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Tisztelt Kolleganôk, Kollega Urak!

A márciusi közgyûlésen megválasztott új összetételû elnökség nevé-
ben elsô alkalommal tájékoztatom a közgyûlést az elmúlt idôszak
történéseirôl.

Az elôzô ciklust záró, veszteségeinket elemzô beszámolómat azzal
zártam, hogy úgy gondolom, a neheze még hátra van. Éppen csak
hogy lebontottuk a piaci korlátokat, a szereplôk özönlenek az egész-
ségpiacra. Hátra van még a verseny, a koncentráció és a tulajdo-
noscsere. Sajnálatos, hogy nem tévedtem nagyot. A gyógyszer-
gazdaságossági törvény hatásai, a liberalizációs törekvések fel-
erôsödése a gyógyszerellátás kereskedelmi aspektusainak túlhang-
súlyozása tovább fokozták a már korábban is aggasztó jelensége-
ket. Az akkor 3 Mrd-ra számított forráshiányunk azóta megnégy-
szerezôdött. Az akkor már kitapintható szakemberhiány ma való-
sággá vált. A korábban megfogalmazott szakmai fejlesztésekhez
szükséges gyógyszerész létszám továbbra is hiányzik a gyógy-
szertárakból. Mindezekkel összefüggésben az igen erôteljesen fel-
hajtott bér-, és mûködési költségekkel párosuló, egyre növekedô for-
ráshiány már nemcsak 700 kispatika szinte garantált „bedôlését”
prejudikálja, hanem valamennyi mûködését, s így a biztonságos
gyógyszerellátást veszélyezteti.

A társadalmi tûrôképesség határát jelzi a tavaszi ügydöntô nép-
szavazás, amely lényegi változást hozott az egészségpolitikában.
Ennek köszönhetôen a vezetô kormánypárt visszavette az egész -
ségügy irányítását, s megkezdte a mérlegkészítést. Nem a hirtelen
józan felismerés, hanem a belsô politikai egyensúly megtartásának
egyetlen lehetôsége kényszerítette erre a lépésre. A tárca új, ta -
pasz talt, konszenzuskeresô vezetôt kapott, aki miután felfüggesz-
tette az egészségbiztosítás privatizációját és eleget tett az orvos-
társadalom jogos sérelmeit enyhítô, jelentôs nyomással kísért köve-
teléseinek, be is szûkült a mozgástere. Mind gazdasági, mind poli-
tikai, majd ezek következményeként szakmai értelemben. Ennek
megfelelôen továbbra is késedelmet szenved a már szakmai, és
egyes politikai döntéshozók által is elismert, a gyógyszerellátás te -
rületén bekövetkezett, jórészt visszafordíthatatlanul kedvezôtlen vál-
tozások orvoslása.

Áttekintve az egészségügyi ellátó rendszer helyzetét és a fôbb vál-
tozásokat, a következô megállapításokat tehetjük.

Az 1992-2008. közötti idôszakban az egészségbiztosítási kiadá -
sok reálértéke végig lassabban nôtt, mint a GDP. A merev, axió-
mának tartott konvergencia program, amely 2010-ig az egészség-
ügyre való ráfordítások csökkenését rögzíti, nem ad sem reményt,

sem esélyt a tendencia megváltozására. Az egészségügyi kiadá -
sok ra olyan társadalmi tényezôk is hatnak, mint a foglalkoztatás
alacsony szintje, a társadalom idôsödése, az egészségügyi ellátás
iránti igények növekedése és differenciálódása, amelyek megoldá-
sa a közkiadások növelését igényli. Mindezek közben, forráscsök-
kenés történik. A mai helyzetet a politikai megosztottság dominan-
ciája jellemzi a szakmai érvrendszer felett. Az egyén, a piac és az
állam szerepének megítélésben jellemzô a zavar, a rövid távú
kényszerekhez igazodás, az üzleti érdek elôtérbe helyezése, és a
túlélni kívánó szemlélet.

Európában ezalatt teljes szemléletváltozás zajlik, az egészségügyet
egyre inkább olyan eszköznek tekintik, amely hozzájárul a társa-
dalmi kohézió erôsödéséhez, a munkaerô termelékenysége és a
fog lalkoztatás növeléséhez, vagyis az egészségügy nem csupán
kiadás, hanem az egészségbe való beruházás. Nálunk ez az
irány váltás még nem fellelhetô.

A kormányzat számára évközben adott folyamatos jelzéseink 
a gyógyszerpiaci, környezetben tapasztalható nemkívánatos és
visszafordíthatatlan jelenségekrôl nem hoztak sikert számunkra. 
A lendületes gyógyszer ár- és támogatáspolitikai törekvések, az
orvosi rendelések egységes informatikai rendszerrel való szabályo-
zása, a helyettesítési gyakorlat és a generikus program sikeres vég-
rehajtását támogató érdekeltségi rendszerek még mindig nem
mûködôképesek a gyakorlatban. A másfél évtizedes árrés-rendelet
felülvizsgálatára irányuló 2007 májusi, s sajnálatos módon a
gyógyszerész szakma által is oldalba támadott törekvéseink sem
hoztak mostanáig eredményt. A mai napig az egészségügyi ellátó
rendszer egyetlen olyan szereplôi vagyunk, akik a sürgôsségi ellá-
tás fejében nem részesülnek semmiféle állami támogatásban.
Az eddigi tapasztalatok tehát kedvezôtlenek. 

Mindezekkel összefüggésben a MOSZ az elmúlt idôszakban foly-
tatott érdekérvényesítô tevékenysége során a következô területekre
fókuszált.

I.
A 2006. december 31-ig végrehajtandó repatriálási programot pár
nappal elôzte meg a gyógyszer-gazdaságossági törvény hatályba
lépése. Mint ismeretes, ez a program adott volna realitást ahhoz,
hogy a szakmai döntések szakmai kompetenciakörben szülessenek.

