszemélyzetre vonat-
kozó szabályozás módosítása

A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
szerint a gyógyszertár működtetője a 
fiókpatikában is köteles biztosítani a 
gyógyszerészi jelenlétet. Azonban az 
ágazatban tapasztalható munkaerőhi-
ány miatt ez már most is nehezen va-
lósítható meg. A HGYSZ álláspontja 
szerint a magisztrális gyógyszerkészí-
tést folytató fiókpatikák esetében min-

denképpen indokolt a gyógyszerészi 
jelenlét, a többi fiókgyógyszertár mű-
ködtetése azonban szakasszisztensek 
és telemedicina együttes alkalmazásá-
val is megoldható lenne.

A fiókpatikákban nem lehet fokozot-
tan ellenőrzött szereket expediálni, 
így gyógyszerészi jelenlétre csak az 
expediálás közben felmerülő, gyógy-
szerészi szakértelmet igénylő kérdések 
miatt van szükség. Az infokommuni-
kációs eszközök fejlődésével ma már 
megoldható, hogy a tanácsadáshoz és 
gondozáshoz ne kelljen személyesen 
jelen lennie a gyógyszerésznek. Ennek 
a lehetőségnek a megteremtéséhez a 
gyógyszerészi telemedicina technikai, 
szakmai és jogszabályi feltételeit kell 
kidolgozni és megteremteni.

Fiókpatikák létesítésének és működte-
tésének támogatása

A javaslat harmadik pontja, hogy a vidék 
gyógyszerellátásának erősítése érdeké-
ben – a Magyar Falu Program keretein 
belül – az a közforgalmú gyógyszertárat 
működtető gazdasági társaság is kapjon 
támogatást, amely bizonyos feltételek 
mellett fiókgyógyszertárat létesít és mű-
ködtet. A létesítési támogatás feltételei:

•	 közforgalmú gyógyszertárral nem 
rendelkező településen létesülő fi-
ókpatika;

Gyógyszertár 20 km



tól függetlenül vásárol az internet se-
gítségével. Az online orvosi konzul-
táció, a telemedicina lehetőségének 
bevezetésével a betegek közvetlen 
tapasztalatot szereztek az internet se-
gítségével megvalósuló egészségügyi 
ellátásról. E tapasztalatok alapján a 
páciensek, a gyógyszertárak vásárlói 
az online gyógyszerbeszerzés lehető-
ségét is aktívan keresik” – mondta el 
Kaló Tamás

Háttérinformáció

Az idén 25 éves PHOENIX Pharma  
Zrt. hazánk piacvezető gyógy-
szer-nagykereskedelmi cége, amely 
országszerte hat telephelyén mintegy 
600 munkavállalót foglalkoztat. A 
társaság a minőségi gyógyszerellátás 
elkötelezett híveként az általa forgal-
mazott mintegy 15 ezer féle termékből 
évente 170 millió dobozzal szállít ki 
az ország csaknem 2300 gyógyszer-
tára számára. Emellett magas színvo-
nalú logisztikai és egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokkal támogatja partnerei 
működését. Célja, hogy egészségügyi 
szolgáltatóként továbbra is az első 
számú választás legyen a gyógyszer-
tárak és a gyógyszergyártó cégek szá-
mára. 

(fizetett hirdetés)

online értékesítés arányát. Mindezek 
alapján a gyógyszertárak számára je-
len pillanatban előny, később viszont 
szinte elkerülhetetlen szükségszerűség 
lesz az online vásárlás lehetőségének 
megteremtése.

A WebTér alapja a SZIMPATIKA, 
amely egy erős, ismert márka a gyógy-
szerpiacon, és amely hívószóként fog 
tudni hozzájárulni ahhoz, hogy a vá-
sárlók megismerjék a gyógyszertárak 
online szolgáltatását. A SZIMPATIKA 
komoly forrásbevonással is fogja támo-
gatni a WebTér sikerét. A szimpatika.hu 
weboldalt már most is mintegy 250 ezer 
látogató olvassa minden hónapban! 

Egy webáruház létrehozása rendkívül 
erőforrásigényes feladat, ami nemcsak 
sok pénzt és időt vesz igénybe, hanem 
speciális szakértelmet is kíván, külö-
nösen a gyógyszerkereskedelem te-
rületén. A SZIMPATIKA WebTérhez 
való csatlakozással a gyógyszertárak 
szinte teljes egészében megtakarítják 
ezeket a ráfordításokat, miközben saját 
maguk lényegesen hozzá tudnak járul-
ni az internetes értékesítési csatornán 
keresztül megvalósuló forgalmuk nö-
vekedéséhez.

„A COVID-járvány hatására ma már 
a lakosság jelentős része, generáció-

A PHOENIX Pharma Zrt. a  
SZIMPATIKA WebTér kifejlesz-
tésével egyrészt azt tűzte ki célul, 
hogy támogassa a független gyógy-
szertárakat a digitalizáció nyújtotta 
előnyök kihasználásában, másrészt 
pedig, hogy egy modern és felhasz-
nálóbarát rendszerrel növelje ver-
senyképességüket az online piacon. 
A WebTér egy alapos tervezési folya-
mat során kialakított, egyedülálló, in-
tegrált rendszer, amelyhez egyszerűen 
csatlakozva minden egyes gyógyszer-
tár egyaránt élvezi a SZIMPATIKA 
nyújtotta előnyöket és a függetlenségé-
ből következő önállóságot.

„Felelősségünknek, egyben piacveze-
tő pozíciónkkal járó kötelességünknek 
tekintjük a minőségi gyógyszerellátás 
hosszú távú fenntartását Magyarorszá-
gon. Sok más tényező mellett ennek 
egyik kulcsa, hogy a gyógyszertárakat 
az e-kereskedelem területén is segít-
sük. Célunk, hogy támogassuk a pati-
kákat a megváltozott lakossági igények 
kielégítésében” – nyilatkozta Kaló Ta-
más, a PHOENIX Pharma Zrt. vezér-
igazgatója.

A hazai jogszabályok a termékek szé-
les körében támogatják a gyógyszer-
tárak interneten történő értékesítését. 
Magyarországon 2020-ban a nem re-
ceptköteles készítmények mintegy 2 
százalékát vásárolták online a patikák-
tól, míg Csehországban ez az arány 12, 
Németországban pedig 18 százalék. A 
vásárlási szokások változása és a biz-
tonságos gyógyszerbeszerzés igényé-
nek előtérbe kerülése előreláthatóan 
hazánkban is tovább emeli majd az 

A SZIMPATIKA WebTér kulcsrakész  
szolgáltatás a független gyógyszertárak számára 

az e-kereskedelemben
A PHOENIX Pharma Zrt. útjára indította SZIMPATIKA WebTér szolgáltatását, amelynek kifejlesztésével a független  
gyógyszertárak önálló e-kereskedelmi tevékenységét kívánja segíteni a nem vényköteles termékek piacán.
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lenne, már rég nem lennének gyógy-
szerészek.

Gy.: Mi a véleményed a HGYSZ ja-
vaslatáról, ami a fiókpatikák rend-
szerének felfejlesztése és támogatása 
révén valósítaná meg a vidéki lakos-
ság hatékony gyógyszerellátását?

O. G.: Úgy gondolom, ez a koncep-
ció nem áll távol az életképességtől, 

Gyógyszertár: A kistelepülések ellá-
tása kapcsán jó ötletnek, hatékony 
megoldásnak tartod az élelmiszer-
boltok gyógyszerforgalmazásának 
támogatását?

Dr. Oláh Gábor: Nemzetközi és 
hazai példákat is látunk arra, hogy 
a lakosság számára gyógyszerész 
közreműködése nélkül teszik lehető-
vé a gyógyszerhez való hozzájutást. 
Drogériákban és benzinkutakon is 
megvásárolhatók bizonyos vény nél-
kül kapható gyógyszerek, viszont azt 
gondolom, magáért beszél ezeknek a 
forgalma. A lakosság tetszését nem 
igazán nyerte el ez a kezdeményezés, 
másrészt a gyakorlatban nagyon sok 
szakmaiatlan megoldást láthatunk. 
Benzinkúton például láttam már kifa-
kult dobozokban gyógyszereket: nyil-
ván nem forognak kellő sebességgel, 
nem megfelelően vannak elhelyezve, 
és így a napfény a csomagolást is ron-
gálja. A gyógyszerek semmit sem ér-
nek nem patikai környezetben, azok-
kal csak az orvos szakértelme és a 
gyógyszerész tanácsadása révén lehet 
gyógyulást elérni. Ha ezt a hármast 
megbontjuk, akkor a gyógyszernek az 
a csodálatos tulajdonsága, hogy beteg-
ségeket gyógyít, majdhogynem meg-
szűnik. A patikában nagyon sokszor 
olyan banális dolgokkal fordulnak 
hozzánk az emberek, amelyekről egy 
egyszerű visszakérdezésnél kiderül, 
hogy súlyosabb probléma, félreértés 
vagy valamilyen, az internetről össze-
bányászott tévinformáció áll a háttér-
ben. Tehát a gyógyszert én nem tudom 
gyógyszerész nélkül értelmezni, és 
ezzel véleményem szerint a lakosság 
is valahogy így van. 

Azokra a települé-
sekre is, ahol nem 
elérhető a gyógy-
szerész, mert nincs 
patika, valahogy 
eljut a gyógyszer. 
Van valamilyen ki-
alakult csatorna, és a 
lakosság vágya nem 
az, hogy élelmiszer-
boltból szerezze be 
a gyógyszereit: a be-
tegek gyógyszerészt 
és patikát szeretné-
nek, méghozzá jó 
gyógyszerészt és jó 
patikát! Nem pedig 
azt, hogy a zöldsé-
gek mellé, egy zárt 
szekrénybe kitegye-
nek három fájda-
lomcsillapítót és két  
napégés elleni kré-
met. Ez nem fogja ki-
elégíteni a lakosság 
igényeit, különösen, 
hogy a kistelepülé-
seken elsősorban a 
vényköteles termé-
kek iránt fokozott az 
érdeklődés. 

Aki államigazgatási szinten ilyen mó-
don próbálja megoldani a kistelepü-
lések gyógyszerellátását, az sajnos, 
mondjuk ki, nem kompetens. Nem 
látott még kistelepülést, azt, hogy ho-
gyan jut el oda a gyógyszer, és hogyan 
látja el a gyógyszerész az ott élő em-
bereket. Ez ugyanolyan próbálkozás, 
mintha megpróbálnánk gyógyszerau-
tomatákkal vagy más módon kiiktatni 
a gyógyszerészeket. Ha ez lehetséges 

„Ha spórolunk a gyógyszerellátáson, az emberek 
egészségén spórolunk”
Dr. Oláh Gábort arra kértük, kommentálja a vidék gyógyszerellátásával kapcsolatos kormányzati kezdeményezést, illetve a 
HGYSZ ugyanerre vonatkozó javaslatát. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alelnöke szerint a probléma hosszú  
távú megoldásához a működési célú támogatás mellett a kispatikák árrésének növelésére, kifejezetten az infrastruktúra  
fejlesztését célzó pályázatokra, valamint a humánerőforrás bővítésének állami támogatására is szükség lenne. 
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las ellátást akarunk, akkor erre is for-
rást kell teremteni. 

Ma Magyarországon meglehetősen 
sok elavult gyógyszertár működik, 
különösen a kistelepüléseken. Ho-
gyan is várhatnánk, hogy a legki-
sebb településeinken gyógyszertárak 
nyíljanak, ha a nagyobb falvakban 
működő patikák is szélmalomharcot 
folytatnak. Ami óriási probléma, hi-
szen folyamatosan zajlik a generáció- 
váltás, és a fiatalabb gyógyszerész 
generáció számára a kistelepülésen 
történő gyógyszertárnyitás és -átvétel 
nem jelent vonzó lehetőséget. Gene-
rációváltás hiányában pedig előbb-
utóbb a patika és ezzel a település 
lakóinak helyben történő gyógyszer- 
ellátása is ellehetetlenül. 

Továbbá, fontos lenne olyan támoga-
tási forrás megléte, amely a dolgozói 
béreket támogatja. Ez lehetővé tenné 
alkalmazottak felvételét, ami mun-
kalehetőségeket is teremthetne a rá-
szoruló településeken. Az ilyen típusú 
támogatások többszörösen is megté-
rülhetnek. 

Gy.: Úgy tűnik, ezekkel a lépések-
kel minden megoldódna. Az adott 
településen megfelelő nagyságú 
gyógyszerkészlet állna rendelkezés-
re, a betegeket továbbra is felkészült 
egészségügyi szakemberek látnák el 
tanácsokkal, ráadásul ez a helyzet a 
fiatalok számára is vonzó(bb) mun-
kahellyé tenné a kistelepüléseken 
működő gyógyszertárakat. 

O. G.: Azt gondolom, hogy ezekkel az 
elemekkel – a működési célú támoga-
tás mellett a kispatikák árrésének növe-
lésével, a kifejezetten az infrastruktúra 
fejlesztését célzó pályázatokkal, vala-
mint a humánerőforrás-bővítés támo-
gatásával – hosszú távon meg lehetne 
valósítani a vidék fejlődő és biztonsá-
gos gyógyszerellátását. 

Gy.: Visszatérve még az általad ja-
vasolt, differenciált árrésre: ezt  úgy 
képzeljük el, hogy minél kisebb egy 
patika forgalma, annál nagyobb az 
árrése?

de még mindig nem az a megoldás, 
amivel teljes mértékben meg lehetne 
oldani a falvak gyógyszerellátását 
hosszú távon. Ha egy adott települé-
sen csak nagyon kis forgalomra van 
lehetőség, az adott patikának direkt 
módon pénzt kell adni ahhoz, hogy 
túl tudjon élni. Ugyanis ha nincs 
forgalom, bármilyen jó is az árrés, 
nem lesz annyi bevétel, hogy abból 
gazdaságosan üzemeltethető legyen 
a gyógyszertár. De ez a megoldás-
nak csak az egyik része. Aki látott 
már falusi gyógyszertárat működ-
ni, pontosan tudja, hogy a település 
lélekszáma és a patika gazdaságos 
üzemeltetése nem egyenesen arányos 
egymással. 

A másik nagyon fontos elem, hogy ha 
megvizsgáljuk a kistelepülések lakos-
ságának gyógyszerellátással kapcso-
latos igényeit, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy az emberek sok vagy közepe-
sen sok termék közül szeretnének vá-
logatni, és ebben egy jól felkészült 
egészségügyi szakember segítségére is 
számítanak. Ha ezt nem kapják meg, 
teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt 
pumpálunk a patikába, nem ott fogják 
beszerezni a gyógyszereiket, hanem 
ott, ahol a vélt vagy valós igényeiket 
megvalósulni érzik. 

A városban és a falun élő magyar 
állampolgárok igényei, ha a gyógy-
szerészetet nézzük, meglepően kis 
mértékben különböznek egymástól. A 
kistelepülések lakói is szeretik, ha van 
magisztrális készítmény a polcon, és 
nem kell rá több napot várni. Szereti, 
ha több termék közül választhat, ha 
az éppen futó, új termékek is megta-
lálhatók a patikában. És azt is szereti, 
ha egy talpraesett, jól kommunikáló, 
felkészült, nem elcsigázott szakember 
áll vele szemben. Ez szükséges ahhoz, 
hogy a kistelepülési patika minél na-
gyobb arányban be tudja vonzani az 
ott élő embereket. Ehhez viszont az 
kell, hogy a patikus számára az éssze-
rű készletezés mellett ne jelentsen 
a vállalkozás működését fenyegető 
problémát az olykor lejáró vagy im-
mobil készítmények. Ne azon aggód-
jon, hogy vajon fel tud-e venni egy 

dolgozót maga mellé, hogy időnként 
ő is foglalkozhasson a családjával, 
elmehessen regenerálódni vagy egy-
szerűen a gyógyszertár ügyeit intéz-
ni. Utóbbiakhoz árrés-rendezésre van 
szükség, a jelenlegi árrés-viszonyok 
mellett ugyanis kivitelezhetetlen, 
hogy egy kistelepülési patika meg-
felelő nagyságú termékpalettát tart-
son vagy kigazdálkodja egy második 
gyógyszerész fizetését. Pontosan ezek 
a körülmények teszik lehetetlenné azt, 
hogy a jelenleg ellátás nélkül maradó 
településeken új gyógyszertárak léte-
süljenek.  

Gy.: Mi az, amit a fentiek kapcsán 
konkrét javaslatként meg tudnál fo-
galmazni? 

O. G.: Először is, továbbra is életmen-
tő a gyógyszertárak működési célú 
támogatása. Viszont ez hosszú távon 
csak a meglévő állapotok konzervá-
lásához elegendő. Sokkal fontosabb 
és motiválóbb lenne az árrés emelé-
se, legalább a kistelepüléseken; ezzel 
egy kisebb forgalmú gyógyszertár is 
magnyugtatóan el tudná látni a szak-
mai feladatait. Vagyis nagyon fontos 
lenne, hogy a támogatott készítmé-
nyek esetén az árrés-képzés a kispa-
tikáknál kedvezőbben történjen, mint 
a kevésbé rászoruló gyógyszertárak 
esetében. A harmadik szempont, hogy 
egy kistelepülés gyógyszertára ese-
tében az épület, az infrastruktúra az, 
amire a legtöbbször már semmilyen 
forrás nem jut. Éppen ezért szükség 
lenne olyan specifikus pályázatokra, 
amelyek segítségével a vidéki gyógy-
szertárakat fel lehetne újítani. Ha 
ezeket a patikákat hosszú távon sze-
retnénk üzemeltetni, fontos, hogy a 
gyógyszertári infrastruktúra a betegek 
igényeinek és a szakmai elvárásoknak 
is megfeleljen. Ez olyan kiadásokat 
feltételez, amelyek a jelenlegi árrésből 
és a működési célú támogatásból nem 
finanszírozhatók. Ebbe öt-tízévente 
komoly felújítási pénzeket kellene 
befektetni, hiszen már csak a falukép 
és a kistelepülés élete szempontjából 
sem mindegy, hogy milyen állapotban 
van maga az épület, milyen infrastruk-
túra fogadja a betegeket. Ha színvona-
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kistelepülés gyógyszerészét, hogy 
készletezzen, ami alapvetően fontos 
a lakossági igények ellátása szem-
pontjából. Ahhoz, hogy a magunk 
részéről megfelelő életminőséget 
tudjunk biztosítani a vidéki emberek 
számára, nem annyi gyógyszerre van 
szükségünk a patikában, amennyit el-
visznek, hanem akár 10-20 százalék-
kal többre. Akkor lesz olyan érzése a 
falusi betegnek, hogy ő is ugyanazt 
az ellátást kapja, mint bármelyik vá-
rosban élő honfitársa. Amennyiben a 
gyógyszerésznek lehetősége van egy 
szabadabb készletezésre, a kistelepü-
lések esetén meglehetősen nagy pon-
tossággal meg tudja jósolni a várható 
igényeket. Így például a COVID-19 
járvány alatt is tapasztalható gyógy-
szerfelvásárlási roham esetén is biz-
tosabb gyógyszerellátás garantálható.

Egy falusi patikában, ha van egy kis 
mozgástere a gyógyszerésznek, na-
gyon szép szakmai munkát lehet 
végezni, színvonalas ellátást lehet 
nyújtani. És ezt nem szerencsés a 
gyógyszerforgalom patikából tör-
ténő kiszervezésével orvosolni. Ez 
körülbelül olyan, mintha a Lánchíd 
felújítását úgy próbálnánk elvégezni, 
hogy rágógumit tömködünk a repedé-
sekbe. Ha hajlandóak vagyunk ebbe 
invesztálni, akkor ez hosszú távon 
rengeteg nyereséget hoz. A falvak el-
néptelenedése kapcsán, azt gondolom, 
kulcsponti kérdés az ott élők egész-
ségügyi ellátásának helyben történő 
megoldása, ami elképzelhetetlen a 
háziorvosi és a gyógyszertári ellátás 
megerősítése nélkül. 

Az emberek egészsége olyan dolog, 
amin nem igazán szerencsés spórol-
ni. Ha Magyarországon egy spórolós 
gyógyszerellátást akarunk megva-
lósítani, annak egészségveszteség 
lesz az eredménye. Ha spórolunk a 
gyógyszerellátáson és a háziorvo-
si ellátáson, az emberek egészségén 
spórolunk. Ha nem spórolunk, azzal 
az egészségüket erősítjük meg vagy 
az egészséget tesszük számukra elér-
hetőbbé. 

Tóth Tamás

O. G.: Persze mindenféle támoga-
tásokkal lehet segíteni egy patika 
működését, de az a legegészsége-
sebb és leginkább életszerű, ha a 

gyógyszertár ki tudja gazdálkodni 
a saját költségeit. Igen, akár egy li-
neáris árrés-modell is nagy motivá-
ló erő lehetne. Ez arra ösztönözné a 

Hegedűs Józsefné dr. Jóba Enikő szerint a vidék biztonságos gyógyszerellá-
tásának előfeltétele az árrés- és az ügyeleti rendszer reformja, valamint a 
generációváltás gördülékenyebbé tétele. A MOSZ Somogy megyei szerve-
zetének elnöke szerint a kisforgalmú gyógyszertárak iparűzési adó-kedvez-
ménye vagy -mentessége is sokat segítene a helyzeten, ahogy az is, ha a 
fiókpatikákban nem lenne kötelező a gyógyszerészi jelenlét.  

A vidéki kisboltok gyógyszerforgalmazásának támogatása pont arra nem kínál 
megoldást, ami a legfontosabb lenne: az ott élők így továbbra sem jutnának 
hozzá (helyben) a számukra felírt vényköteles készítményekhez. A probléma, 
hogy egy adott településen nem működik gyógyszertár, jelentős mértékben azo-
kat a régiókat érintik, ahol amúgy is kihalófélben vannak a falvak, ahová nehéz 
visszatelepíteni a lakosságot. A másik, ezzel kapcsolatos kihívás, hogy az ott 
dolgozó gyógyszerészek zöme sajnos elég idős, és a patikák örökösödési prog-
ramja sem feltétlenül megoldott. Persze a fiatalok szempontjait is megértem, 
akik számára nem elég vonzó a vidéki élet. A diploma megszerzését követő 
öt-tíz évben szeret-
nének még „élni”, és 
csak amikor családot 
alapítanak, onnantól 
kacsintgatnak a vidék 
vagy az agglomeráció 
felé. 

Amíg az árrés és az 
ügyeleti rendszer 
nincs rendezve, több 
sebből fog vérezni a 
rendszer, hiszen egy fiókpatika fenntartása ebből a szempontból is sokkal 
több feladatot ró egy gyógyszertár-tulajdonosra. Üdvözlendő megoldás-
nak tartanám, ha nem lenne kötelező a gyógyszerész személyes jelenléte 
ezekben a két-háromórás nyitvatartási idejű patikákban; a megfelelő szak-
képesítéssel rendelkező szakasszisztens, úgy, hogy van a háttérben elérhető 
anyapatika és gyógyszerész, véleményem szerint alkalmas lehet arra, hogy 
biztosítsa a kistelepüléseken élő betegek gyógyszerellátását. 

Anno született egy, a háziorvosok praxisának betöltését segítő kormányren-
delet, amely az önkormányzatok hatáskörébe sorolta át, hogy a bizonyos 
forgalom alatti háziorvosi praxisok számára iparűzési adó-mentességet ad-
janak. Ennek logikája mentén, azok a gyógyszertárak, amelyek kistelepü-
léseket látnak el, az adott székhelyre eső iparűzési adó-kedvezményt vagy 
-mentességet, esetleg valamilyen ezzel arányos juttatást kaphatnának. 

Ami esetleg még megoldás lehetne, hogy a már most is működő online 
gyógyszerfoglalást ötvöznénk egy gyógyszer-házhozszállításos rendszer-
rel, amelynek működtetése kizárólag az adott területet ellátó gyógyszertár 
privilégiuma lenne.  
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megfelelő szaklétszámmal működő 
gyógyszertárak tudják működtetni.

Az akció pénzügyi oldala

Most sokan kérdezhetik, hogy jó, de ki 
zárjon be és miért pont ő? Egyértelmű, 
hogy ott kell patikákat bezárni, ahol 
„felesleg” van belőlük. Ott jöhetne ez 
szóba, ahol a lakosságszámhoz képest 
több gyógyszertár van, tehát elsősorban 
a kis- és nagyvárosokban. Na de hogyan 
lehetne ezt lebonyolítani? Tudom, hogy 
szerzett jogot nem lehet utólag elvenni, 
és a magántulajdon is szent és sérthetet-
len. Éppen ezért fizetni kellene azoknak 
a patikáknak, amelyek hajlandók be-
zárni. Véleményem szerint a patikáját 
önként bezáró gyógyszerész a piaci ár 
fölötti összeget kapjon. A piaci ár egy 
kisebb forgalmú gyógyszertár esetében 
körülbelül háromhavi forgalom, így, 
ha kap öt-hat havi forgalmának meg-
felelő kompenzációt, azzal nagyon jól 
jár. Lenne egy kifizetési plafon, mond-
juk, 100 millió forint. Ennél többet egy 
működési engedély visszaadásáért sem 
kaphat senki. 

Feltételül lehetne még szabni, hogy a 
bezárt gyógyszertár a teljes felszerelé-
sét (bútor, labor, számítástechnika stb.) 
köteles ingyen átadni egy ellátatlan te-
lepülés újonnan nyíló patikájának, ami-
vel a vidék ellátásán is könnyíthetünk. 
200 patika bezárása kijönne 20 milliárd 
forintból. Szuper, de ki fogja finanszí-
rozni a kivásárlásokat? Természetesen 
az adott településen továbbra is működő 
gyógyszertárak. Nekik éri meg igazán, 
ha bezár egy konkurens. Pluszforga-
lomhoz jutnak, méghozzá a működési 
költségük jelentős emelkedése nélkül.  
A bezárt patikákban felszabaduló mun-
kaerő náluk fog először állást keresni.  
A finanszírozás kivitelezésére több le-
hetőség is lenne, de ez már inkább jogi 
és gazdasági megközelítést igényel.

A cikket gondolatkísérletnek szántam, 
örömmel veszem a visszajelzéseket!

Dr. Vásárhelyi Csaba
szakgyógyszerész, 

patikaközvetítő

Jelenleg körülbelül 2280 közforgalmú 
gyógyszertár működik az országban, 
és ez a szám tíz éve, a patikaliberalizá-
ció leállítása óta többé-kevésbé állandó. 
Amennyiben elfogadjuk, hogy minden 
egyes gyógyszertár gazdaságos üzemel-
tetéséhez egy minimum 4000-4500 fős 
vonzáskörzetre van szükség, az ország 
lakosainak számából könnyen kikövet-
keztethető, hogy a határainkon belül élő 
népesség maximum 2200 gyógyszertárat 

tud eltartani. Ráadásul ez a szám – a la-
kosságfogyást figyelembe véve – évente 
minimum tíz patikával csökkentendő.

A patikaszám-csökkentés mellett 
szóló érvek

Miért lenne jó, ha kevesebb gyógyszertár 
működne Magyarországon? Elsőként a 
gazdaságos működtetést említem. Nem 
nehéz belátni, hogy (azonos nyitva tar-
tási idő mellett) egy 15 milliós forgalmú 
gyógyszertárnak körülbelül ugyanak-
kora működési költsége van, mint egy 
20 milliósnak, egy 25 milliósnak pedig, 
mint egy 30 milliósnak. Nincs értelme 
törpe-gyógyszertárakat fenntartani, mert 
azzal csak a vegetálást tartósítjuk. A má-
sodik indokom a patikák bezárására az 
egyre akutabb szakemberhiány. Nincs 
elég gyógyszerész, nincs elég szakasz-
szisztens. 200 patika bezárásával jelentős 
szakdolgozói állomány szabadulna fel, 
akik azonnal munkába tudnának állni 
máshol. A harmadik indokom a patikák 
bezárására, hogy a vidéki fiókpatika-há-
lózatot csak erős, stabil gazdálkodású, 

Zárjunk be 200 gyógyszertárat!
Ha sok az eszkimó és kevés a fóka, akkor csak az eszkimók számának csökkenté-
sével tudjuk az egyensúlyt visszaállítani. Számoljunk le az illúziókkal és nézzünk 
szembe a realitásokkal: jelentős árrés-emelésre nem számíthatunk, több szakdol-
gozó nem fog a bokorban teremni és a munkabérek emelkedése is megállíthatat-
lan. Vegyük le a rózsaszín napszemüveget!
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65 millióval növelte a forintforgalmát, 
míg egy átlagos szabadpolcos gyógy-
szertár 100 millió forintot is meghaladó 
mértékben. Az Rx piacon ez az eltérés 
– különösen a százalékos forgalomnö-
vekedést tekintve – nem jelentős, de a 
nem receptköteles termékek piacán a 
szabadpolcosok csaknem 60 millió fo-
rintos növekedése duplája átlagosan a 
hagyományos patikák növekményének.

A COVID-19 hatása

Az adatokra pillantva jól látszik, hogy 
a legszembetűnőbb változás 2019 és 
2020 között következett be, így érde-

Szabadpolcok a térképen

Országosan nagyjából a gyógyszertá-
rak harmada működik szabadpolcos 
rendszerben, ugyanakkor elterjedésük 
régiónként jelentős eltérést mutat. Szá-
mosságukat tekintve Budapesten van 
belőlük sok, érdekes módon viszont, 
arányukat tekintve a dél-dunántúli ré-
gióban működik a legtöbb ilyen üzlet, 
Észak-Magyarországon a legkevesebb. 
Az eltérés csaknem a duplája: 41, illet-
ve 21 százalék. Az Észak-Alföldre és 
Észak-Magyarországra jellemzőbb ala-
csony arány az adott régió alacsonyabb 
vásárló erejével magyarázható, míg a 
dél-alföldi és a dél-dunántúli számok 
alapján az is jól látszik, hogy nem ez 
az egyetlen tényező, ami befolyásolja 
a szabadpolcos rendszer alkalmazását. 

Forgalmi áttekintés

A forgalmi adatokat teljes egészében 
vizsgálva az látszik, hogy az ilyen típusú 

patikák forintértékben nagyjából a há-
nyaduknak megfelelő forgalmat bonyolí-
tottak, bár tény, hogy részarányuk évről 
évre enyhén emelkedő tendenciát mutat.

Ha azonban a piacot vényköteles és 
nem receptköteles szegmensre bontjuk, 
akkor sokkal markánsabb különbségek 
figyelhetők meg. A nem vényköteles 
piacon 2021 első félévében a szabadpol-
cos patikák részaránya az értékesítésben 
majdnem 36 százalékra kúszott fel, ami 
három év alatt viszonylag jelentős emel-
kedésnek mondható. Forintban kifejezve 
ez azt jelenti, hogy az idei esztendő első 
félévében mintegy 20 milliárd forinttal 
több bevétel származott a szabadpolcos 
patikákban vény nélküli gyógyszerekből, 
mint 2018 első hat hónapjában.

Ezek az adatok kézzelfoghatóbbá vál-
nak, ha egy „átlagos” szabadpolcos 
és nem szabadpolcos patika bevételeit 
hasonlítjuk össze. Érdemes megjegyez-
ni, hogy a szabadpolcos patikák eleve 
nagyobbak, átlagosan mintegy 40 szá-
zalékkal magasabb bevétellel rendel-
keznek, mint a hagyományos gyógy-
szertárak. Ezzel együtt is 2018 és 2020 
teljes évét tekintve egy átlagos patika 

Megéri-e szabadpolcot nyitni?
Az ilyen típusú patikák jellegzetességei a forgalmi adatok tükrében
Az elmúlt évtizedben a hazai gyógyszertári piac egyik legszembetűnőbb változása a szabadpolcos rendszerű patikák elterje-
dése volt. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy forgalmi és áradatok alapján megfigyelhető-e különbség ezek és a hagyomá-
nyos, zárt polcos gyógyszertárak között. Elemzésünk az IQVIA saját patikaprofil adatgyűjtésén alapul, amit a partnerkörünkbe 
tartozó csaknem 800 gyógyszertár heti rendszerességű forgalmi adatai alapján készült projektált statisztikai adatbázis infor-
mációival vetettünk össze. A gyűjtésben csak a közforgalmú patikákat vettük figyelembe, a fiókgyógyszertárakat és a webpa-
tikákat is kizártuk, hiszen internetes vásárlás esetén nincs jelentősége, hogy egy patika szabadpolcos-e vagy sem.