Korábban, a gyógyszertárak mûködtetésével összefüggô vizsgála-
taira alapozva a MOSZ már felvetette a gyógyszerészi kompeten-
cia sérülését. A 2006. évi XCVIII. Tv. rendelkezései és azok követ-
kezményei egyértelmûen kereskedelmi irányba tolták a közvetlen
lakossági gyógyszerellátási tevékenységet. Ennek tudható be, hogy
ma már elodázhatatlanná vált a szakmai és menedzsmentjogok
rendezése. Ez a kérdés egyik fô programpontja volt az Eger sza -
lókon megrendezett szakmapolitikai fórumunknak, amelynek ese-
ményei ma már széles körben ismertek. Lényegi megállapításként 
a gyógyszertárat mûködtetô vállalatban, a személyes gyógyszertár
mûködtetési jogosítvánnyal rendelkezô gyógyszerész többségi
tulajdonrészesedésének szükségességét rögzítettük. Ezt a törek vé -
sünket a törvényhozás kormánypárti és ellenzéki vezetô szakpoliti-
kusa egyaránt támogatja. 

II.
A gyógyszer-gazdaságossági törvény következményeként és a libe-
ralizációs törekvésekbôl adódó patikaszám növekedés okán jelent-
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kezô gyógyszerforgalom csökkenés, az ár-, és támogatásváltozás-
okkal összefüggô készletleértékelések hatásai, a még mindig ren-
dezetlen árrés helyzet és a két év alatt több, mint 30%-os mûködé-
si költségnövekedés mára katasztrofális helyzetet teremtett az ága-
zatban. Meghaladja a 12 Mrd forintot a gyógyszerellátásból ki vont
tôke, miközben a piaci korlátok lebontása „eredményeként” kizáró-
lag a tôkeerôs vállalkozások élet- és versenyképesek. A 2008. év
költségvetése elôkészítésekor, tavaly augusztusban indított, egyez-
tetett, és majdnem sikerre vitt árrést módosító elképzelésünk zátony-
ra futott. Ebben az évben teljesen kimaradtunk a hivatalos egyez-
tetésekbôl, a kamara minden jogot magához vont e tárgyban.
Természetesen korábban Alapszabályban rögzített feladatainknak
és kötelezettségeinknek megfelelôen megtaláltuk a módját az ér -
dek egyeztetés új csatornái kiépítésének, s mind szakmai, mind poli-
tikai kapcsolatrendszerünket felhasználva érvelünk a több, mint
évtizedes árrés-rendelet módosítása, a forráshiányos állapot meg-
szüntetése érdekében. Változatlanul bízunk a belsô szakmai har-
mónia megteremtésében.

III.
Nem tartjuk követhetô útnak a gyógyszerbiztonsági fegyelem fella-
zítását. Továbbra sem tartjuk idôszerûnek a gyógyszerek gyógy-
szertáron kívüli forgalmazása erôltetését. Egyre gyakrabban kerül-
nek felszínre a gyógyszerhamisítások, a fekete kereskedelem. Az
ezekbôl következô, szakmai felügyelet nélküli gyógyszeralkalma-
zásból fakadó egészségkárosodás, beláthatatlan következmények-
kel jár. Meg kell tehát határozni a helyes arányokat, visszafogva a
gyógyszerellátás kereskedelmi jellege túlhangsúlyozását, ezzel
egyidejûleg súlyozva a gyógyító tevékenységben a gyógyszerészi
szerepvállalás szükségességét. Ki kell venni a piac a verseny, a tô -
kemegtérülés, jövedelemtermelés forszírozását, a mechanikus fo -
gyasztóvédelmi ellenôrzési gyakorlatot a gyógyszerellátási szakte-
rületbôl, a „kognitív szolgáltatásokat kell erôsíteni és minôsíteni 
a gyógyszertári munkában. Ez utóbbiban lehet versenyezni is, ez
összefér hivatásunkkal, szakértelmünk kibontakoztatásával. 

A gyógyszertárak egészségcentrummá építése évtizedes MOSZ
gondolat. A mi 1991-ben megfogalmazott jelmondatunk „Gyógy -
szert szed? Beszéljen a gyógyszerészével” képezte a reklámokban
ma már kötelezô „…mellékhatások tekintetében kérdezze orvosát
gyógyszerészét…” kitétel alapját. Évtizedes a gyógyszerészi gon-
dozás oktatási programunk, ami a nemzetközi szinten is elismert
Diabetes Prevenciós Program átütô sikerét követôen ma már a
MOSZ által elôkészített és a GYOK 2006 alkalmával bejelentett
Metabolikus Szindróma programban csúcsosodik. Az elôkészítô és
szervezô munka kiszélesítése okán, a korábban szövetségünk által

végzett tevékenységet a kitaposott ösvényen ma már a Gyógy -
szerészi Gondozás Szakmai Bizottsága irányítja és felügyeli, ahol
a három meghatározó gyógyszerészi szervezet közösen hoz dön-
téseket. Legutóbbi törvényhozói konzultáción egyértelmû volt, hogy
ez a programunk egészséges életvitelt támogat, kockázatokat tár
fel, gondozási, ellátási módszereket javasol, s mint ilyen, nélkülöz-
hetetlen a politikai pártoktól is független népegészségügyi prog -
ramban.

Napi 600.000 látogató a gyógyszertárban, gyógyszerészi kom-
petencia és szakértelem, akkreditált szakmai programok, ez igen
nagy erô, és ez a mi kezünkben van.

IV.
Számos lépést tettünk és teszünk ma is a gyógyszerészképzés tan-
terve mai követelményekkel harmonizáló alakítása, a szakképzés
helyreállítása, az Európában is létezô praxis doktori cím elnyerése
érdekében. Úgy látom, ez a kérdéskör igazán egybe forrasztotta 
a gyógyszerészeket.

V.
A kiegyensúlyozott szakmai munka feltétele a kiszámítható gazda-
sági környezet. Ez ma nincs.

Ez a kiszámíthatatlanság rendkívüli károkat okoz a gyógyszerészet
számára. A gyógyszerellátás gazdasági versenykörnyezetbe taszí-
tása, a liberalizációs folyamatok, a köztestületek hivatást ellenôrzô
funkcióinak legyengítése csak potencírozta az egyre régebben
megoldásra váró negatív hatásokat. A gyógyító munkában részt-
vevôk lejáratása a társadalom elôtt csak fokozta ezt a kiegyensú-
lyozatlan, bizalmatlanná váló légkört. Vesztett presztizsébôl a
gyógy szerészi munka, kevesebben jelentkeznek az egyetemek
gyógy szerészképzô karaira a fiatalok, s a friss diplomások sem
tülekednek a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban részt vállal-
ni. Ennek a kérdésnek a komplex vizsgálata vezetett arra, hogy a
miniszterelnök figyelmét nyílt levélben hívjam fel a várható követ-
kezményekre, meggyôzôdésem, hogy a gyógyszerész hivatás van
veszélyben. Szakmai döntések már alig vannak, minden szakmai
kérdést elôször gazdasági döntés alapoz meg, s az egészségügy
területén, meghatározó kérdésekben az elmúlt két évben csak poli-
tikai döntés született.

A felelôsség tehát politikai, ezt a felelôsséget az Alkotmány szerint
a kormányfô viseli. A levél tehát jó helyre ment. Várjuk a választ.

Dr. Mikola Bálint
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Gyógyszerészi gondozás

A három gyógyszerész-szakmai szervezet elnökei (MGYK, MGYT,
MOSZ) megállapodásának megfelelôen 2007 augusztus 23-án
létrejött a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága (további -
akban: Bizottság). A szervezetek közötti Bizottság mûködtetésé-
hez mind a három szakmai szervezet két-két fôt delegált. Az
elnöki feladatokat – félévenkénti rotációt elfogadva – elsôként
Dr. Samu Antal, majd Dr. Szabó Sándor, 2008. október közepé-
tôl pedig Dr. Soós Gyöngyvér látta ill. látja el. A titkár személye
(Dr. Hankó Balázs) biztosítja a mûködési kontinuitást. A Bizott -
ság tagjai még Bánkuti Péter (MGYT) és Horváth-Sziklai Attila
(MGYK).

A Bizottság létrejöttének elsôdleges céljai a következôk:
� A gyógyszerészi gondozás egységes hazai elméleti és gya-

korlati módszertanának kidolgozása, harmonizációja.
� A gyógyszerészi gondozás rendeleti szintû szabályozásához

szükséges anyagok elkészítése, egyeztetése.
� A gyógyszerészi gondozás programok összefogása, szakmai

és költséghatékonysági elemzése.
� A gyógyszerészi gondozás társadalmi, politikai ill. szakma-

politikai megismertetése, népszerûsítése, elfogadottságának
elôsegítése.

� A lehetséges finanszírozási feltételekhez szükséges szak-
mai háttér biztosítása, valamint az elôkészítô munkák el-
végzése.

� A metabolikus szindróma és öngyógyítási programokon túl-
menôen további programok és protokollok elôkészítése és
megvalósítása.

� A kijelölt területeken összehangolt és költséghatékony, akkre-
ditált továbbképzések biztosítása.

A Bizottság elmúlt év során elért eredményei:
� A gyógyszerészi gondozás rendeleti szintû szabályozásához

szükséges anyagok elkészítése, a rendelet elôkészítô munká-
lataiban történô részvétel.
A metabolikus szindróma protokoll kidolgozása. A szakmai
szervezetek web oldalán megtalálható ill. nyomtatott formá-
ban hozzáférhetô lesz a továbbképzéseken részt vett és a pro-
gramhoz csatlakozó patikák gyógyszerészei számára.
A recept validálási gyógyszerterápia menedzsment protokoll
elôkészítése.
Metabolikus szindróma program megvalósítását, kiszélesíté-
sét- célzó akkreditált továbbképzések elindítása. – Diabetes,
hypertonia, dyslipidaemia, metablikus szindróma gyakorlatok
(3+1 napos) továbbképzések. (2009. szeptember 30-tól már
csak a metabolikus szindróma program végzésére kapható
engedély! Addigra minden a programhoz csatlakozó gyógy-
szerésznek a teljes továbbképzô anyagból igazolással kell
rendelkeznie.)

A gyógyszerészi gondozás finanszírozási javaslatának kidol-
gozása.

A Bizottság a munkája elôsegítése és hatékonyabbá tétele érdeké -
ben együttmûködési megállapodást kötött az „Egy csepp figye lem”
Alapítvánnyal, a Roche, az OMRON és a Springmed cégek kel.

A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága 
elérhetôsége:

e-mail: ph.care@mgyk.hu
telefon: 06-1-351-9483

fax: 06 1 351-9485
cím: 1068.Budapest, Dózsa György út 86/B

kontakt személy: Pongrácz Gábor

MOSZ konferenciák, továbbképzések, 
együttmûködések

A tavaszi és ôszi siófoki gyógyszertár mûködtetési és az aktuális
éves GYOK konferenciák, valamint a gyógyszerészi gondozás-
hoz és/vagy gyógyszertári menedzsment, generikus, kommuni-
kációs stb. programokhoz köthetô regionális szimpóziumok,
továbbképzések változatlanul az egyik legnépszerûbb területei 
a MOSZ tevékenységének. Egyben jelentôs segítséget is jelente-
nek a Szövetség stabil gazdasági mûködtetéséhez.

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karával aláírt egy-
ütt mûködési szerzôdés jegyében – gyakorló gyógyszerészeknek
az oktatói kar ban történô részvételével – sikerült elindítani több
helyszín (Budapest, Debrecen, Kaposvár, Gyôr) bevonásával –
a jelentôs részben (több száz fô) térítésmentes ill. térítéses –
gyógyszertári asszisztensi képzést. Az együttmûködés további
kiszélesítésére törekszünk.

Nemzetközi kapcsolatok

A MOSZ hivatalosan két nemzetközi szervezetnek, a FIP-nek és az
EuroPharm Forumnak tagja .Az EuroPharm Forum elnökségében
delegált képviselônk (az MGYT és az MGYK támogatásával) 
Dr. Hankó Balázs. A FIP vezetése és a Közforgalmi Gyógy szerészi
Szekcióval történô közvetlen kapcsolatokért a MOSZ alelnöke (Dr.
Samu Antal) felelôs. Ô egyben az EuroPharm Fo rum krónikus meg-
betegedések munkacsoportjainak program koor dinátora is.