Szabadpolcos patikák piaci részesedése – bruttó forint forgalom alapján

Régió Szabadpolc aránya

Dél-Dunántúl 40,8%

Budapest 39,1%

Dél-Alföld 34,8%

Nyugat-Dunántúl 34,7%

Közép-Magyarország 33,7%

Közép-Dunántúl 30,3%

Észak-Alföld 27,9%

Észak-Magyarország 20,7%

Összesen 30,2%
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Továbbra is lényegesen nagyobb a re-
gisztrált gyógyszerek forgalma, de a 
két piac mérete között csökken a kü-
lönbség. 2021-ben a nem regisztrált 
termékek a teljes vény nélküli piac 40 
százalékát adják.

Ha terméktípusok szempontjából köze-
lítjük meg a kérdést, elmondható, hogy 
a szabadpolcon a dermokozmetikumok 
és a betegápolási készítmények tudták 
növelni néhány százalékkal a részará-
nyukat, de az abszolút vezető kategória 
továbbra is a regisztrált OTC készít-
ményeké maradt: a vásárlók a szabad-
polcos patikában otthagyott összeg 
háromnegyedét ez utóbbi termékekre 
költik.

A patikatípusokat vizsgálva az látszik, 
hogy annak ellenére, hogy gyógyszere-
ket nem vehetünk le a szabadpolcról, 
mégis jobbára a gyógyszerész által ki-
adható termékek értékesítésében nőtt 
a szabadpolcos patikák aránya (31-ről 
34 százalékra), míg a nem regisztrált 
termékek között ez a lefedettség érte-
lemszerűen még magasabban alakult. 
Amiből levonhatjuk a következtetést, 
hogy a betegek a szabadpolcos pati-

mes a továbbiakban a nem receptkö-
teles piacra koncentrálni és megvizs-
gálni, hogy 2020-ban mi okozhatta a 
szabadpolcos patikák előretörését.

Az ábrán azt mutatjuk be, hogy a sza-
badpolcos és nem szabadpolcos termé-
kek forintforgalmi növekedése hogyan 
alakult 2020-ban és 2021-ben havonta, 
az előző év azonos havi adataihoz ké-
pest. Az ábrán jól látható a COVID-19 
hatása, hogy 2020 első negyedében, 
kiemelten március hónapban volt egy 
óriási ugrás, amit az első kijárási kor-
látozások miatt áprilisban jelentős 
visszaesés, majd visszarendeződés kö-
vetett. Ami nagyon markánsan látszik 
az ábrán, hogy a szabadáras termékek 
piacán a szabadpolcos patikák összes-
ségében jelentősen jobban teljesítettek 
a többiekhez képest. Már a járvány fel-
futását megelőző hónapokban lényege-
sen nagyobb eladásokat produkáltak, 
mint 2019-ben, a márciusi rohamban 
majdnem duplázni tudták a bevétele-
iket, a kijárási korlátozások alatt nem 
zuhant be annyira a forgalmuk, és az év 
második felében is jobban teljesítettek. 
2021-et 2020-szal összehasonlítva a 
trend fennmarad, vagyis a szabadpol-

cos patikák növekedési előnye tartós-
nak látszik.

Termékkörök

Ennek a növekedésnek a hátterét ér-
demes termékcsoportokra lebontva is 
megvizsgálni, itt is hosszabb távú ada-
tokat nézni, hogy az esetleges változá-
sok, trendek jól követhetők legyenek. 
Ha 2018 első félévét hasonlítjuk össze 
2020 első félévével, az látszik, hogy 
bár a torta mérete a nem szabadpolco-
sok esetén 20 százalék, a szabadpol-
cosok esetén 40 százalékkal nőtt 2018 
első félévéhez képest, a „szeletek” 
nagysága ellenben szinte alig válto-
zott. Mivel a szabadpolcon nem lehet 
regisztrált gyógyszert kapni, érdemes 
megvizsgálni, hogy regisztrált és nem 
regisztrált bontásban hogyan alakul a 
piac dinamikája.

Az ábráinkról nagyon fontos trendek 
olvashatók le. Egyrészt – a fekete 
keretben kijelölve – jól látszik, hogy 
mind a regisztrált, mind a nem re-
gisztrált vény nélküli termékek piaca 
nőtt: 18, illetve 20 milliárd forinttal. 

A nem receptköteleles piac forgalma 2019 vs 2020 vs 2021

Nem vényköteles piac – regisztrált termékek Nem vényköteles piac – nem regisztrált termékek

2018. 1. félév 2021. 1. félév
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gyógyszertárakban a vásár-
lói élmény mellett a szaksze-
rű segítségnyújtást sem kell 
nélkülöznie. 

Szabadpolc vagy hagyo-
mányos officina?

Az IQVIA tényadatai azt 
mutatják, hogy alapvetően 
megéri szabadpolcos rend-
szert kialakítani a patikák-
ban, de a képet adataink 
alapján számos tényező ár-
nyalja. A legfontosabb talán, 

hogy a szabadpolcos gyógyszertárak 
átlagosan eleve nagyobb forgalommal 
bírnak, mint a hagyományosak, tehát 
eleve bizonyos üzemméret felett me-
rülhet fel a szabadpolc lehetősége. Ál-
talánosságban az is elmondható, hogy 
földrajzi eloszlásuk meglehetősen 
szórt, a vásárlóerőt leszámítva való-
színűleg az egyes patikaláncok egyedi 
döntései is befolyásolják, hogy melyik 
régióban milyen lefedettséggel rendel-
keznek.

A bruttó fogyasztói forgalomból  
számarányukhoz képest nagyobb ré-
szesedést visznek el, és ez az arány 
folyamatosan nő, különösen a recept 
nélküli készítmények piacán, ezért 
cikkünkben is inkább erre a szeg-
mensre koncentráltunk. Az, hogy a 
vényköteles termékek piacán még né-
mileg csökkent is a részesedésük, azt 
mutatja, hogy a két patikatípus egyre 
inkább elválik egymástól, a szabad-
polcosok esetén egyre inkább a keres-
kedelmi tevékenység kerül előtérbe. 
A COVID-19 időszak további lökést 
adott ennek a folyamatnak. Ha a két 
patikatípust a saját korábbi teljesítmé-
nyével vetjük össze, jól látszik, hogy a 
szabadpolcosok a járvány első hónap-
jai óta gyakorlatilag végig magasabb 
számokat produkáltak, mint a piac 
többi része.

A patikák nem tarthatnak gyógyszert a 
szabadpolcokon, s bár nem teljesen fedi 
le ezt a kategóriát, de ha a vény nélkü-
li piacot regisztrált és nem regisztrált 
készítményekre bontjuk, azt látjuk, 

Árelemzés: OTC piac és vitaminok

A legnagyobb forgalmat generáló 
termékek esetén elmondható, hogy a 
szabadpolcos patikák összességében 
és átlagosan egy kicsit drágábbak, 
mint a többiek. A húsz top termék-
ből 2021-ben csak öt volt olcsóbb, 
tíz termék esetén ez a különbség két 
százalék alatt marad, míg további öt 
olyan termék volt, amelynek a for-
galommal súlyozott átlagára már 
egyértelműen magasabb (két száza-
lék feletti) volt a szabadpolcos pa-
tikákban.

Ha a vitaminok és táplálék-kiegészítők 
piacára szűrünk, ott is nagyon hason-
ló képet mutat a piac. Ebben a körben 
mindössze két olyan terméket találunk 
a vizsgált időszakban, amelyek olcsób-
bak a szabadpolcos patikákban. Hat 
termék esetén két százalék alatt marad 
az árkülönbség, a 20 legnagyobb for-
galmú vitamin és táplálék-kiegészítő 

közül viszont 12 termékre 
igaz, hogy a szabadpolcos pa-
tikákban 2021 első félévében 
átlagosan drágábban voltak el-
érhetők, mint a hagyományos 
gyógyszertárakban.

Ugyanakkor itt érdemes több 
dolgot figyelembe venni. 
Szabadpolc esetén a vásárló-
nak több ideje van válogatni, 
kiválasztani egy esetleg ha-
sonló, de olcsóbb terméket, 
eleve nagyobb választékkal 
szembesül, illetve ezekben a 

kákban szívesebben vásárolnak olyan 
termékeket is, amelyeket nem közvet-
lenül a polcokról vehetnek le.

Gyártók a vény nélküli piacon

Ha megnézzük, hogy 2021 első felében 
a legnagyobb gyártók milyen forgalmat 
bonyolítottak a szabadpolcos patikák-
ban, azt látjuk, hogy a számarányukhoz 
képest némileg felülteljesítettek. A Nu-
milt leszámítva szinte valamennyi cég a 
bruttó fogyasztói áron mért forgalmának 
körülbelül a 35 százalékát itt realizálja. 
Ennél – nem meglepő módon – némileg 
magasabb a szinte kizárólag vitamino-
kat forgalmazó Juvapharma csaknem 38 
százalékos eredménye, illetve a korona-
vírus-teszteket forgalmazó Izinta Kft. 44 
százalékos forgalmát tekinthetjük még a 
nagyok közül igazán kiemelkedőnek. 

Ha a szűrést leszűkítjük a dermokoz-
metikumokra és a betegápolási termé-
kekre (lásd a fenti táblázatot), sokkal 
egyértelműbb a helyzet: nem véletlen, 
hogy a szabadpolcos patikák forgalmát 
tekintve évek óta emelkedik a rész-
arányuk. Ez idősorosan annyit jelent, 
hogy ebben a körben 2021 első félévé-
ben több mint négymilliárd forinttal 
nagyobb értékben adtak el termékeket, 
mint három évvel ezelőtt (65 százalé-
kos növekedés).

Fontos megjegyezni, hogy itt bruttó fo-
gyasztói áron számolt forgalomról van 
szó; arról, hogy valójában milyen áron 
történik meg a kiszállítás, nem rendel-
kezünk információval. 

Toplista Gyártó
Szabadpolcos patikák 
összforgalom arány –  

2021. 1-6. hónap

1 Sanofi 34,4%

2 GSK Consumer Healthcare 36,0%

3 Béres 36,1%

4 Bayer Consumer Health 36,5%

5 Juvapharma Kft. 37,8%

6 Numil 31,9%

7 Teva 35,3%

8 Procter&Gamble 36,8%

9 Richter Gedeon 34,3%

10 Izinta Kft. 43,9%

Toplista Gyártó
Szabadpolcos patikák 
összforgalom arány –  

2021. 1-6. hónap

1 SCA Hygiene Products Kft. 27,6%

2 77 Elektronika Kft. 31,3%

3 Izinta Kft. 43,9%

4 Beiersdorf AG 41,9%

5 Naos Hungary Kft. 55,3%

6 La Roche Posay 59,3%

7 Hartmann 34,2%

8 Vichy Laboratoire 53,0%

9 Taidoc Technology 29,4%

10 Lab. Uriage 47,0%
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záadott értékben az előbbiekhez, válasz-
ték, vásárlói élmény tekintetében pedig 
inkább az utóbbiakhoz állnak közelebb. 
Adataink alapján elmondhatjuk, hogy 
az elmúlt két évben, a nehézségek elle-
nére jól megfeleltek a fenti kihívásnak.

Jeskó József,
az IQVIA adatbeszállításért 

felelős munkatársa

Az ide vonatkozó szabályozás elsősor-
ban a patika helyiségeiben való eltar-
tásra vonatkozik. Az eltartás részleteit 
külön rendelkezések, például a most 

gálás, a szélesebb termékkör azt is 
jelenti, hogy ezek a patikák néhány 
százalékkal drágábbak, mint a piac 
többi része.

A szabadpolcos patikáknak a hagyo-
mányos gyógyszertárak és a részben 
hasonló termékeket is forgalmazó nagy 
drogériák, üzletek között kell megtalál-
niuk az üzleti profiljukat. Szakmai hoz-

Az alábbiakban a gyógyszertári raktá-
rozásról, annak típusairól készítettem 
egy rövid összefoglalót.

Általános és különleges előírások

A gyógyszerek eltartására vonatko-
zó előírásokat alapvetően a hatályos 
Gyógyszerkönyvben találhatjuk meg. 

hogy arányaiban a nem regisztrált piac 
növekszik jobban, és ott kiemelkedő a 
szabadpolcosok aránya. 

Konkrét gyártókat, termékeket vizs-
gálva az látható, hogy a nagyobb 
cégek egy kissé felülreprezentáltak 
a szabadpolcos patikákban, illetve 
általánosságban az is elmondható, 
hogy a magasabb színvonalú kiszol-

A mai gyógyszertár felépítése, helyi-
ségei, munkafolyamatai zömében a 
háború után, az államosítást követően 
alakultak ki. Szigorúan egységesített, 
központosított gyógyszerellátó rend-
szer épült ki. A patikák között sem 
felépítés, sem működés alapján nem 
találhattunk nagy különbségeket, el-
lentétben az azt megelőző és a priva-
tizációt követő állapotokhoz képest. 

Gyógyszerek ideális környezetben 
A patikai raktározásról röviden 
Változnak az idők, változnak a szempontok, ám a gyógyszertár mégsem tekinthető 
egy dinamikusan, gyorsan változó szervezetnek, hiszen az „újnak” meg kell érni. 
Most egy ilyen területre értünk az új Formulae Normales VIII. megjelenésével.

Toplista Termék

Átlagos 
árkülönbség 
szabadpolc-

hagyományos (Ft)

Átlagos árkülönbség  
szabadpolc-

hagyományos (%)

1 Algopyrin tabs 500 mg 20 35 1,5

2 Algopyrin tabs 500 mg 30 39 1,2

3 Detralex film tabs 500 mg 60 78 1,3

4 Magne B6 film tabs 100 7 0,2

5 Algoflex forte dolo 400 mg 30 -30 -1,0

6 Rhinospray plus nasa.sp 12.6 mg 200 10 ml -42 -1,8

7 Lioton gel. 833G 100 g 32 0,7

8 Cataflam dolo lágykapszula 25 mg 20 6 0,2

9 Advil ultra fort lzsel.k 400 mg 24 TPLX -37 -1,1

10 Fenistil gél 50 mg 50 g -50 -1,8

11 Milgamma N caps 40 mg 50 155 3,0

12 Panangin ftab 316/280 fort 60 34 1,1

13 Cataflam dolo C.tab 25 mg 20 34 1,4

14 Milgamma N caps 40 mg 100 273 2,9

15 Algoflex forte dolo 400 mg 20 71 3,0

16 Quarelin tabs 20 43 1,7

17 Betadine solut. 10% 30 ml 93 5,2

18 Magnosolv gran.sach. 50 6.1 g -14 -0,4

19 Algopyrin tabs 500 mg 10 90 6,5

20 Normaflore amp oral 20 5 ml 52 1,7

Toplista Termék

Átlagos 
árkülönbség  
szabadpolc-

hagyományos (Ft)

Átlagos árkülönbség  
szabadpolc-

hagyományos (%)

1 Magne B6 filmtabletta 100 7 0,2

2 Milgamma N caps 40mg 50 155 3,0

3 Milgamma N caps 40mg 100 275 2,9

4 Béres C-vitamin film tabs 1000 mg 90 80 2,5

5 Magnerot tabs 500 mg 100 365 5,6

6 Cebion drops 100 mg 1 ml 30 ml 38 2,3

7 Supradyn C. tab (60/30) 90 145 2,1

8 Magnerot tabs 500 mg 50 101 2,9

9 Béres C D3 CSB. RFT 1000 2000 IU 90 113 3,0

10 C-vitamin tabs chew. 500 mg 60 1 0,1

11 Magne B6 film tabs 50 52 2,2

12 Magnosolv gran. sach. 30 6 1g 83 3,4

13 Eurovit Oliva-D forte caps 3000 IU 60 -37 -1,1

14 Sz.-György Alb. C-vitamin ret tabs 1000 mg 100 8 0,2

15 Béres C D3 CSB.RFT 1500 3000 IU 90 79 1,7

16 Magnosolv gran. sach. 50 6. 1G -14 -0,4

17 C D3 duo Bioco C1000/D2000 100 28 0,9

18 Maltofer tabs chew. 100 mg 30 105 3,6

19 Jutavit C ZN D3 csipkebogyó RFTN 1000 mg 100 104 4,7

20 Tabl. Magn. Citr. Nat. fonovii 500 mg 30 0 0,0



GYÓGYSZERTÁR16

AKTUÁLIS

Külön figyelmet kell fordítani a gyógy-
szeranyagok, drogok, gyógyszerkészít-
mények patikai, raktári edényein, tartá-
lyain használatos szignatúrára, címkére. 
Mindig a megfelelő gyógyszerkönyvi 
latin nevet vagy annak rövidítését és 
hatáserősségre vonatkozó jelzését kell 
alkalmazni. A címkézést oly módon 
kell elvégezni, hogy a címkét ne lehes-
sen könnyen eltávolítani. A kereszt jel-
zéssel ellátott gyógyszeranyagok esetén 
a legnagyobb egyszeri és a maximális 
napi adagot is fel kell tüntetni.