Az Amerikai Egyesült Államok Tennessee Egyetemének Gyógy -
szerésztudományi Karával (a Debreceni Egyetem Orvos és
Egész ségtudományi Centrum Gyógyszerésztudományi Karával
együttesen) ma már több évre visszatekintô tudományos és szak-
mai együttmûködésünk van.
Ennek keretében pl.: az elmúlt év során 6–6 gyógyszerész hall-
gató 1–1 hónapos tanulmányútjára kerülhetett sor. Tudományos
együttmûködésünk kiterjed pl. a gyógyszerészi gondozás (dysli-
pidaemia – metabolikus szindróma), gyógyszerterápia menedzs-
ment, Pharm.D képzés stb. területekre is. A hazai gyógyszerészi
gondozás területén elért eredményeink közös értékelése, széles-
körû nemzetközi megismertetése is része a 2009 tavaszáig meg-
hosszabbított szerzôdésnek. Az elkövetkezô hónapokban továb-
bi fejlesztési lehetôségeket tekintünk át.

A fent említett kapcsolati rendszereinknek és egyéni ismeretsé-
geinknek köszönhetôen a világ egyre több országának gyógy-
szerészeivel, gyógyszerészeti, egészségügyi szervezeteivel tar-
tunk fenn baráti és szakmai kapcsolatot. Arra törekszünk, hogy
ezen kapcsolati rendszereket kihasználva szélesítsük ismeretein-
ket és hatékonyan felhasználjuk azokat a hazai szakmai építke-
zéseink során. Egyben szükségesnek tartjuk, hogy megismertes-
sük másokkal a magyar gyógyszerészetet és annak eredményeit 

Dr. Samu Antal

Alelnöki tájékoztató
2008. október
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A Magángyógyszerészek Országos Szö vetsége tagsága 2008.
márciusi közgyûlé sén a szövetség fôtitkári teendôinek to vább -
folytatásával bízott meg. Úgy érzem, ez a bizalom az eddigi
munkám elismerése volt, s mint ahogyan arra nézve megválasz-
tásomkor ígéretet tettem, szeretném a megkezdett feladatokat foly -
tatni, s az idôközben változó, aktuális elvárásoknak eleget tenni.

Alapszabály által meghatározott fôtitkári feladat, hogy a Szö -
vetség olyan tervezhe tô, kiszámítható gazdálkodást folytasson,
mely lehetôvé teszi az Alapszabályunk ban meghatározott, és 
a Missziós Nyi latkozatban deklarált feladataink magas szintû
ellátását. 

Szövetségünk soraiba tartozó kollégák szá ma folyamatosan
növekszik, 2008. augusztus 31-én 689 fô volt a létszám. Te -
kintettel arra, hogy a tagsági viszony válla lása önkéntes, – kilé-
pési nyilatkozat meg küldése nélkül, a tagsági díj fizetésének
megszûntetésével is lehetséges – ez a szám az aktív, a Szö -
vetség célkitûzéseivel és szel lemiségével azonosuló, munkájában
részt venni kívánó kollégák számát tükrözi. 

A 2006 márciusi közgyûlésen elfogadott Alapszabály módosítás
következtében a Szövetség soraiba már nem csak személyi
jogos, hanem közforgalmú gyógyszertárban dolgozó beosztott
gyógyszerész is kérheti felvételét. Szövetségünk tagsága to  -
vábbra is jellemzôen a személyi jogos gyógyszerészek körébôl
tevôdik ki, de jó néhány, aktív kolléga élt a „nyitás” lehetôség-
ével, és csatlakozott munkánkhoz. Tag nyilvántartásunk napra-
kész, az új nyilvántartási rendszernek köszönhetôen egyre több
adatot tudunk mögé rendelni. Természetesen ez igényli a kollé-
gák együttmûködését az adatváltozások bejelentése terén. 

A 2007-ben hozott döntés, miszerint az erôsödô érdekképvise-
leti tevékenység, a nö v ekvô taglétszám, az újságkiadás indokolt -
tá és szükségessé teszi fôállású titkárnô foglalkoztatását, meg-
alapozottnak bi zonyult. Fábik Ramóna kötelességtudó, lel ki is me -
retes és lelkes munkáját ez úton is szeretném megköszönni. 

Ma, amikor a napi patikai munka mellett egyre kevésbé tudunk
magunknak idôt szakítani vállalt közösségi feladataink teljesíté-
sére, nagy könnyebbség, hogy biztosan tudunk munkájára szá-
mítani. Tavalyi beszámolómban elérendô célként szerepelt egy
„kifogástalanul mûködô iro da”. Megítélésem szerint jó úton va -
gyunk a az elérni kívánt cél megvalósításához. 

2007 októberében a közgyûlés felhatalmazta az elnökséget iro -
da megvásárlására, ezzel a lehetôséggel megfelelô ajánlat hiá-
nyában nem éltünk. Szeretném még ebben az évben a most
bérelt helyiséget korszerûen bebútorozni, tárgyalások és elnök-
ségi ülések lefolytatására alkalmassá tenni. 

Megújult honlapunk, s a honlap keretén belül mûködô jogsza-
bályfigyelés, jogi fó rum szorosan kapcsolódik napi munkánkhoz,
éljünk a lehetôséggel.

Nemzetközi kapcsolataink köztudottan ki válóak, s egyre stabi-
labbá váló anyagi helyzetünknek köszönhetôen az ezzel kap-
csolatos növekvô kiadásoknak is ele get tudunk tenni. 

2008-ra az eddig megszokottnál kevesebb továbbképzést akkre-
ditáltattunk, tekintettel a kollégák túlterheltségére. Ren dez vé nye -
ink változatlanul nagyon sikeresek, sok pozitív és csak néhány
negatív visszajelzést kaptunk. Okulva az azokban megfogalma-
zottakból, olyan rendezvénye ket szeretnék szervezni, mely min-
denben megfelel az elvárásoknak. Ehhez természetesen szükség
van arra, hogy a vé lemény, a kritika is, eljusson hozzám. A ren-
dezvények akkreditálását – melynek nehézségeirôl már beszá-
moltam – a MOSZ iroda végzi, mint ahogy a pontok lejelentését
is. A honlapon nyomon követhetô a továbbképzések „állapota”,
s ki-ki megnézheti saját kreditpontjainak számát a  www.gyoftex.hu
honlapon.

A könyveléssel változás nem történt, banki lekötéseink jól mûköd-
nek, bevételeink és kiadásaink tervezhetôk, a költségvetés keret-
számai tarthatóak. Szoká sunk hoz híven, a közgyûlésen térek
majd ki a számszerû adatokra. 

A szerzôdéseket folyamatosan aktualizál juk, készpénz mozgás
gyakorlatilag nincs. A rendezvények szervezésével, határidôk
betartásával kapcsolatban van még javítani valónk. Ígéretet tet-
tem arra nézve is, hogy a Szövetség tagjai számára a tagsági
viszonyhoz fûzôdô, akár anyagi elônyökkel is járó lehetôségeket
biztosítunk: Rendezvényeinken a MOSZ tagok kedvezményes
regisztrációs díj megfizetése mellett vehetnek részt, a MOSZ
honlap zárt fóruma csak tagok számára elérhetô. Rajtunk, a tag-
ságon múlik, mennyire tud juk a lehetôséget kihasználni. 

A Fôtitkári megbízatás elvállalásakor legfontosabb feladatnak
azt tartottam, hogy a Szövetség olyan önálló érdekképvise-
letté fejlôdjön, amely alkalmas arra, hogy a gyakorló gyógy-
szerészeknek segítséget tudjon nyújtani a mindennapi feladataik
el lá tása során. Kérem, hogy a jövôben is se gítsék a mun-
kámat.

Csejtei Marianna
Fôtitkár

Fôtitkári tájékoztató
2008. október

Á l l á s ,  l a k á s s a l
Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 

1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 
2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. 

(06 70 211-7318 vagy 06 70 277-5552)  ✦ Dr.  Miko la  Bá l in t
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A XXI. század embereként élvezettel használom a globalizáció
nyúj totta elônyöket. Élvezem hogy az Internet segítségével a világ
majdnem össze informáicójához hozzáférhetek. Bármikor elutazha -
tok a föld bármely pontjára, ugyanazt megvehetem, ugyanazt az
ételt megehetem, ugyanazt megtehetem, amit a hozzám hasonló
emberek a föld bármelyik másik pontján. Nem tudom elképzelni,
hogy ezektôl a jogaimtól, ezektôl a lehetôségeimtôl megfosszanak. 

Lesther Thurow közgazdász szerint: „A globalizáció lényege, hogy
minden termék mindenhol legyártható és bárhol értékesíthetô le -
gyen. A konkrét gyártási és értékesítési helyet a tôke úgy határoz-
za meg, hogy megkeresi a világban azt a helyet, ahol az adott
egység illetve az adott tevékenység legolcsóbban gyártható le illet-
ve végezhetô el, majd ott adja el a végterméket, valamint a szol -
gál tatást, ahol a legmagasabb árakat, és így a legtöbb profitot
tudjuk elérni. (1)

A mai világban a legfontosabb, hogy kitörjünk a hagyományos
keretek közül, megvalósítsuk önmagunkat, és ne fogadjuk el a sors-
tól azt, ami jutott. Fogyasszunk minél többet! Egy vissza nem for-
dítható folyamatról van szó, amelynek a hátterében jelentôs kultu-
rális hatások vannak. 

Átalakul a világ

Élj takarékosan! Fogyassz!
Légy becsületes! Légy sikeres!
Engedelmeskedj! Légy független, autonóm!

Hallgass az idôsebbekre, Légy innovatív!tapasztaltakra!
Korlátozd vágyaidat! Éld ki szabadon a vágyaidat!

Áldozd föl magad! Valósítsd meg önmagad!

Törôdj az elesettekkel! Mindenki a maga 
szerencséjének a kovácsa!

Verejtékkel keresd meg Keresd a könnyû, gyors sikert!a kenyeredet!
Gondolj az örökkévalóságra! Az élettel törôdj, egyszer élünk!

Magyarországon is megszületett a jóléti állam eszméje, elkezdô-
dött a megvalósítása. A jólét fedezetét 30 éve valamennyi magyar
kormány a globalizáció motorját alkotó IMF (International

Monetary Fund), a Világbank segítségével megszerzett hitelekre,
az eladósodásra és késôbb a nemzetközi tôke magyarországi tevé-
kenységére – az utóbbi idôben pedig az EU, egyenlôre csak remélt
támogatásaira – alapozta, sôt alapozza. 

Az egészség nem a betegségek hiánya, amint az Egészségügyi
Világszervezet 1946-ban elfogadott alkotmányának elsô paragra-
fusa kimondja, hanem a testi, lelki és a szociális jólét. Ez a definí-
ció egészségpolitikai szempontból ma is helytálló, de individuáli-
san nem alkalmazható. Az orvosi gyakorlatban soha sem az egés-
zséget, hanem mindig a betegséget diagnosztizáljuk, ami a normál
értékektôl való eltérések mérésén alapul. Ilyen értelemben egy adott
populáció „rossz egészségi állapota” azt jelenti, hogy magas a
korai halálozás és a mérhetô betegségek elôfordulása. 

Ahogy a környezô világ egyre összetettebbé válik az egészséget
egyre kevésbé orvosi fogalomként, hanem egyre inkább a gazda-
sági, társadalmi, kulturális és szervezeti determináló tényezôk ere-
dôjeként értelmezik. 

Így jutunk el a diagnózishordozó fogyasztóig, aki önmaga dönt
gyógyszeres terápiájáról és amit ráadásul bárhol (benzinkút, áru-
ház stb.) beszerezhet. 