Eltarthatóság

A gyógyszeranyagok, készítmények he-
lyes tárolása kapcsán az eltarthatóságról 
is említést kell tenni. A gyógyszerek csak 
addig tarthatók készletben és hozhatók 
forgalomba, amíg megfelelnek a minő-
ségi előírásoknak. Egyes gyógyszerek 
szabályszerű eltartás esetén is változást 
szenvedhetnek vagy baleset érheti őket, 
ezért eltarthatóságuk és felhasználható-
ságuk határidőhöz kötött. Általánosság-
ban az mondható el, hogy a határidőhöz 
nem kötött készítmények eltarthatósága 
öt év (a törzskönyvbe bejegyzett készít-
ményeké is). Öt év eltelte után, teljes 
vizsgálattal történő ellenőrzés után az 

OGYÉI meghosszabbíthatja az el-
tarthatóságukat. A zsiradékok öt 
év után nem használhatók, az il-
lóolajok és drogok esetében külön 
szabályozás létezik. A patikában 
készített gyógyszerek készletben 

tarthatóságára a hatályos Formulae 
Normales VIII. (külön jelölés nélkül 

hat hónap, alapkészítményeknél egy 
év) és az OGYÉI ad iránymutatást (lásd 
OGYÉI-P-65 jegyzék). Itt kell említést 
tenni továbbá a selejt, a lejárt és a forga-
lomból kivont készítmények elkülönített 
tárolásáról is, amelyeket jól látható meg-
jelöléssel kell ellátni.

A gyógyszerek helyét az inventár mu-
tatja. Ezt ma már elektronikusan tudjuk 
nyomon követni, és ha kell, frissíteni. 
Ennek használata gyors segítséget nyújt-
hat, ha nem tudjuk, minek hol a helye. 

Dr. Biczó Ágota
szakgyógyszerész

Tárolási körülmények

A Gyógyszerkönyv rendelkezik a táro-
lási körülményekről (fedett, zárt edény, 
jól záró edény, légmentesen zárt edény, 
sterilitást biztosító tartály), illetve kü-
lönleges előírásokat is tartalmazhat 
(fénytől védve tartandó, világos helyen 
tartandó, hűvös helyen tartandó, hideg 
helyen tartandó, külön szekrényben 
tartandó, elkülönítve tartandó, méreg-
szekrényben tartandó). 

Bizonyos esetekben a Gyógyszer-
könyv egyes gyógyszerformákra meg-
adott iránymutatásai szerint kell eljár-
nunk. Például a zsiradékok, viaszfélék 
esetében színig töltött tartályban táro-
lást ír elő. A gyógyszerek eltartásakor 
olyan munkavédelmi és tűzvédelmi 
előírásokat is figyelembe kell venni, 
mint például a radioaktív anyagok, 
citosztatikumok, gyúlékony, robbané-
kony anyagok esetében a tárolásukra 
alkalmas edény, szekrény vagy helyi-
ség biztosítása. Maró anyagokat, sava-
kat savszekrényben kell tárolni.

A törzskönyvbe bejegyzett gyógyszer-
készítményeket, ha nem igényelnek 
különleges tárolást, ABC szerint, köny-

nyen áttekinthető módon, eredeti cso-
magolás biztosításával kell eltartani; 
portól, nedvességtől, fénytől, sugárzó 
hőtől védeni kell azokat. 

A gyógyszertárban forgalmazott egyéb 
termékeket a gyógyszerektől elkülönít-
ve, a termék csomagolásán feltüntetett 
előírások szerint kell tárolni. 

A csomagolóanyagokat a szállító-cso-
magolásban kell tárolni, szobahő-
mérsékleten, normál raktározási kö-
rülmények között. A tárolás során a 
termékek nem szennyeződhetnek, nem 
sérülhetnek, nem deformálódhatnak.

megjelent Formulae Normales VIII. és 
az OGYÉI előírásai is szabályozhatják, 
illetve a hatóság is előírhat különleges 
eltartási körülményeket. 

Gyógyszereket az officinában és a 
patika gyógyszerkészletét befogadó 
raktárakban tárolunk, valamint a la-
boratóriumban, gyógyszerkészítéshez 
különítünk el. A szakszerű raktározás a 
gyógyszerek minőségének megőrzését 
szolgálja. 

Általánosan véve a gyógyszereket 
olyan száraz helyiségben kell tartani, 
amelyben a levegő relatív nedves-
ségtartalma legfeljebb átmenetileg 
haladhatja meg a 70 százalékot, a 
hőmérsékletet pedig 15-25 oC között 
(szobahőmérsékleten) kell tartani. A 
raktár padozata résmentes és mosható 
legyen, az ajtók kifelé nyíljanak, kü-
szöb nélkül. A készítményeket úgy kell 
eltartani, hogy azzal megakadályozzuk 
a szennyeződésüket, bomlásukat.
 
A patikán belüli raktározást pedig ezen 
túlmenően úgy kell megszervezni, 
hogy biztosítva legyen a gyógyszerek 
változatlan minősége. Tárolás során, 
a forgalomba hozatalra engedélyezett 
gyógyszerek esetében biztosíta-
ni kell a forgalomba hozatali 
engedélyben, magisztrá-
lis gyógyszerek esetében a 
hatályos FoNo VIII.-ban, 
gyógyszeranyagok esetében 
pedig a Gyógyszerkönyv-
ben a hőmérséklet, a fény-
viszonyok és a nedvességtar-
talom kapcsán előírt feltételeket. A 
raktárak és a tárolásra használt helyisé-
gek, szekrények és hűtők hőmérsékle-
tét dokumentálni kell. 

A konkrét gyógyszer tulajdonságai 
szabják meg a rá vonatkozó, különle-
ges tárolási szempontokat (amelyeket a 
Gyógyszerkönyv egyes cikkelyei tün-
tetnek fel). Az adott készítmény spe-
ciális tulajdonságainak megfelelően 
olyan edényben, tartályban kell azt tá-
rolni, amelynek anyaga a gyógyszerre 
közömbös, azt nem szennyezi, minősé-
gében változást nem okoz és károsodá-
sát meggátolja. 

„A patikán belüli raktározást 
úgy kell megszervezni, hogy 

biztosítva legyen a gyógyszerek 
változatlan minősége.”
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A vakcináció nem specifikus im-
munhatásai nemtől függő módon 
befolyásolják az egyéb kórokozókra 
adott immunválaszt is, így nők kö-
rében vakcináció után nagyobb le-
het az egyéb fertőző betegségekkel 
kapcsolatos morbiditás és mortalitás. 
Ez magyarázhatja, hogy a nagyobb 
titerű kanyaróvakcinát alkalmazó 
klinikai vizsgálatok után a soron kö-
vetkező diftéria-tetanusz-pertussis 
oltás, illetve az inaktivált poliovirus 
vakcina adminisztrációja a lányok 
körében emelkedett mortalitással járt 
együtt. Egy malária elleni oltás post 
hoc vizsgálata során is az derült ki, 
hogy lányok körében megemelkedett 
a bármilyen okból bekövetkező mor-
talitás.

Az immunitás nemspecifikus eltérései 
hormonális és genetikai eltérésekre ve-
zethetők vissza. A hormonális hatást 
magyarázza, hogy számos immunsejt 
rendelkezik ösztrogén-, androgén- és 
progeszteronreceptorral. A nemi hor-
monok szintje nemcsak a nemek között 
tér el, de változik az egész élet során, 
így az immunválasz nemcsak a nők és 
a férfiak között tér el, de más és más 
pre- és posztmenopauzában lévő nők, 
nemi ciklusuk különböző fázisaiban 
lévő premenopauzális nők, illetve gyer-
mekek és felnőttek esetében is. Bár a 
menstruációs ciklus az immunsejtek 
számát és aktivitását egyaránt befolyá-
solja (így például ovuláció előtt, magas 
ösztrogénszintnél a legmagasabbak az 
antitestszintek), a nemihormon-szintek 
fluktuációja és a vakcinákra adott vá-
lasz közötti összefüggéseket eddig nem 
vizsgálták.
 
A vakcinációra adott válasz nemi kü-
lönbségei már gyermekkorban jelent-
keznek, azaz genetikai és epigenetikai 
tényezők is befolyásolják. Így például 
a hepatitis B, a diftéria, a szamárkö-
högés, a Pneumococcus, a veszettség, 
a malária és a humán papillomavirus 
elleni oltások is nagyobb immunvá-
laszt eredményeznek lányok körében. 
Mivel az X-kromoszóma számos génje 
immunfunkciót szabályoz, ennek oka 
az X-kromoszómához kötött gének el-
térő aktivitása lehet: a nők körében az 

Bár a vakcináció az egyik legsikere-
sebb közegészségügyi intervenció, a 
klasszikus vakcinafejlesztés leginkább 
empirikus alapokon folyik, a vakcinák 
biztonságossági és immunogenitási 
profilja pathogén-specifikus. Az oltási 
rendszerek minden beoltandó számára 
ugyanazt az oltást ajánlják, holott jól 
ismert: a beoltott egyén sajátosságai – 
életkor, nem, komorbiditások, egyéb 
infekciók, mikrobiom – jelentősen be-
folyásolják a vakcinációra adott indivi-
duális választ. A Frontiers in Immuno-
logy összefoglaló közleménye áttekinti 
a férfi, illetve női nem hatását az oltá-
sokkal kapcsolatos immunválaszra, és 
az „ugyanazt az oltást mindenkinek”, 
illetve az „egy kórokozó, egy vakcina” 
szemlélet helyett a különböző populá-
ciókat figyelembe vevő oltásfejlesztési 
és oltási stratégia mellett érvel.
 
A nők általában erősebb veleszületett 
és adaptív immunválaszt produkálnak, 
ami a fertőzés gyorsabb eliminációjá-
hoz vezet, illetve nagyobb koncentrá-
cióban expresszálják az antitesteket és 

magasabb a T-sejt-aktivációjuk szintje, 
ami miatt ellenállóbbak a fertőzések-
kel szemben. Míg a nők erősebb vak-
cina-indukálta humorális és celluláris 
immunogenitása előnyös a hatékony-
ság szempontjából, a fokozott reak-
togenitás nők esetében negatívan be-
folyásolja az oltások biztonságosságát: 
felnőtt nők körében több mellékhatás 
jelentkezik (például fájdalom az in-
jekció beadásának területén, myalgia, 
fejfájás). 

Mindezek ellenére a vakcinajelöltek 
klinikai vizsgálatának tervezésekor a 
nemet sokszor nem veszik figyelembe, 
így fordulhatott elő például, hogy egy 
herpes simplex ellen fejlesztett vakcina 
a 3-as fázisú vizsgálatban hatástalan-
nak bizonyult, és csak a post hoc elem-
zés derítette ki, hogy bár a férfiakra 
nem hat, az oltás nők körében kifeje-
zetten hatékony. Hasonló meglepetés-
sel zárult egy influenzaoltás vizsgálata 
is, amelyben az derült ki, hogy a vak-
cina a nők esetében a férfiakhoz képest 
fele akkora dózissal hatékony.

Az immunitás nemi különbségei-
nek hatása a vakcinafejlesztésre
A vakcinafejlesztésnek alapvető változáson kell átesnie: a jövőben a kórokozók sa-
játosságai mellett a beoltandó populációk különbségeit is figyelembe kell venni.
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Az egyedi sajátosságokat a post hoc 
elemzések helyett már a klinikai vizs-
gálatok tervezésénél is figyelembe kel-
lene venni, aminek eredményeképpen a 
különböző populációk különböző dózi-
sokban, különböző időpontokban, eltérő 
intervallumokban kaphatnák a személy-
re szabottabb módszerekkel készült, spe-
ciális vakcinaplatformokon előállított ol-

tásokat. Mindez nagyban megnövelné 
az oltások hatékonyságát és bizton-
ságosságát egyaránt.
 
Eredeti közlemény: 
Fathi A, Addo MM, Dahlke C. 
Sex differences in immunity: 
implications for the development 

of novel vaccines against emer- 
ging pathogens. Frontiers in Immu-

nology 2020;11:3469.

Forrás: eLitMed

főgyógyszerészekkel, az EESZT il-
letékeseivel, a rendszergazdákkal.

•	 Odafigyelve a hallgatók és a fi-
atal gyógyszerészek vérfrissítő 
gondolataira, minden évben több 
alkalommal is lehetőséget bizto-
sítunk számukra a rendezvényein-
ken való térítésmentes részvételre, 
amikor is meghallgatjuk a véle-
ményüket és törekszünk a velük 
való szorosabb együttműködésre, 
hiszen ők a jövő generációja, akik 
később tevékenyen is részt vehet-
nek a gyógyszerészet mint hivatás 
fejlesztésében.

•	 Közvetlen kapcsolatban állunk az 
Unicredit Bankkal, akik patikavá-
sárlásra fordítható és más kedvez-
ményes hiteleket, valamint szám-
lavezetési lehetőséget kínálnak a 
gyógyszerészek számára.  

•	 Pályázatfigyelést végzünk, a pati-
kaműködtetőket, gyógyszerészeket 
érdeklő kiírásokat honlapunkon, il-
letve hírlevélben tesszük közzé.

Jöjjön, várjuk tagjaink közé! Tegyünk 
együtt a gyógyszerészet jövőjéért!

több mikroRNS expresszálódását ered-
ményezi; kanyaróoltás esetében már 
kimutatták, hogy a B-sejtek mikro- 
RNS-expressziójának szintje korrelál a 
neutralizáló antitestek mennyiségével. 
 
Az immunválasz nemcsak a nők és 
férfiak körében eltérő, a hormonális és 
genetikai, valamint életkori eltérések, a 

különböző társbetegségek és eltérő mik-
robiomok miatt a különböző populációk 
is eltérő módon reagálnak az oltásokra. 

kereskedőkkel, a gyártókkal és az egyéb 
szakmai szervezetek képviselőivel. 
Megújulóban lévő, magas színvonalú 
kiállításaink is ennek a hátterét kívánják 
megteremteni.

Miért érdemes még a MOSZ tagjává 
válni?

•	 Csatlakozva szövetségünkhöz ked-
vezményes kongresszusi részvételre 
van lehetőség.

•	 A rendezvények során törekszünk 
arra, hogy a szakmai feltöltődés 
mellett – gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb helyeken járva – pihenésre, 
kulturális programokon való részvé-
telre is nyíljon lehetőség.

•	 A fiatal gyógyszerészek számára 
a patikaműködtetéssel kapcsola-
tos továbbképzéseket szervezünk, 
amelyek során jogi, gazdasági és 
a marketinget érintő kérdésekkel 
foglalkozunk, ezzel is támogatva és 
biztatva őket az önálló gyógyszer-
tárvezetésre.

•	 Konzultációs lehetőségeket terem-
tünk szakmai vezetőinkkel: a tiszti 

X-kromoszómák génjeinek 15–23 szá-
zaléka elkerüli az epigenetikus csen-
desítést, így mindkét allél szimultán 
aktiválódik. Ez magyarázhatja azt is, 
hogy nők körében gyakoribbak az au-
toimmun szindrómák (például a szisz-
témás lupus).
 