Gyógyszertárak tekintetében a 27 EU államból 15-ben vannak ide-
gentulajdon-tilalmak. Az idegen- és többes tulajdon tilalmat a követ-
kezôk miatt adták ki:
� az egészségvédelem miatt (egyebek között az ellátás biztonsá-

ga miatt)
� a független tanácsadás biztosítására (a hibás használat vagy 

a felesleges többletfelhasználás megakadályozására)
� a független kontrollfunkciók miatt
� a szociális biztonsági rendszerek funkcióképességének és pénz-

ügyi stabilitásának védelmére alkalmas és kedvezô gyógyszerek
választása révén.

A magyar gyógyszertárak esetében a frontális támadást Dr. Molnár
Lajos SZDSZ-es egészségügyi miniszter vezette be. 

Ennek „eredményeként” az elmúlt másfél évben 294 új patika nyílt,
miközben a vényköteles medicinák ára és forgalma 10 %-ot meg-
haladó mértékben apadt. Másrészt a jövedelemcsökkenés ellenére
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Globalizáció – ante portas
Az egészségügyben

Axióma: Hagyományos piacon a legkisebb költség elve érvényesül. A liberalizált, glo-
bális piacon pedig a legnagyobb profit elve: emiatt a beteg már nem egy egészségé-
ben károsodott ember, hanem egy diagnózishordozó fogyasztó, akit döntésre kész-
tetnek egészségügyi ellátási formáját, sôt terápiáját illetôen.
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Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó

gyógyszerészek havi magazinja a „Gyógyszertár”.

A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedül-
állóan bemutatott ismeretekkel.
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is a megkapaszkodás reményét nyújtó összefogás mellett – ilyen pl.
a Hungaropharma Gyöngypatika konstrukció – a tôkeerôs cégek
saját tulajdonú tagokból álló hálózatai is izmosodnak. Ilyen a
Gyógyszerellátó Hálózat Kft. Alma nevet viselô, országszerte 33
patikát számláló vállalkozása, a dél-alföldi régióban terjeszkedô
Pharminvest, valamint a száznál is több patikában kültagként
részes, német tulajdoni hátterû gyógyszer-nagykereskedô
Pharmanova hálózata. Épül a Gyógyszertér Kft. Birodalma is,
amely egy ciprusi offshore cég többségi tulajdonában van, és nem
tétlenkedik az izlandi pénzügyi befektetô Milestone Group érde-
keltségébe tartozó Magyar Egészségház Kft. sem. Utóbbi hamaro-
san három tucat – egyelôre Kamilla néven beazonosítható – patik-
át mondhat a magáénak, amelyeket részben már meglévô üzletek
felvásárlásával, részben pedig újak nyitásával hozott össze. 

A gyógyszertár-szaporulatból 71-et a jelentôs ellátási hiánytól
amúgy sem szenvedô fôvárosban jegyezték be: az új budapesti
patikákból 21 a kisbefektetôk számára csillagászati, 30-60 millió
forintos beruházással létrehozott plázaüzlet. Az 5 ezer lelkesnél
kisebb településeken ugyanakkor mintegy félszáz gyógyszertár
nyílt meg, de nagyjából ugyanennyi meg is szûnt. Így a patikali-
beralizáció összességében nem javította a kistelepülésen élôk
orvossághoz jutási lehetôségeit. (2)

Róna Péter neves közgazdász véleménye szerint: Az SZDSZ már
régóta nem a szabadelvûség, a szabadság, hanem a nagytôke
pártja. A négy nagy nemzetközi tanácsadó céggel – amelyek a
100 legnagyobb vállalatot képviselik – olyan programot dolgoztak
ki, amely mintegy 2000 milliárd forintot lapátolna át a nagyválla-
latok zsebébe a szerény körülmények között élôk kárára. Tennék
mindezt a „versenyképesség” és a gazdaság kifehérítése végett. (3)
E vélemény fényében érhetôvé válik az SZDSZ lázas igyekezete a
magyar gyógyszertárak anyagi tönkretételére és erkölcsi lejáratá-
sára. Kérdés, hogy ez mennyiben érdeke Magyarországnak, ami-

kor például Németország továbbra is fenn kívánja tartani az ide-
gen tulajdon tilalmát a gyógyszerészek függetlenségére és az egés-
zségvédelemre utalva, és ami még nagyobb súllyal esik latba
hasonló véleményt fejtett ki az EU Bíróságának fôügyésze is. 

Yves Bot, az EU Bíróságának fôügyésze 2008. április 10-én köz-
zétette záróindítványát az Európai Bizottság által Németország
ellen indított szerzôdésszegési eljárással kapcsolatban. A fôügyész
a Bizottság panaszának elutasítását javasolta. A fôügyész szerint a
gyógyszertári törvény korlátozza ugyan a közösségben belüli
gyógyszerkereskedelmet, de ez a lakosság egészségének védel-
mével igazolható. A fôügyész megállapította, hogy a tagállamok
dolga eldönteni, milyen védelmi szinten biztosítja a lakosság egés-
zségügyi ellátását. A gyógyszerész munkája nem merül ki a gyógy-
szerkiadásban. A Tanács 2005/36. sz. irányelve szerint a gyógy-
sze rész feladatköre a tájékoztatásra és a tanácsadásra is kiterjed. (4)

Ideje lenne, hogy a mindenkori magyar kormány(ok) ne csak sza-
vakban védenék, oltalmaznák a magyar kis- és középvállalkozás-
okat (jelen esetben a magyar gyógyszertárakat), hanem tevôlege-
sen is; például a kifejezetten külföldi érdekeket szolgáló patikalibe-
ralizáció leállítása útján. 

Irodalom
(1) Lester Thurow: The future of capitalism
(2) Láncra fûzve (Mérlegen a patikaliberalizáció) – hvg 33. szám 2008.

augusztus
(3) Megegyezés, de kivel? (Róna Péter adóról és kockázatokról) – 168 óra

XX. évfolyam 36. szám
(4) A német jogszabályok eurokonformok – Pharmazeutische Zeintung,

2008. 16. sz. 

Dr. doc. Simon Kis Gábor
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Az olvasóban a cím alapján valószínûleg
rögtön felmerülô kérdés: miért kell errôl a
problémáról ma hazánkban beszélni? Ezért
elôször erre keressünk választ. Az utóbbi
hónapokban a híradások rendszeres témái-
vá váltak a gyógyszerhamisításokról szóló
tudósítások. Már néhány kiragadott cím is
jól illusztrálja ezeknek a közléseknek a
hang vételét: „Egyre jobban terjed a gyógy-
szerhamisítás” (HVG, 2008. július 29.),
„Ijesztôen sok a hamis gyógyszer” (Nép -
s za va, 2008. május 20.), „Ismét gyilkolt a
hamis kínai gyógyszer” (Medipress, 2008.
január 28.), „Fellépnek a hamisítás ellen”
(Világgazdaság, 2008. április 29.). A WHO
megállapítása szerint a fejlôdô országok
gyógyszerforgalmának hozzávetôleg 10-
30%-a lehet hamisított (egyes közlemények
szerint ez egyes országokban akár megha-
ladhatja az 50%-ot is), a teljes gyógyszer-
forgalmat tekintve pedig ez 6-10% lehet. 
A fejlett, szigorúbb szabályokkal rendelke-
zô országoknál ez becslések szerint 0,5-
8%. Amerikai szakértôk úgy becsülik, hogy
a hamis gyógyszerek világ forgalma
2010–re eléri a 75 milliárd US dollárt, ami
90%-al haladja meg a 2005. évi „hamisí-
tott gyógyszerpiac” forgalmát. Az utóbbi
évek egyik ehhez kapcsolódó fontos és
figyelmeztetô híre, hogy 2006-ban már az
EU-ban is 384 százalékkal több hamisítást
fedeztek fel mint egy évvel korábban. Ez
komoly aggodalmat váltott ki a fejlett,
eddig magukat ettôl a veszélytôl védettnek
tartott országokban is. Ugyanis a zárt, sza-
bályozott és ellenôrzött gyógyszerellátásuk
révén biztonságban vélték magukat. A fej-
lett országok polgárai ugyanakkor soha ko -
rábban nem látott mértékben utaznak, gyak -
ran egzotikus fejlôdô országokba, ahonnan
sok esetben vagy megbetegedésük, vagy a
rendkívüli olcsóságuk miatt magukkal hoz-
zák – egyre gyakrabban – az ott forgalma-
zott hamis gyógyszereket is. Különösen ak -
kor nagy a vásárlási hajlam, ha szabad
elérést kínálnak otthon csak receptre kap-
ható gyógyszerekhez. Azonban az új érté-
kesítési csatornák (pl. internet), a növekvô
paralell kereskedelem, az egy-egy készter-
mékhez felhasznált termékek (alapanyagok,
csomagolóanyagok) korábban nem látott
mér tékû mozgása (beszállítók számának cse -
rélôdése, gyarapodása), azaz a beszerzési
forrásaik átrendezôdése jelentôs hatással
van a gyógyszerforgalmazás biztonságára.
Láthatjuk, hogy nehéz ebbôl kimaradni!

Hazánk vonatkozásában nem rendelke-
zünk errôl (sem) pontos adatokkal. Nyil ván -
való, hogy aligha maradhat ki éppen ha -

zánk ebbôl az „üzletbôl”. Egyelôre nincs tu -
domásunk arról, hogy más EU országokhoz
hasonlóan (pl. Anglia) hazánkban a legális
forgalomba került volna hamis gyógyszer.
Aligha lehet azonban kétségünk afelôl,
hogy elsôsorban a hamis „életmód-gyógy-
szerek” (pl. potenciafokozók, fogyasztás-
csökkentôk, teljesítménynövelôk) közül a
ha zai ellenôrzött – egyelôre biztonságot is
szavatoló- kereskedelmen kívül esô forgal-
mazásba ne került volna be jelentôs szám-
ban hamisított termék. Szorosan véve nem
a gyógyszerhamisításokhoz tartozik, mégis
fontos megemlíteni, hogy komoly gondot
jelent az úgynevezett gyógytermék és táp-
lálék-kiegészítô kategória, melyeket a
gyógyszerekkel hasonló megjelenésük miatt
a közvélemény többsége gyakran szintén
gyógyszernek vél (pl. félrevezetô reklámok,
szóróanyagok hatására is). Ezek hamisítá-
sa a gyógyszereknél is nagyobb mértékû.

Az ellenôrizetlen, sok esetben engedéllyel
sem rendelkezô, így bizonytalan minôségû
gyógytermékek, táplálék-kiegészítôk, „csoda-
teák”, szinte „mindent” gyógyító kapszulák,
pasztillák és cseppek az illegális kereske-
delmen keresztül, bizonyosan megjelentek
már hazánkban is. Ez azt jelenti, hogy a kü -
lönbözô „személyes árusítási láncokon”
keresztül, ill. a kevésbé dokumentált beszer-
zéssel (is) dolgozó különbözô üzleteken,
valamint a piaci illegális árusításokon ke -
resz tül a hazai fogyasztóknál is megjelen-
tek a hamisított termékek. A hazai gyógy-
szertárainkat is elsôsorban ezen termékkör
érheti el viszonylag könnyebben, különösen
akkor, ha a gyógyszertárak – esetleg – nem
ellenôrzött, kevésbé ismert beszállítóktól
(„viszonteladóktól”) szerzik ezeket be. Jól -
lehet ezek nem törzskönyvezett gyógysze-
rek, azaz nem „igazi” gyógyszerhamisítást
jelentenek, azonban a fogyasztók számára
közel sem ismert ez az elhatárolás. A gyógy -
szertárainknak az összes forgalmazott ter-
mékük tekintetében a megfelelô minôséget
kell biztosítani, így aligha vitathatóan ezen
a területen is biztonságot, „gyógyszertári
garanciát” kell nyújtaniuk vásárlóiknak, be -
te geiknek. Ezért elengedhetetlen, hogy a
gyógy szerészek a hamisítások tekintetében
is a lakosság közvetlen segítôivé, tanács-
adóivá váljanak. Ez azonban kizárólag
akkor lesz hiteles, ha a gyógyszertáraink 
a jövôben maradéktalanul meg tudnak fel-
elni a minôséget szavatoló forgalmazás kö -
vetelményeinek.