A genetikai magyarázatnak a mikro-
RNS-ek nemspecifikus expresz-
sziója is része: a 800 mikroRNS 
10 százalékát az X-kromoszóma 
tartalmazza, míg az Y-kromoszó-
ma csak két mikroRNS-t kódol. 
A mikroRNS-ek a fehérjekódoló 
gének expresszióját szabályoz-
zák, és az elmúlt évtizedben ki-
derült: nagy szerepük van mind 
a veleszületett, mind az adaptív im-
munválasz kialakulásában. Az X-kro-
moszómák mikroRNS-einek nem teljes 
epigenetikus csendesítése nők esetében 

A COVID-19 járvány után új alapokra 
helyezhetjük a gyógyszerészet szere-
pét, hiszen a pandémia időszaka meg-
mutatta: a betegek elsősorban hozzánk 
tudnak fordulni segítségért, mivel mi 
mindig elérhetőek vagyunk számukra. 
A korlátozások miatt a napi személyes 
találkozások száma ugyan némileg 
csökkent, ám az egyéb kontaktusoké 
(telefonon, e-mailben, Messengeren, 
Viberen stb.) jelentősen növekedett az 
utóbbi évben. A telemedicina térhó-
dításával egyre nagyobb szükség van 
a gyógyszerészek szakmai tudására. 
Mindezekből kiindulva újragondolhat-
juk a gyógyszerészet jövőjét, amit csak 
közös erővel, közös érdekek mentén, 
egységes jövőképpel lehet elérni. 

Ehhez viszont arra van szükség, hogy is-
merjük egymás véleményét, problémá-
it. Ezt segítendő, közös gondolkodásra 
buzdítunk mindenkit a gyógyszerésztár-
sadalomban: találkozzunk szakmapoli-
tikai és megyei rendezvényeinken, ahol 
az éppen aktuális információk mellett 
mindenkinek lehetősége van új kapcso-
latokat kiépíteni a kollégákkal, a nagy-

„Nők körében vakcináció után 
nagyobb lehet az egyéb fertőző 

betegségekkel kapcsolatos 
morbiditás és mortalitás.”

Amiért érdemes a MOSZ tagjának lenni
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Megkérdeztük Szövetségünk néhány 
tagját, miért várják a közelgő kongresz-
szust.

Dr. Kőszegi Orsolya, a MOSZ Hajdú- 
Bihar Megyei Szervezetének elnöke:

A Hajdú-Bihar megyei gyűléseket 
régóta a mi patikánkban rendeztük 
meg. Szerettem ott lenni, jó emberek 
gyűltek össze, kellemes légkörben 
beszéltük meg, hogy kivel mi történt, 
ki mit hogyan oldott meg, ki járt ná-
lunk ellenőrizni, tanulságos és mókás 
betegtörténetek hangzottak el. Lovas 
Imre elmondta, mi hangzott el a veze-
tőségi találkozókon, mindig minden-
ről többet tudtunk, mint a többiek. Jó-
magam azért vállaltam az elnökséget, 
mert kész tagságot kaptam, tetszett, 
hogy utazgatni kell konferenciákra, 
új emberekkel találkozom, egy kicsit 
kilépek a komfortzónámból. Más te-
kintetben is kiléptem: korábban az 
online világnak csupán egy nagyon 
kicsi részét használtam, tavaly vi-
szont fejest kellett bele ugrani... Most 
viszont várom, hogy személyesen is 
megtapasztaljak  egy igazi, országos 
konferenciát, ahol kollégákkal talál-

kozom az ország  minden részéből, 
új barátokat szerzek, és remélhetőleg 
egy kicsit többet tudok majd a többi-
eknél…

Dr. Nagy Balázs, a MOSZ Felügyelő 
Bizottságának elnöke:

1999-ben ifjú gyógyszerészként is-
merkedtem a siófoki konferenciával. 
Ekkor volt a nevezetes  GYOK IX., 
amikor a MOSZ rendezvényén ünne-
pelte az MGYK a 10., az MGYT pe-
dig a 75. születésnapját. Ekkor került 
megrendezésre a Congressus Pharma-
ceuticus Hungaricus CPH XI. is. A 
nagyszabású rendezvény hangulata, 
forgataga nagyon megtetszett, azóta 
október elejét mindig szabadon ha-
gyom a naptárban. Később   családi 
programmá alakult a konferencia, a 
gyerekek is mindig várják az októbert, 
persze főleg a vele együtt járó well-
ness hétvégét. Számomra az új infor-
mációk keresése mellett a nosztalgiá-
zást, visszatekintést, baráti beszélge-
téseket jelenti a konferencia. A tavalyi 
kényszerű szünet és a mögöttünk álló 
nehéz időszak után különösen várom a 
személyes találkozást. 

Ameddig minden a megszokott módon 
történik, nem is gondolunk rá, teljesen 
természetes. A COVID-19 járvány fel-
forgatta mindennapjainkat, azonban a 
megfelelő biztonsági intézkedéseknek 
köszönhetően életünk újra visszatérhet 
a megszokott formába. A Gyógyszeré-
szek Országos Kongresszusát is élő-
ben rendezhetjük meg, ráadásul régi, 
megszokott helyszínen, a siófoki Hotel 
Azúrban.

Az elmúlt másfél év nehézségei után a 
kongresszus résztvevőire ismét három, 
élményekkel teli nap vár. Jövőbe né-
zünk, felkészülünk a várható változá-
sokra, hatósági, gyártói, nagykereske-
dői, rendszergazdai, szakmapolitikai és 
gazdasági szemszögből is elemezzük 
az elmúlt időszak történéseit. Ebben 
lesznek partnereink neves előadóink, 
többek között az OGYÉI, az OKFŐ, 
a MOK, az MGYK, az MGYT, a MÁ-
ESZ és a Kormányhivatal képviselői.

A kiállítói területen felállított standok 
lehetőséget biztosítanak a régi kapcso-
latok felfrissítésére és újak kialakításá-
ra, a szakmai információk átadásán túl 
személyes beszélgetésekre is.

GYÓGYSZERTÁR  
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Találkozzunk 2021. október 15–17. között Siófokon, 
a Hotel Azúrban!
„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.” (Simone Weil)
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fogjuk kérdezni az OKFŐ illetékesét, 
hogy milyen elképzelésük van erről. 

Az elmúlt időszakban felújították a szál-
lodát, teljesen megújult a helyszín, na-
gyon kíváncsi vagyok rá. Ahogy arra is, 
milyen lesz úgy találkozni, hogy végre 
nem kell maszkot viselni. Teljesen más 
arculattal készül a kiállítói terület: új 
lendületet vettünk, megpróbálunk egy 
kicsit más dizájnt belevinni, nőiesíte-
ni a formákon, hogy hangulatosabb, 
családiasabb legyen. Arra fektetjük a 
hangsúlyt, hogy újra találkozzunk, és 
próbáljuk meg újraépíteni azokat a kap-
csolatokat, amelyek az elmúlt másfél év 
során megritkultak, meglazultak. 

Akikkel nem beszélünk, mert a vizelet-
tartási probléma tabu (Dr. Romics Mik-
lós szakorvos, Semmelweis Egyetem, 
Urológiai Klinika)

Szóba hozni nehéz – Tabukkal az offi-
cinában (Dr. Pilling János oktatási igaz-
gatóhelyettes, Semmelweis Egyetem,  
Magatartástudományi Intézet)

A nem megfelelően kezelt inkontinen-
cia szövődménye (Szabados Bence 
Msc APN ápoló, Pécsi Tudomány-
egyetem)

A programok közül Csepregi Éva és 
Végvári Ádám fellépésével, akik nép-
szerű Neoton-slágereket adnak elő, a 
bulihangulatot szeretnénk visszahozni. 
Igyekszünk a gyerekekre is fókuszálni: 
olyan sarkot alakítunk ki számukra, 
ahol kézműves foglalkozás várja őket, 
hogy a szüleik nyugodtan be tudjanak 
ülni az előadásokra vagy sétálni a ki-
állítói területen. Nemcsak az idősebb, 
hanem a közép- és a fiatal generációt 
is szeretnénk megszólítani, hogy minél 
többen, minél jobban bekerüljenek a 
körforgásba, és közösen tudjunk gon-
dolkodni a jövőnket illetően. 

MOSZinfó     

Gyógyászati segédeszköz – Tartsam? Ne 
tartsam? (Dr. Birinyi Péter szakgyógy-
szerész, Mikszáth Patika, Budapest)

Gyógyászati segédeszköz-forgalmazás 
az MDR után (Dr. Kürtösi Emese egész-
ségügyi szakjogász, Budapest)

Protokoll alapú személyre szabott ter-
mékajánlás (Poczok Irén diplomás ápoló, 
Commercial trainer, Essity)

Tabuk nélkül – Nyílt kerekasztal az in-
kontinencia-ellátással, inkontinencia-

Dr. Csontos Ildikó, a MOSZ alelnöke:

Változó világunkban nagy szerepük van 
a személyes kapcsolatoknak, amelye-
ket végre átélhetünk. A gyógyszerészek 
és a forgalmazó cégek is szeretnék a  
személyes kapcsolataikat újraépíteni, 
feleleveníteni. Kiállítóink partnerek ab-
ban, hogy már nem az akciós kongresz-
szusi megrendelés legyen az elsődleges 
szempont a részvételnél. Több hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a személyes kapcso-
latok, az ismeretek átadása, az új gyógy-
szerek és egyéb termékek megismerése 
és a kellemes hangulat, a baráti beszél-
getések kerüljenek előtérbe a kiállítói 
standok között. Arra kértük kiállítóinkat, 
hogy tegyék innovatívvá standjaikat, 
és mi, szervezők, is igyekszünk meg-
lepetés apróságokat belopni a kiállítói 
térbe.

Dr. Kovács-Szrogh Vivien, a MOSZ 
főtitkára:

Érdekes kérdést vet fel az egyszer hasz-
nálatos műanyag eszközök (esetünkben 
például a tégelyek, szemcseppentős flako-
nok) ügye. Sejthetően előbb-utóbb ezek-
kel kapcsolatban is megszületik majd a 
rendelet. A GYOK-on biztos, hogy meg 

Október 15. péntek

Terem 1. 
 
9.00–16.30  Korszerű trendek az inkonti-
nencia-ellátásban – Protokoll alapú gyógy-
szerészi gondoskodás (akkreditált szakmai 
továbbképzés tesztírással 16 pont) 

Stigmaprevenció – Életminőség vize-
lettartási panaszokkal (Prof. Dr. Sza-
bó László orvosigazgató, Semmelweis 
Egyetem, a Magyar Kontinencia Társa-
ság elnöke)

Gyógyszerészek XXXI. Országos Kongresszusa
2021. október 15–17., Siófok, Hotel Azúr

Programtervezet
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Prof. dr. Csóka Ildikó intézetvezető 
(Szegedi Tudományegyetem, GYTK, 
Gyógyszertechnológiai Intézet)
Prof. dr. Jakab Ferenc vezető (Pécsi 
Tudományegyetem, Virológiai kutató-
csoport)
Zsigmond Krisztina vezető (AIPM,  
Védőoltás-munkacsoport)

10.20–10.40 Kávészünet – Kiállítói 
 standok látogatása

Dr. Bertalan Lóránt szaktanácsadó 
(OKFŐ)
Dr. Rozsos István PhD. MBA. sebész, ér-
sebész, társszerző: Dr. Józsa Gergő PhD. 
gyermeksebész, kézsebész (Klinikai Köz-
pont Gyermekgyógyászati Klinika, Théta 
Egészségközpont, Pécs): Milyen szempon-
tok alapján válasszunk sebfertőtlenítőt?
Szepesházi Zsolt vezérigazgató és  
dr. Schvarckopf Tamás gyógyszerész ve-
zető (Novodata Zrt./LX Line Kft.)
Dr. Samu Antal (MOSZ)

13.00–14.00 Ebéd – Kiállítói standok 
 látogatása

Gyógyszertár-működtetés: jogi,  
gazdasági, pénz-, munka- és adóügyi 

kérdések

14.00–14.20 Kiállítói ajándékcsomagok  
 sorsolása

14.20–16.00 Előadások

Schissler József adótanácsadó, okleveles 
pénzügyi revizor
Dr. Maklári Zsolt jogász (Sárdy, Szalán-
tai és Társai Ügyvédi Iroda)
Dr. Virágosné Kovács Éva vezető  
(UniCredit Bank Zrt.)
Madarász András értékesítési igazgató 
(Goodwill Consulting Kft.)
Dr. Domokos Péter miniszteri biztos 
(Kormányhivatal)

Az előadók felkérése folyamatban van. 
Az esetleges változásokat hírlevélben 

közöljük.

Gyógyszerellátás – Biztonság –  
Jövőkép

Szakmapolitikai Nap, Fórum

10.40–12.00 Előadások

Dr. Szentiványi Mátyás főigazgató 
(OGYÉI)
Szabó Bálint főigazgató-helyettes (OKFŐ)
Dr. Kincses Gyula elnök (MOK)
Prof. dr. Barna István elnök (MÁESZ)

12.00–14.00 Ebéd – Kiállítói standok 
 látogatása

14.00–15.20 Előadások
 
Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti  
főgyógyszerész (OGYÉI)
Dr. Békássy Szabolcs vezető (Háziorvo-
sok Online Szervezete)
Dr. Havasi Katalin elnök (Házi  
Gyermekorvosok Egyesülete)
Dr. Rékassy Balázs egészségügyi  
közgazdász 

15.20–16.00 Kávészünet – Kiállítói 
 standok látogatása
 
16.00–17.00 Előadások

Prof. dr. Bácskay Ildikó oktatási dékán-
helyettes (Debreceni Egyetem, GYTK)
Dr. Csató Gábor főigazgató (OMSZ)
Dr. Poór Rita főosztályvezető (OGYÉI)

17.00–18.30 Foci/ZoomBa (vidám 
 ugrabugra a jó levegőn)

19.30–24.00 Gálavacsora 
 program: 
19.30–21.00 Vacsora
21.00–22.00 Csepregi Éva és Végvári  
 Ádám fellépése népszerű  
 Neoton-dalokkal
22.00–24.00 A Medicolor együttes  
 zenés-táncos estje

Október 17. vasárnap

9.00–13.00 Előadások: COVID, 
 post-COVID hatások

Prof. dr. Merkely Béla rektor  
(Semmelweis Egyetem)

eszköz-forgalmazással kapcsolatban fel-
merülő jogi, üzleti és etikai kérdésekről.

Kérdések és válaszok – Nyílt fórum  
dr. Kürtösi Emese, dr. Birinyi Péter és Poczok 
Irén részvételével. A beszélgetést Vidor Esz-
ter, a Nemzeti Betegfórum képviselője vezeti.

Terem 2.

9.00–14.00 20 éves az Ifjúsági Fórum  
 (versenyelőadások)
15.00–16.30 Workshop fiataloknak

Terem 1. 
  
17.00–18.30 

Gyógyszertári Praktikum – Konzultáció
(az Ifjúsági Fórum hallgatóival közös 
fórum)
A gyógyszeripar, mint befektetés 
(Vitárius Bálint country manager,  
Partner Bank)
Lehet-e a homeopátia evience-based? 
(Dr. Vályi-Nagy Viktor klinikai homeo-
pátiás szakorvos és háziorvos) 
Covid-időszak – piaci katalizátor?  
(Kaló Tamás vezérigazgató, PHOENIX 
Pharma Zrt.)

20.00– Patika Magazin Est

21.00– Diszkó, karaoke

Október 16. szombat

„Sub pondere crescit palma”
30 éves a Magángyógyszerészek  

Országos Szövetsége
(akkreditált multilaterális továbbképzés 

23 pont)

9.00–10.00 

Megnyitó: Lukácsné dr. Fodor Enikő,  
dr. Mikola Bálint (MOSZ 30)
Üdvözlések: Prof. dr. Szökő Éva elnök  
(MGYT), dr. Hankó Zoltán elnök 
(MGYK)
Díjátadás: Dr. Kovács-Szrogh Vivien  
főtitkár (MOSZ)

10.00–10.40 Kávészünet – Kiállítói 
standok látogatása
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leten lévő terméket eladni. Egyszerűen 
a helyzet, az üzleti környezet kénysze-
ríti ki azt, hogy éljünk ezzel a kommu-
nikációs eszközzel.

Amire a képzések kapcsán még igény 
mutatkozik (amennyiben nem franchi-
se patikáról beszélünk, ahol kötelezően 
előírt polcképek vannak), hogy segít-
sünk a polcképek kialakításában. Ve-
zetői szinten pedig azoknak az egyéb 
marketingeszközöknek a használata 
iránt fokozott az érdeklődés, amelyeket 
a gyógyszertárban lehet alkalmazni. 

Nagyon lényegesnek tartom ezeket a 
belső képzéseket, amelyekkel a be-
osztottaknak nemcsak a kommuniká-
ciós technikáját, hanem a termékekkel 
kapcsolatos ismereteit is fejleszthetjük, 
ráadásul a kettőt össze lehet kapcsolni. 
Egyrészt a fiatal kollégák esetében le-
het fontos a termékekkel kapcsolatos 
ismeretek bővítése, másrészt annyi új 
készítmény jelenik meg a piacon, hogy 
sokszor nekünk magunknak is utána 
kell néznünk, hogy az új termékek mi-
ben mások, mint az eddigiek.

Mérhető (és nem mérhető)  
eredményesség

Ha megnézzük, hogy egy ilyen képzés 
után egy expediáló kolléga mennyire 
pörgeti fel magát, amikor látszik, hogy 
odafigyel, hogy jól csinálja, hogy fej-
lődik abban, amit a tréningen hallott, 
illetve mennyi időre nő meg azoknak a 
termékeknek a forgalma, amelyekkel a 
továbbképzésen foglalkoztunk, azt lehet 
mondani, hogy ez az időszak nagyjából 
kettő-hat hónap. Hozzáteszem, egyik 
képzés sem sem lesz hatékony, ha nincs 
a háttérben egy mentor, jelen esetben a 
gyógyszertárvezető, aki ezt az egészet 

ség, hiszen gondoljunk bele: a vásárlók 
szemszögéből zártabbá váltak a gyógy-
szertárak, nem adhattunk újságot, a 
tára két oldalát plexivel választottuk el 
egymástól és a dobozokat is be kellett 
szednünk a kinti polcokról. Az OTC és 
egyéb termékek is csak akkor fogytak, 
ha azokat árukapcsolással értékesítet-
tük. Kevesebb ember jött be a patikába, 
de több terméket vitt, mondjuk, az idős 
hozzátartozójának, szomszédjának is. 
Ehhez igazodva a kommunikációnkon 
is változtatni kellett. Az impulzusvá-
sárlások visszaestek, az expediálónak 
jónak kellett lennie a további készít-
mények ajánlásában, de erre a vásár-
lók részéről is nyitottság mutatkozott. 
Úgyhogy egy picikét nekünk is vál-
toztatnunk kellett a kommunikáció- és 
értékesítés-technikai képzéseinken, hi-
szen ennek az időszaknak a hatása még 
ma is érezhető.

Amire a gyógyszertárak részéről 
igény merül fel

Amire az elmúlt jó néhány évben a 
gyógyszertárak a legnagyobb hang-
súlyt fektették, az egyrészt a termékek 
láthatósága, tehát a nyitott polcos és a 
tára mögötti nyitott rendszerek kialakí-
tása. Ezekben volt látványos fejlődés, 
és ennek kapcsán a gyógyszerészek a 
polcképek rendezettségére figyeltek 
nagyon oda. Ugyanilyen fontos volt 
számukra az árukapcsolás, vagyis a 
kosárérték növelésére. Mostanában 
kezd igény mutatkozni arra, hogy a 
helyettesítésre is fókuszáljunk a kom-
munikációban. Érthető, hiszen erre – 
a fent említettek miatt – a vásárlók is 
nyitottabbak, másrészt lassan telítődik 
a táplálék-kiegészítő piac, a patika nem 
tudja valamennyi készítményt tartani, 
ezért cserével próbál egy másik, kész-

Immáron 2007 óta végezzük gyógy-
szertári dolgozók –expediálók és pa-
tikavezetők – képzését. Ez idő alatt, 
igazodva az expediálásban, illetve a 
gyógyszertári munkában végbement 
változásokhoz, jelentősen át kellett ala-
kítanunk az oktatási tematikánkat. Ez is 
igazolja a régi mondást, miszerint a jó 
pap holtig tanul. Tehát nem az történik, 
hogy valaki egyszer megtanul valamit, 
amit aztán élete végéig alkalmazni tud, 
hanem folyamatosan fejlesztenie kell 
magát, bővítenie, módosítania a koráb-
ban megszerzett ismereteket. 

Ami változott

Az elmúlt másfél évben nagyot for-
dult velünk a világ. A pandémia előtti 
időszakban például nagyon sok kollé-
ga mondta, hogy nem tudja lecserélni 
egyik gyógyszert a másikra, mert a be-
tegek nem fogadják el a helyettesítést. 
A COVID-időszak viszont a vásárlókat 
is megtanította arra, hogy ha nincs az 
egyik készítmény, akkor jó a másik, és 
igenis könnyebben elfogadnak egy ál-
taluk addig nem használt készítményt. 
Az árukapcsolásra is megnőtt a lehető-

Reagáljunk a változásokra!
Tréningekkel a patika versenyképességének fenntartásáért
A COVID-19 járvány az elmúlt másfél évben új vásárlói magatartások kialakulását is magával hozta. Tudásunkat, készségein-
ket is ezekhez igazodva érdemes bővítenünk, amivel egyrészt a betegek igényeit elégíthetjük ki, másrészt gyógyszertárunk 
eredményes működését tudjuk fenntartani, illetve fokozni.
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kézben tartja, moderálja. Azokban a 
patikákban marad fenn hosszabb ideig 
a tréning hatása, ahol a gyógyszertárve-
zető is elhivatott, és mondjuk félévente 
vagy évente, a tréning anyagához iga-
zodva, a saját tudásából merítve szer-
vez kisebb programokat, előadásokat 
a munkatársainak, amivel szinten tartja 
azok tudását. Ez is része az úgynevezett 
utánkövetésnek, amely során a veze-
tő feladatokat ad a munkatársainak, 
a tréningen megtanult gyakorlatokat, 
ismereteket más termékcsoportokon 
is alkalmaztatja velük, azaz frissíti a 
továbbképzésen szerzett ismereteiket. 
Ezzel új lendületet tud adni a csapat-
nak, aminek áldásos volta a gyógyszer-
tár forgalmában is meg fog mutatkozni.  

Ellenkező esetben, ha valaki nem fog-
lalkozik ezzel, azt fogja észrevenni, 
hogy két-három hónap múlva elkezd 
lecsengeni, és körülbelül hat-nyolc 
hónap múlva teljesen megszűnik a 
képzés hatása, a kollégák arra a szintre 
esnek vissza, ahol korábban voltak. 

A képzések után, ha nem is minden eset-
ben, de kapok visszajelzéseket. Azok 
a gyógyszertárvezetők, akik egy-két 
hónap múlva keresnek meg, nagyon 
sokszor azért teszik ezt, mert segítséget 
kérnek. Egyébként ők a legjobb partne-
reink, mert ez azt is jelenti, hogy foglal-
koznak a dologgal. Tetszett nekik, hisz-
nek benne, és a további támogatásunkra 
van szükségük bizonyos feladatok ki-
dolgozásában. Vagy azt szeretnék, ha 
közösen átnéznénk, hogy amit eddig 
tettek, azt jól csinálták-e. Vagy 
azért jelentkeznek, mert évente 
kérnek újabb képzést. Vagy mert 
új munkatárs érkezett a csapat-
ba, és szeretnék, ha ő is kapna 
valamilyen felkészítést.

A tréningek hatékonysága az 
adott képzés céljától, jellegétől 
függően könnyebben vagy ne-
hezebben mérhető. Könnyebb 
mérni egy olyan képzés eredmé-
nyességét, ahol azt vizsgáljuk, hogy 
egy-egy célterületen milyen lehetősé-
geink vannak arra, hogy a beteg gyó-
gyulását hatékonyan, más terápiával is 
kiegészítve segítsük, kvázi kosárérté-

ket növeljünk. Ott jól lehet látni, hogy 
az előtte lévő időszakhoz képest a tré-
ninget követően 60-80-90 százalékkal 
nőtt az értékesítési volumen. Ellenben, 
ha egy csapatépítő vagy konfliktuske- 
zelő tréninget tartunk, annak az ered-
ményei nem igazán számszerűsíthetők. 

A képzések hatékonysága, eredmé-
nyessége kapcsán nagyon fontos a 
gyógyszertárvezető hozzáállása. Nem 
egy kolléga, aki részt vett a tréningen, 
úgy állt fel a végén, hogy ő ezt nem 
tudja megvalósítani a patikájában. 
Gondolok itt például a belső motivá-
ciós rendszer kialakítására. Negyven 
évig nem csinálta, és negyven év után 
nem meri bevezetni. Fél, hogy belső 

konfliktust okoz vele. Tehát amikor 
a képzés kvázi sikertelenségéről be-
szélünk, inkább arról van szó, hogy a 
megvalósítás valamilyen akadályba üt-
közik, és nem történik meg a változás. 

Amire a közeljövőben szükség  
lehet

Amire meglátásom szerint az elkö-
vetkező időszakban, képzés szintjén 
szükségük lehet a patikáknak, az a 
dolgozók önmotiváltságának, pozitív 
hozzáállásának a növelése, illetve a 
kiégés kezelése. Egyes kollégákra ez 
igencsak ráférne, és ezekre mind van-
nak képzéseink. Viszont, mivel egyet-
len patika sem fogja befizetni erre az 
összes emberét, hiszen a probléma ál-
talában csak egy-két munkatársat érint, 
számunkra is új kihívást jelent, hogy 
ezt hogyan szervezzük meg. Illetve a 
patikavezető számára is komoly fela-

dat, hogy ezt észrevegye, tudatosít-
sa magában, és a beosztottjánál 
kellő diszkrécióval rámutasson 
erre a hiányosságra. 

Az elmúlt két évben gyakorlati-
lag senki nem fektetett energiát 
az ilyen jellegű képzésekbe. Ha 
ezt most valaki megteszi, ha-
tékonyságot tud növelni és na-
gyon szép eredményt fog vele 

elérni, plusz versenyelőnyre tesz 
szert azokkal szemben, akik nem 

lépnek ezen a téren. 

Dr. Kovács Zsolt 
szakgyógyszerész,
Pharmatrainer Kft.

„(A képzésekkel)  
a beosztottaknak nemcsak a 

kommunikációs technikáját, hanem a 
termékekkel kapcsolatos ismereteit is 
fejleszthetjük, ráadásul a kettőt össze 

lehet kapcsolni.”
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ban együtt dolgoznak a gyógyszeré-
szekkel. 

Gy.: Mi szükséges egy külföldi szá-
mára az ottani munkavégzéshez?

T. L.: Amit mindenképpen meg kell 
tenni, az a diploma elismertetése. Mi-
vel Magyarország az Európai Unió 
tagja, ez nem jelent különösebb prob-
lémát, főleg, ha valamilyen egyen-
jogú szakmáról (például orvoslásról 
vagy gyógyszerészetről) van szó. Ez 
persze attól is függ, hogy az illető 
ezen belül milyen területen akar dol-
gozni.   

Gy.: Kérlek, mesélj a svájci közfor-
galmú gyógyszertárakról! Milyen 
munka zajlik és milyen termékek 
érhetők el ezekben?

T. L.: A közforgalmú patikákra leg-
inkább vevőként látok rá. Nagyon 
sok termék van, amelyek jelentős 
része szabadpolcon is elérhető. Sok 
gyógyszertár drogéria jelleggel mű-
ködik, a konkrét kínálatuk pedig attól 
függ, hogy melyik patikalánchoz tar-
toznak. Különleges termékekről nem 
tudok beszámolni: ahogy a magyar-
országi gyógyszertárakban, úgy itt 
is kaphatók gyógyteák, gyógyászati 
segédeszközök, állatgyógyászati ter-
mékek, kozmetikumok, étrend-kiegé-
szítők.
 
Gy.: Márciusban beszámoltál ar-
ról, hogy a svájci gyógyszerészek is 
részt vesznek a COVID-19 és egyéb 
betegségek elleni vakcinációban. 

kapcsolatban állsz a gyógyszeré-
szekkel. Ez mit jelent?

T. L.: A klinikai munka során az 
orvosok és a gyógyszerészek kö-
zött folyamatos az együttműködés. 
A klinikai gyógyszerészek gyakran 
hívják fel a figyelmünket az interak-
ciókra, rendszeresen ellenőrzik a be-
tegeink gyógyszerlistáját. A kórház 
elektronikus lázlapján automatikus 
visszajelzést kapunk a gyógyszer-in-
terakciókról, ha pedig valamilyen ko-
molyabb probléma merül fel, akkor a 
gyógyszerészek telefonon keresnek 
meg bennünket. Ha van lehetőség 
több hatóanyag kombinációban tör-
ténő alkalmazására, ebben is a segít-
ségünkre vannak. Egyes különleges 
gyógyszerek beszerzéséhez szintén 
elengedhetetlen a kórházi gyógysze-
részek segítsége. 

Gy.: Milyen hatékonysággal mű-
ködik nálatok a gyógyszerész-or-
vos kapcsolat? Mi a jellemzőbb: 
az orvosok keresik a gyógysze-
részeket információért vagy  
fordítva?

T. L.: A klinikai gyógyszerész fel-
adatai közé tartozik a gyógyszer-
kiadás kontrollálása és az egyes 
betegek gyógyszerelése. Eddigi 
munkám során kevés kapcsolatom 
volt gyógyszerésszel, amikor igen, 
akkor általában azért, hogy egy kü-
lönleges gyógyszert hogyan lehetne 
helyettesíteni vagy megrendelni. 
Ezzel szemben a belgyógyászaton 
dolgozó orvosok sokkal szorosab-

Gyógyszertár: Kérlek, röviden mu-
tatkozz be lapunk olvasóinak!

Dr. Tóth László: Fertőszéplakról 
származom, a Pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumba jártam, majd a Sem-
melweis Egyetemen végeztem a tanul-
mányaimat. A diploma megszerzését 
követően kerültem ki Svájcba, ahol 
lassan már ötödik éve ortopéd trau-
matológus rezidensként dolgozom. 
Előbb Sankt Gallenben, majd a Rajna 
völgyében szereztem tapasztalatokat 
a sebészet és ortopédia-traumatoló-
gia, valamint a kézsebészet területén. 
Jelenleg Baselland kanton központi 
kórházában, a bruderholzi és a liestali 
telephelyen dolgozom. 
 
Gy.: Márciusi bejelentkezésed al-
kalmával említetted, hogy szoros 

Dr. Tóth László: „A gyógyszerészet egy maximálisan  
megbecsült, tisztelt foglalkozás”
Interjú egy Svájcban dolgozó magyar orvossal

Az idei Gyógyszertár-működtetés Konferencián dr. Tóth László is azon külföldön dolgozó magyar egészségügyi szakemberek 
között volt, akik a nyugat-európai gyógyszertári vakcinációról és a patikák COVID-19 járvánnyal kapcsolatos védekezési stra-
tégiájáról számoltak be az online rendezvény népes hallgatóságának. László rezidens orvos, aki az alábbi interjúban a svájci 
gyógyszerészek munkájáról, feladatairól és lehetőségeiről beszél.
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Milyen továbbképzést kell ehhez el-
végezniük és kiket olthatnak?

T. L.: A gyógyszerészek és gyógy-
szertári asszisztensek a pharmaSuis-
se, vagyis a svájci gyógyszerészszö-
vetség felé jelezhetik, ha szeretnének 
részt venni az oltási programban. Ah-
hoz, hogy ezt megtehessék, egy négy 
blokkból álló továbbképzésen kell 
részt venniük, ahol az oltás és a vérvé-
tel technikai feltételeit tanulják meg, 
valamint egy alapszintű újraélesztési 
tanfolyamot végeznek el. Ez a képe-
sítés két évre szól, majd kétévente 50 
kreditpontot kell szerezniük, hogy ezt 
a tevékenységet tovább folytathassák. 
Ennek a fele az alapszintű újraélesztés 
ismereteinek felfrissítéséből, a másik 
fele pedig különböző szakmai kol-
lokviumokon szerzett pontokból áll  
össze.

A vakcinációban részt vevő patikák 
listája az interneten könnyen elérhető 
(https://impfapotheke.ch/). Minden-
ki kiválaszthatja a hozzá közel eső 
gyógyszertárat, ahol az erre kiképzett 
személyek végzik a vakcinációt. A 
honlapon az is szerepel, hogy az adott 
patikában milyen oltásokat (influen-
za, HPV, FSME, hepatitis A és B stb.) 
lehet megkapni. Az elmúlt évben ösz-
szesen körülbelül 83 ezer oltást adtak 
be a gyógyszertárakban. A vakcináció 
általában kampányszerűen, tavasszal 
és ősszel zajlik. Szigorúan szabályo-
zott, hogy a gyógyszertári szakember 
kinek adhat oltást. Elsősorban a fel-
nőtt, társbetegségek nélküli szemé-
lyeknek, akiknél alacsony a szövőd-
mények kockázata.

Gy.: Hogyan zajlik a COVID-19 el-
leni vakcináció, illetve a gyógysze-
részek hogyan veszik ki a részüket 
a védekezésből?

T. L.: Elsősorban Modernával és 
Pfizerrel oltanak. A vakcinákat kan-
tononként osztják szét, és minden 
kanton maga határozza meg, hogy 
milyen sorrendben végzi az oltást, 
illetve hogy ki és hogyan oltson. 
Ahol én élek, Sankt Gallen kanton-
ban a kórházak az elsődleges oltó-

központok. Második fázisban mobil 
oltócsapatok működnek, amelyek ki-
mennek az oltást felvenni kívánó em-
berekhez, illetve kirendelt praxisok 
is vannak, ahol oltást lehet végezni. 
Jelenleg oltási centrumokban folyik a  
vakcináció.

Az elmúlt másfél év során a svájci 
gyógyszerészek egyre nagyobb sze-
repet kaptak a COVID-19 járvány 
leküzdésében. A patikák leginkább 
a tesztelésben vesznek részt. Kétféle 
tesztet tudnak végezni: a gyorsteszt 
nasopharingeális mintavételt jelent, 
30 percen belül produkál eredményt, 
és az aktív fertőzést mutatja ki. Ha 
pozitív az eredmény, akkor továb-
bi verifikáló tesztekre van szükség. 
Az antitest tesztet öt csepp vérből 
végzik, és a laborban pár napon be-
lül ki tudják mutatni, hogy az illető-
nek vannak-e antitestei, volt-e CO-
VID-fertőzése. 

Érdekesség, hogy minden svájci 
állampolgár vagy tartózkodási en-
gedéllyel rendelkező személy az 
egészségbiztosítási kártyája felmu-
tatása ellenében havonta ingyenesen 
kaphat öt darab COVID-gyorstesztet. 
Ha pozitív az eredmény, akkor érde-
mes azt egy másik (például PCR-)  
teszttel is megerősíteni. Ez a rend-
szer nagyon jól működött a harmadik 
hullám előtt.

Gy.: Jelenleg milyen nálatok a jár-
ványhelyzet? Milyen korlátozások 
vannak érvényben?
 
T. L.: Nyár elejére erőteljesen visz-
szaesett a fertőzöttek száma, az utób-
bi hetekben viszont újra emelkedni 
kezdett, egy-két hetente duplázódik 
az esetszám. A reprodukciós ráta ak-
tuálisan 1,04, vagyis a közeljövőben 
előreláthatóan intenzívebbé válik a 
járvány. A lakosság 55 százaléka már 
legalább egy oltást megkapott, 48 szá-
zalékuk pedig teljesen oltott. 

Nyitott helyen nem, viszont zárt tér-
ben kötelező a maszkviselés. Étter-
mekben az asztal elfoglalásáig kell 
maszkot hordani, amit nem tartok 

teljesen konzekvens előírásnak. To-
vábbá zárt terekben, például patikák-
ban, múzeumokban vagy éttermekben 
egyidejűleg csak egy meghatározott 
számú ember tartózkodhat. 

Természetesen az egészségügyben 
is betartjuk a higiénés előírásokat: 
a várótermekben korlátozott a páci-
ensek száma, és az ott tartózkodók 
számára is kötelező a kétméteres tá-
volság betartása. A kézfogás tovább-
ra sem engedélyezett. Egészségügyi 
intézménybe belépve mindenhol 
emlékeztetnek a higiénés szabályok 
betartására, a pácienseknek pedig 
nyilatkozniuk kell a tünetmentes-
ségükről. Reméljük, hogy az oltás 
segítségével le tudjuk küzdeni a jár-
ványt, és újra minden visszatérhet a 
rendes kerékvágásba. 

Gy.: A gyógyszer-expediáláson kí-
vül milyen egyéb tevékenységet, 
egészségügyi szolgáltatást végeznek 
a gyógyszertárban? 

T. L.: A gyógyszertárak ajánlata na-
gyon sokrétű. Ahogy említettem, 
nagyon fontos szerepet játszanak az 
oltási programban. Emellett a gyógy-
szerelésben is egy átfogó tanács-
adó tevékenységet végeznek. A napi 
gyógyszeradag buborékcsomagolása 
pedig sokak gyógyszerelését köny-
nyíti meg. Sok patikában lehetséges 
alapvető diagnosztikai vizsgálatokat 
végezni, például COVID-tesztet, vi-
zeletvizsgálatot, vércukor- és vita-
minszint-mérést. Egyre több helyen 
van lehetőség hallásvizsgálatra, vala-
mint sebkezelésre is. 

Gy.: Létezik-e Svájcban eRecept, 
elektronikus egészségügyi szolgál-
tatási tér, mint nálunk?
 
T. L.: Egyelőre nem. A betegek a kór-
házból való távozáskor papír formá-
jában kapják a receptet. Az azonban 
előfordul, hogy közvetlenül a páciens 
által kívánt gyógyszertárba küldjük át 
a vényt. A patikákkal történő kapcso-
lattartás továbbá egy titkosított, belső 
rendszeren keresztül, e-mailben is le-
hetséges.

https://impfapotheke.ch/
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Stratégiai gyógyszerlista készül
A hazai lakosság biztonságos és folyamatos gyógyszerellátásának növelése és 
erősítése céljából a kormány stratégiai gyógyszerlista összeállításával bízta meg 
Kásler Miklóst és Palkovics Lászlót. Az erről szóló kormányrendelet július vé-
gén, a Magyar Közlönyben látott napvilágot. 

A 2020-as tavaszi karantén idején nemcsak a kismamák keresték kétségbeesetten 
a K-vitamint a patikákban, számos krónikus betegséggel élő magyart is érintett 
különböző gyógyszerkészítmények hiánya. A korábban megszokott okok mellé 
ekkor logisztikai és alkalmanként gyártói oldalon felmerült nehézségek is fel-
sorakoztak, olykor pedig az egyes 
kormányok blokkolták átmeneti-
leg bizonyos hatóanyagok vagy 
készítmények exportját, eseten-
ként továbbszállítását. 

A friss kormányrendelet értelmében 
az EMMI és az ITM vezetőinek az 
augusztusig összeállítandó lista ele-
meinek kiválasztásakor arra is tekin-
tettel kellett lenniük, hogy az a hazai 
gyártóhellyel rendelkező gyártók 
termékeit is tartalmazza. A dokumen-
tum szintén az egészségügyért felelős 
miniszter feladatául szabta, hogy állítsa össze a hiánycikként azonosítható termékek 
hatóanyaglistáját, az innovációs miniszternek pedig azt, hogy dolgozzon ki olyan ipar-
politikai ösztönzőrendszert, amely e hiánycikkek hazai gyártását támogatná.

A stratégiai gyógyszerlistán szereplő készítmények a tervek szerint bekerülnének 
a közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerek közé, illetve a Közbeszerzési 
és Ellátási Főigazgatóság központosított gyógyszerbeszerzéseire kiírt pályáza-
toknál is kitüntetett figyelmet kapnak majd. Az ellátás idei biztosítása érdekében 
az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyszertámogatás 
kiadásai jogcímét 900 millió forinttal kell megemelni, jövőre pedig a felmerülés 
ütemében 1,8 milliárdot szánnak erre a célra.

Forrás: index.hu

Van, ahol már drónon érkezik a 
gyógyszer

Napjainkban alapvetően átalakulnak a 
vásárlási szokások, amiben a korona-
vírus-járvány is jelentős szerepet ját-
szik. Az amerikai piacon például már 
drónokkal történő gyógyszer-házhoz-
szállításra is van lehetőség.  A Kroger 
élelmiszerláncnál például 800 robot 
és 400 ember dolgozik a csomagok 
összeállításán: a raktárban 21 szinten 
vannak a raklapok, a robotok pedig 
átlagosan 5-10 perc alatt tudják ösz-
szeszedni egy család teljes rendelését. 
Napi 20 ezer online rendelést tudnak 
így teljesíteni, a maximum 2,2 kg sú-
lyú dobozokat pedig drónok viszik ki 
az Ohio államban található központtól 
legfeljebb 90 mérföldön található cí-
mekre. A Kroger mellett az Amazon is 
alkalmaz már ilyen repülő szállítóesz-
közöket. 

Forrás: napi.hu

Gy.: Hogyan működik Svájcban az 
internetes gyógyszerrendelés, ház-
hozszállítás rendszere?

T. L.: A legtöbb gyógyszertárban lehet-
séges mind a recept interneten történő 
beváltása, mind pedig a nem vénykö-
teles gyógyszerek és egyéb termékek 
házhozszállítása. Egy, az orvos által 
kiállított állandó recepttel (Dauerre-
zept) pedig egy éven keresztül, további 
személyes kontakt nélkül is lehetséges 
a szükséges gyógyszer kiváltása.

Gy.: Milyenek a gyógyszerészfizeté-
sek?

T. L.: Svájcban nyilvánosak az erre 
vonatkozó adatok: a közforgalmú 
gyógyszerészek jövedelme havi brut-
tó 6500-9000 frank (2,1-2,9 millió fo-
rint) között van. Ez egy középkategó-
riás fizetés, vezető pozícióban ennél 
többet lehet keresni. 
 
Gy.: A kormányzat és a lakosság 
mennyire tiszteli, becsüli meg a 
gyógyszerészeket?
 
T. L.: A gyógyszerészet egy maxi-
málisan megbecsült, tisztelt foglal-
kozás, a páciensek szakemberként 
tekintenek a gyógyszerészekre. Az 

idősebb emberek, akik gyakrabban 
járnak patikába, nagyon kötődnek az 
ottani szakmai személyzethez. 

Gy.: Tervezed, hogy a közelebbi 
vagy távolabbi jövőben hazajössz 
Magyarországra élni, dolgozni?

T. L.: Elsődleges célom, hogy a szak-
képzésemet befejezzem, amiből még két 
évem van hátra. Ezt követően a nagyízü-
leti protetikában szeretném az ismere-
teimet tovább mélyíteni. Hosszú távon 
viszont otthon szeretnék dolgozni. 

Tóth Tamás

BEMUTATJUK NYITOTT SZEMMEL
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Az államilag támogatott gyógysze-
részképzésbe való bejutás felvételi 
ponthatárai átlagosan változatlanok 
maradtak a tavalyi évhez képest. 
Szegeden két ponttal többre, Pécsen 
viszont két ponttal kevesebbre volt 
szükség, mint 2020-ban, Debrecenben 
és Budapesten viszont maradt a 380 
pontos limit. A költségtérítéses kép-
zés ponthatára viszont mind a négy 
egyetemen csökkent, a leglátványo-
sabban Pécsen, a legkisebb mértékben 
pedig Debrecenben.  

A  Semmelweis Egyetem Gyógysze-
résztudományi Kara az idei felvételi 
eljárásban szinte a teljes képzési ke-
retszámát fel tudta tölteni: a lehetsé-
ges 170-ből 166 jelentkezőt vettek fel, 
közülük 23-at önköltséges képzésre. 
Debrecenbe 75 fő nyert felvételt (58-
an állami finanszírozású képzésre, 17 
fiatalnak viszont „saját zsebből” kell 
finanszíroznia tanulmányait). Pécsen 
56 elsőéves gyógyszerészhallgató 
kezdheti meg idén a tanulmányait 
(közülük 47-en állami támogatással), 

míg Szegeden ez a két szám 79, illetve 
15 fő.

Azaz első körben 391 fiatalt vár a négy 
hazai képzőhely Gyógyszerésztudo-
mányi kara, az intézmények azonban 
pótfelvételit is hirdettek, így megfelelő 
pontszám esetén további hallgatókkal 
bővül ez a kör, és valószínűleg eléri 
majd a kívánatosnak tartott legalább 
400 főt. 

Forrás: MTI, mgyk.hu

5-11 éveseken teszteli vakcináját a Pfizer és a Moderna

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) sür-
getésére a Pfizer és a Moderna az 5-11 éves korosztályon is 
elkezdte tesztelni COVID-19 vakcinája biztonságosságát és 
hatékonyságát. A kutatásra azért van szükség, hogy kizárja 
az olyan lehetséges mellékhatásokat, mint például a 30 év 
alatti fiataloknál nagyon ritkán előforduló szívizomgyulla-
dás.  A két cégnek legalább háromezer ilyen korú gyereket 
kell megvizsgálnia, ami kétszer annyi, mint amennyit erede-
tileg a gyártók terveztek. 

Forrás: PharmaOnline

Kiszállt az állam a Richterből
Augusztus elején fejeződött be az az értékpapír-transzfer, 
amelynek keretében a Magyar Állam tulajdonában álló 
9.777.658 darab Richter-törzsrészvény a Nemzeti Egész-
ségügyi és Orvosképzésért Alapítvány tulajdonába ment át. 
A tranzakció eredményeként az MNV Zrt. által képviselt 
Magyar Állam befolyása (szavazati joga, illetve tulajdoni 
hányada) a Richter Gedeon Nyrt.-ben 5,25 százalékról nulla 
százalékra csökkent. A gyógyszercég legutóbbi gyorsjelen-
tése szerint részvényeinek 34,06 százaléka belföldi, 65,53 
százaléka pedig külföldi tulajdonban van.

Forrás: mti.hu

Százból öt patika használ már robotot

2015-2020 között látványosan megugrott Magyar-
országon az automatákat használó patikák száma: 
tavaly nyáron már 114 közforgalmú gyógyszertár, 
vagyis a hazai patikák csaknem öt százaléka hasz-
nált valamilyen robotrendszert. Technológiájuk fej-
lesztésére – jellemzően a vidéki gyógyszertárak ese-
tében – a koronavírus-járvány után megnyílt európai 
uniós pályázati források is lehetőséget kínáltak.

Egyes szakemberek szerint a robotizációval 12-14 szá-
zalékos forgalomnövekedés érhető el, csökkenthetők a 
bér- és a logisztikai költségek, továbbá a szolgáltatá-
sok minősége nagymértékben javul. Lényegében min-
den robot egy raktározó és kiszedő automata, amely 
a gyógyszert eljuttatja az azt kiadó gyógyszerészhez, 
meggyorsítja és biztonságosabbá teszi a logisztikai hát-
térmunkát, így több idő jut a páciensre a kiszolgálás 
során.

Az ország egész területén, közepes és nagyobb vá-
rosokban is működik már ilyen automatizált gyógy-
szertár. A patikák többféle – külföldi és hazai fej-
lesztésű – robotot használnak, a lényeg, hogy a be-
rendezés kompatibilis legyen az adott gyógyszertár-
ban alkalmazott informatikai rendszerrel.

Forrás: vg.hu

Felvételi ponthatárok a hazai gyógyszerészképzőhelyeken

Képzőhely Semmelweis Egyetem Debreceni Egyetem Pécsi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Államilag támogatott 398 380 380 397 380 380 385 382 380 389 380 382

Költségtérítéses 410 340 325 nem 
indult 288 284 312 339 308 302 295 282

Egyetemi felvételi eredmények 2021-ben
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Kötelező az oltás a gyógyszertári dolgozóknak

A július 29-én kiadott  Magyar Közlönyben  jelent meg a koronavírus elleni vé-
dőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29) kormányrendelet, amely 
az egészségügyi dolgozók számára kötelezővé teszi a koronavírus elleni védőoltás 
felvételét.

A 2021. augusztus 1. napján hatályba lépett jogszabály szerint a közvetlen lakossá-
gi gyógyszerellátást végző egészségügyi szolgáltatóknál (gyógyszertáraknál) nem 
lehet alkalmazni olyan egészségügyi dolgozót (gyógyszerészt, asszisztenst, szakasz-
szisztenst és más, nem egészségügyi dolgozót) aki nem rendelkezik koronavírus el-
leni védőoltással. Ez a rendelkezés a helyettesítőkre és az újonnan felvett dolgozókra 
is vonatkozik.

Azok a foglalkoztatottak, akik eddig még nem kapták meg a védőoltásukat és nem 
mentesülnek az oltási kötelezettség alól, 2021. szeptember 15. napjáig adathatják be 
az első adagot a kétdózisú vakcinákból. A második dózis beadásának határidejét az 
oltóorvos dönti el. Az egydózisú vakcinát szintén szeptember elsejéig kellett beadni 
a dolgozóknak. A kötelezettség alól csupán azok mentesülnek, akiknek egészségügyi 
indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele. Ezt a háziorvos kezdeményezésére a fog-
lalkozás-egészségügyi orvosnak egy szakvéleménnyel kell igazolnia.

A munkáltató felhívására a dolgozóknak öt napon belül hitelt érdemlően igazolniuk 
kell azt, hogy felvették a hazánkban engedélyezett védőoltások egyikét. Az oltás 
felvételét négyféleképpen is lehet igazolni, például a digitális uniós oltási igazol-
vánnyal vagy a magyar oltási igazolvánnyal és applikációval.

2021. szeptember 1. után a munkáltatónak fel kell szólítania a még be nem oltott 
munkavállalóit az oltás felvételére. A munkavállalónak ezt követően legfeljebb 15 
napon belül be kell mutatnia az oltásról szóló igazolást vagy a mentességről szóló 
szakvéleményt. Ezek hiányában az oltatlan dolgozó munkaviszonyát meg kell szün-
tetni. A munkáltató a munkaviszonyt felmentéssel, illetve felmondással, azonnali 
hatállyal szünteti meg, felmentési és felmondási idő nélkül. Ebben az esetben a dol-
gozónak végkielégítés sem jár.

Forrás: HGYSZ

Kilenc százalékkal emelkedett a vényköteles gyógyszerek forgalma

A gyenge áprilisi és májusi forgalom után júniusban ismét jelentősen, 6,3 százalék-
kal emelkedett a hazai patikák gyógyszerforgalma, és elérte a 48 milliárd forintot. A 
bővülés a tavaly júniusihoz képest 9 százalékos. Az átlagon felüli tavasz eleji gyógy-
szervásárlások miatt ideiglenesen megnőtt a lakosságnál felgyűlt készletek mennyi-
sége, ugyanakkor a felhalmozás mértéke idén jóval kisebb a tavalyinál.
 
Az eladott gyógyszerek darabszáma nem emelkedett annyira, mint a forgalmi ér-
tékük. Receptköteles gyógyszerből 14,9 millió dobozzal adtak el, 5,2 százalékkal 
többet, mint májusban, és 3,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Egy vevő tavaly júniusban átlagosan 3060 forintot hagyott a patikában, az idén már 
3230-at. A drágulás 5,5 százalékos, a Központi Statisztikai Hivatal szerint 3,4 száza-
lékos, de az utóbbi adat a gyógyszer- és gyógyárupiac egészére vonatkozik.

Forrás: Hiflylabs, vg.hu

Szeptember a vérnyomásmérés  
hónapja

A Nemzetközi Hypertonia Társa-
ság és a Hypertonia Világ Liga az 
idei évre is mozgalmat hirdetett, 
május és november között egy 
szabadon választható hónapra. A 
cél, hogy legalább 100 országban 
összesen 25 millió  egyén vérnyo-
mását mérjék meg. Ez az akció 
hazánkban is lehetőséget teremt a 
nem ismert vagy nem rendszere-
sen gondozott hypertoniás betegek 
megtalálására és ezt követően a 
megfelelő ellátásukra. Magyaror-
szágon a 3,5 millió hypertoniás 
beteg mellett ugyanis nagyszámú 
olyan egyén él emelkedett vérnyo-
mással, aki nem tud erről a problé-
májáról.

A tervek szerint vérnyomásmérő 
helyek a hypertonia centrumok, 
szakambulanciák, a társtársaságok 
szakrendelései, a háziorvosi ren-
delők és a gyógyszertárak lesznek. 
Önkéntesek segítségével közössé-
gi rendezvényeken, bevásárlóköz-
pontokban is sor kerülne vérnyo-
másmérésre.

2021. szeptember 1-30. között a 
háziorvosoknál és a gyógyszer-
tárakban naponta egy-két egyén, 
a hypertonia szakellátóhelyeken 
50-100 személy vérnyomásmé-
rése és a közösségi helyeken 
változó létszámú önkéntesek be-
vonása lehetővé tenné Magyaror-
szágról 10 ezer ember adataival 
hozzájárulni a mozgalomhoz. Ez 
a létszám a hazai epidemiológiai 
adatok reprezentatív mintája is 
lenne.

A szervezők a gyógyszerészeket 
is kérik, hogy jelentkezésükkel és 
támogató részvételükkel segítsék a 
mozgalom hazai megvalósulását. 
Jelentkezni a nemzeti koordinátor 
iroda címén lehet: mmm21.hu@
gmail.com

Forrás: MHT

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c871389dea511bdb6bcb4f01d8a2014c51363aa9/megtekintes
http://www.vg.hu/
mailto:mmm21.hu@gmail.com
mailto:mmm21.hu@gmail.com
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A MAGYAR TENGER
Balatonszemes, a déli part ékköve
Balatonszemes legnagyobb tavunk déli partján, Balatonlelle 
és Balatonszárszó között helyezkedik el, és már az őskorban 
is lakott település volt. A mai temetőben található hatalmas 
halomsír, a Sipkadomb vaskori eredetű, amelybe minden bi-
zonnyal egy előkelő személy hamvait temették. Az őskorból 
származó régészeti leletek bizonyítják, hogy ezen a helyen 
kelták és rómaiak is éltek. Az 1323-ban a vízszintes 1. sor 
megfejtése szerinti helyen épült a „Mindszent” pálos kolos-
tor, amely a török hódoltság alatt súlyosan megrongálódott, 
romjai a rend 1783. évi feloszlatását követően pedig szinte 
teljesen elenyésztek. A helyszínen 2014-óta régészeti kuta-
tás folyik, amelynek során értékes leleteket tártak fel. 

A községben 1880-tól jelentek meg az első fürdőven-
dégek, akik nyaranta szobákat béreltek a helybeliek-

től. A századfordulón kéthelyi Hunyady Imre gróf, 
majd a fia, József birtokaik jelentős részét felpar-
celláztatták a felső és az alsó villatelep kialakításának  
céljára. A villatulajdonosokból 1908-ban alakult 
meg a helyi fürdőegyesület. A település korábbi, a  
függőleges 14. sor megfejtésében olvasható neve végül 
1912-ben változott Balatonszemesre.

1976. június 4-én a Szemeshez családilag kötődő színmű-
vészt – neve a függőleges 15. sor megfejtése – a vasútál-
lomás közelében érte a halál, az általa olyannyira tisztelt 
József Attilának a szomszédos Balatonszárszón bekövet-
kezett halálára tragikusan rímelő módon. Sírja a község 
temetőjében zarándokhellyé, síremléke helyi nevezetes-
séggé vált. 1995-től minden évben megrendezik a róla el-
nevezett országos vers- és prózamondó versenyt, amely a 
község életének jelentős kulturális eseménye. Sajnos azóta 
testvére – akinek neve a függőleges 17. sor megfejtésében 
olvasható –, a filmszínész, filmrendező és producer is itt 
nyugszik.

Vízszintes
1. Megfejtés 12. Gonosztevő, útonálló 13. Kert szerszám né-
velővel 16. Gőg, önérzet, büszkeség 18. Svéd váltópénz 19. A 
rádium vegyjele 20. AK 22. Ismeretlen helyre rejt 24. Határoló 
elem a házban 25. Somogy megyei város 26. Vezető beosztás-
ban dolgozik, szleng 27. Téma, amiről nem szabad vagy nem 
illik beszélni 28. Cím is van ilyen, ami egy egyedi hálózati azo-
nosító 30. RTO 32. A máj által termelt emésztőnedv 34. Alapul 
szolgáló elgondolás 35. Cseh autók jelzése 36. Valamit kiváltó 
tényező 38. Céltudatos, külső vagy belső akadályok legyőzé-
sére irányuló tevékenység jelzője 41. Felmenője 42. Védelmi 
célból emelt erődítmény 44. Elbeszélő irodalom, az irodalom 
három műnemének egyike 45. Hacsaturján, örmény zeneszerző 
keresztneve 46. A gazdaság termelő ágazata 48. Egyik legfon-
tosabb ételízesítőnk névelővel 49. Körülbelül 50. Kicsinyítő 
képző 51. Kiejtett betű 52. Arab lant 54. … Margit, Kossuth- és 
Balázs Béla-díjas színművésznőnk volt 56. Török tiszti rang 57. 
Éljen, nagyszerű! 58. Kettőzve édesség 60. Az államok által ki-
vetett adószerű kötelezettség a határukat átlépő árukra 62. CKA 
64. Burkoltan, rosszindulatúan, alig észrevehető módon végre-
hajtott támadás jelzője 66. Lelki fájdalom 68. Római kettes 69. 
Labdarúgó öröme 70. Az állam által kirótt fizetési kötelezettség

Függőleges
2. Rangjelzés 3. Szótoldalék 4. Másnak ad 5. A kifejlett ro-
var testének középső szelvénye 6. Angol vagy! 7. Orosz he-
lyeslés 8. Elszántan kergető 9. … fári, hiábavaló üres fecsegés 
10. Felmenője 11. Pozitív jelző 14. Megfejtés 15. Megfejtés  
17. Megfejtés 19. Fogoly, fegyenc 21. Részesül 22. Német né-
velő 23. Szavak előtagjaként jelentése föld, földi 24. Hátsó 29. 
Brit eredetű, felső erjesztésű sörfajta rövidítése 31. Arab férfi-
név 33. Mezőgazdasági eszköz 34. Becézett női név 35. Csupán, 

kizárólag 37. Készpénz 39. Az egyik szülő 40. Régi űrmérték 
41. Strázsa 43. Helyhatározó ragok egyike 45. … dabra, mond-
ja a varázsló 47. Gépelem, rugalmasságát a gépekben, szerke-
zetben használják ki 49. Rövid, szellemes, egyetlen problémát 
felvillantó és a tanulságot világosan megfogalmazó szépprózai 
műfaj (régies alakja) 53. Daru eleje! 54. Balatonboglári Borá-
szat 55. … Gardner, amerikai színésznő, kora egyik legnagyobb 
hollywoodi sztárja 59. Kipusztít 60. Megbeszélt időpontig áll-
dogál valaki miatt 61. Ez sok gyümölcsben van 63. Csonthéjas 
gyümölcs 65. Vasútállomás 67. Állóvíz 68. Idősebb

Az elsőként helyes megfejtést beküldő olvasónk jutalma  
egy háromezer forint értékű Libri könyvutalvány lesz.
Beküldési cím: info@magangyogyszereszek.hu 
Előző havi nyertesünk: Milánkovich Katalin, Budapest
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Helyszín: Ludwig Múzeum     Megtekinthető november 14-ig     Jegyár: 2000 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 22., 19.30     Jegyár: 4500–14900 Ft

KIÁLLÍTÁS
Nagylátószög – 120 éves a magyar film

KOMOLYZENE
Víkingur Ólafsson zongoraestje
Mozart és kortársai – C. P. E. Bach, Cimarosa és Haydn művei

Az első megrendezett jeleneteket is tartalmazó ma-
gyar filmet, A tánczot 1901. április 30-án mutatták be 
a budapesti Uránia Tudományos Színházban. Ezt az 
időpontot tekintjük a magyar film születésnapjának. 
120 év telt el azóta, egy hosszú és fordulatos időszak, 
amelynek eredményeire, értékeire és kihívásaira ilyen 
távlatból érdemes visszapillantani. Az évforduló al-

kalmából rendezett kiállítás célja, hogy átfogó képet 
adjon a hazai filmművészet és filmipar múltjáról és 
jelenéről. 

A szervezők különleges utazásra invitálják a látogatót, 
amely a film megszületésétől, a némafilmkorszakon és a 
hangosfilm feltalálásán át napjainkig vezet. Megjelennek 

a különböző időszakok 
mesterei és a nagy klasz-
szikusok, de mellettük 
felbukkannak mára már 
elfeledett, filmtörténeti 
szempontból mégis meg-
határozó művek is. A tár-
lat azoknak a nemzetközi 
karriert befutó, magyar 
származású alkotóknak 
az életére is kitekintést 
ad, akik a világ filmmű-
vészetében is letették a 
névjegyüket.

„Izland Glenn Gouldja” – írta róla a New York Times. 
„Lélegzetelállítón briliáns zongorista” – lelkesedett já-
tékáért a Gramophone kritikusa. A Le Monde újságírója 
„vulkanikus temperamentumát, hatalmas virtuozitását, a 
kihívások iránti fogékonyságát” dicsérte. Az 1984-ben, 
Reykjavíkban született Víkingur Ólafsson neve néhány 
éve még ismeretlenül csengett, mostanra azonban a nem-
zetközi muzsikustársadalom egyik legkiválóbb előadója-
ként tartja őt számon szakma és közönség.

Zenészcsaládban látta meg a napvilágot, első mestere 
zongoratanárnő édesanyja volt. Később persze a fiatal te-
hetség meg sem állt New Yorkig, ahol a világhírű Juilliard 
School of Music növendéke lett. Nemcsak abszolút, ha-
nem szinesztéziás hallása is (mint volt egykor Alekszandr 
Szkrjabinnak), vagyis képzelete a hangnemeket színek-
kel társítja. Az elmúlt évtizedben játékával szélsebesen 

hódította meg Európa és Amerika koncerttermeit. Ízlése 
sokszínű, érdeklődése tágas: lemezein Bach, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Brahms mellett például Philip Glass 
zenéje is megszólal.
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Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: október 1. és 2., 19.00     Jegyár: 2900–4500 Ft

Helyszín: Művészetek Palotája     Időpont: szeptember 21., 20.00     Jegyár: 3500–11900 Ft

BALETT
Pécsi Balett: Vasarely-etűdök

JAZZ
Snétberger: Itthon-otthon

Közreműködik: Uhrik Teodóra, Vári Éva,  
Kamarás Iván, Kiss-B. Atilla, Györfi Anna (ének),  

Kéméndi Tamás (harmonika)

Egy kiállítás mozgó képei – akár ez is lehetne az alcí-
me a Pécsi Balett nagyszabású előadásának, amelyben 
szó szerint megelevenednek a világhírű, pécsi születé-
sű képzőművész, Victor Vasarely művei. Vincze Ba-
lázs koreográfus-rendező és társai ezúttal cselekmé-
nyes balett helyett a művész tíz képe alapján kezdtek 
gondolkodni és alkotni. A néző különleges kiállításra 
kap meghívást, amelyen nagyszerű, Pécshez is kötő-
dő művészek lesznek a tárlatvezetők. Az elhangzó in-
formációkon túl színek, hangulatok, benyomások, és 
persze a képekbe kódolt pezsgő dinamika és szüntelen 
mozgás adja a kulcsot a táncesthez, amelyet Cziegler 
Balázs látványos díszlet- és Nagy Fruzsina inven-

ciózus jelmeztervei, továbbá Riederauer Richárdnak 
a képek struktúrájából kiinduló színpadi zenéje tesz  
teljessé.

Közreműködik: Snétberger Ferenc (gitár),  
Tzumo Árpád (zongora), Josh Ginsburg (nagybőgő), 

Toni Snétberger (dobok)
Vendég: Harcsa Veronika

Snétberger Ferenc 1988 óta alkot eleven hidat Buda-
pest és Berlin között, ekkor helyezte át székhelyét Né-
metország mostani fővárosába, ugyanakkor rendsze-
resen visszajár Magyarországra, hazai és nemzetközi 
zenekarokkal lép fel, tehetséget gondoz. Noha fia, Toni 
Snétberger már Berlinben született, ő is rendszeresen 
dolgozik magyar zenekarokkal. Több projektjükben 
szerepel a zongorista, Tzumo Árpád; ő ajánlotta Fe-
renc figyelmébe Josh Ginsburg amerikai származású, 
Berlinben élő bőgőst. 

Ferenc régi terve volt, hogy kvartettet alapít, s e formáció 
debütáló koncertjére most, ezen az estén kerül sor. Har-
csa Veronika 2014-15-ben Berlinben élt, sőt jazzklubot is 
működtetett a városban, de közös fellépésük is volt Snét-

berger Ferenccel a Művészetek Völgyében, ahol Veronika 
látta vendégül a gitárost.
 
Az improvizatív gitárjáték mestere, aki előszeretettel ve-
gyíti a jazzt, a klasszikus muzsikát, a roma és latin zenei 
hagyományokat, vadonatúj műsorral készül erre az alka-
lomra. 

Fotó: Kállai-Tóth Anett



https://www.facebook.com/magangyogyszereszek

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