Mit is értünk gyógyszerhamisításon?
Van-e egységes besorolás? Milyen

következményekkel járhat a hami-
sított termékek alkalmazása?

A hamisított gyógyszereknek jelenleg nincs
nemzetközileg egységes meghatározása. 
A különbözô meghatározások lényegét ösz-
sze sítve azt mondhatjuk, hogy minden
olyan gyógyszer, melyet szándékosan és
tisztességtelen céllal a valóságostól eltérô
tulajdonságúnak, összetételûnek, eredetûnek
állítanak be (hozzák forgalomba, ill. adják
el). Azaz a megtévesztô felirattal (eredet,
gyártó „téves” megadása), megfelelô vagy
rossz hatóanyaggal, esetleg hatóanyag nél-
kül, eredetinek látszó (utánzat) csomagolás-
ban megjelenô gyógyszereket tekintjük ha -
mi sítványnak. 

Többnyire a meghatározások alapján nem
látszik a különbség a nem megfelelô minô-
ségû (standardokat nem teljesítô), de erede -
ti termék (pl. gondoljunk a forgalomból ki -
vont termékekre) és a hamisítás következté-
ben elmaradt minôségû termékek között.

Mivel elsôsorban illegálisan kerülnek forga-
lomba, ezért pontos adatokkal sem rendel-
kezünk a hamisítási „típusok” elôfordulásá-
nak gyakoriságáról. Egy 2000-ben elvég-
zett, 20 országra kiterjedô WHO tanulmá -
nyban az alábbi jellemzô hamisítási típuso -
kat írták le:
1. Készítmény aktív komponens (hatóanyag)

nélkül, kb. 32%-ban.
2. Nem megfelelô mennyiségû hatóanyag-

tartalom, kb. 20%-ban.
3. Nem megfelelô (rossz) hatóanyag, kb.

21%-ban.
4. Megfelelô mennyiségû hatóanyag, de nem

megfelelô csomagolásban, kb. 16%-ban.
5. Az eredetinek megfelelô másolat, kb.

1%-ban.
6. Megengedetnél magasabb tartalomban

található szennyezôdések, kb. 9%.

Ez a felmérés jól mutatja a jellemzôbb
hamisítási típusokat. A hamisítások jellegét
az alábbi összeállításban foglaltuk össze:
1. Hatóanyagot egyáltalán nem tar-

talmaz (pl. a malária ellen adott arte-
sunat hatóanyagtartalmú készítmények-
nek 40%-a lehet ilyen; 2006-ban Hol -
lan diában „talált” Tamiflu készítmények
laktózt és aszkorbinsavat tartalmaztak).
Az ilyen termékek alkalmazása nyilván-
valóan a kívánt hatás elmaradását,
akár súlyos állapotromlást eredményez.

2. A megadott (feltûntetett) mennyi -
ségnél kevesebb hatóanyagot
tar talmaznak (kijátszva ezzel az egy-

Gyógyszertárak és 
gyógyszerészek
a gyógyszerhamisítások ellen
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szerû, csak hatóanyagkimutatásra kor-
látozódó ellenôrzéseket). Az ilyen ter mé-
kek fogyasztása akár a terápiás ha tás
teljes elmaradását, vagy „csak” a nem
kívánt hatás kialakulását eredményezi
(pl. kis dózisban adott antibiotikumok
esetén a rezisztensé váló kórokozók el -
sza porodását).

3. A megadott mennyiségnél nagy-
obb a készítmény hatóanyagtar -
talma (rendkívül olcsón beszerezhetô
hatóanyagok esetében fordulhat ez elô,
a termékhez való ragaszkodás, további
vásárlás elérése érdekében, például al -
ta tószerek, fájdalomcsillapítók eseté-
ben). Az ilyen szerek fogyasztása akár
súlyos állapotromlást, gyógyszerfüggô-
séget is eredményezhet.

4. A megadott hatóanyagtartalom
mellett más nem feltûntetett ha -
tóanyagot is tartalmaz a készít-
mény (pl. egy közelmúltban megjelent
klinikai közleményben számoltak be
egy olyan élénkítô/frissítô kapszuláról,
mely a megadott gyógynövénykivonat-
okon kívül egy „kis” amfetamint is tartal -
mazott). Az ilyen termékek fogyasztása
az ígért terápiás hatást megtévesztô
eszközökkel „biztosítja”, akár függôséget
is kiváltva a fogyasztóinál (melyrôl nincs
is tudomásuk). 

5. Szennyezet, nem megfelelô mi nô-
ségû hatóanyagot tartalmaz a ké-
szítmény (pl. a hatóanyag szennye-
zô, kísérô komponenseit is tartalmazó,
ezért rendkívül olcsón beszerzett alap-
anyaggal készített hamis Viagra készít-
mények). Az ilyen termékek alkalmazá-
sa a terápiás hatás „részleges” biztosí-
tása mellett komoly egészségkárosodást
okozhatnak. 

6. Nem megfelelô (olcsó) segédanya-
gokat tartalmaz a gyógyszer.
Több nyire ez nem megfelelô minôségû
hatóanyaggal is társul, nyilvánvalóan 
a minél olcsóbb elôállításra törekvés
jegyében. Az ilyen termékek fogyasztá-
sa súlyos állapotromlást, egészségkáro-
sodást eredményezhet.

7. A gyógyszer formulálása nem
megfelelô minôségû, ill. nem fe lel
meg a feltüntetetteknek (pl. a re -
tard ként feltüntetett tabletta valójában
ilyen tulajdonsággal nem is rendelke-
zik). Az ilyen készítmények fogyasztása
esetén a terápiás hatás hiányosságai
miatt a kívánt gyógyulás is elmarad, sôt
akár súlyos állapotromlás is kialakulhat. 

8. A készítmény mérgezô (toxikus)
anyagokat is tartalmaz, melyek be ke -
rülhetnek a nem megfelelô alapanyag gal,
segédanyaggal, csomagolóanya gok kal,
vagy akár a nem megfelelô gyár tá si
eljárás során (pl. 2004-ben Argentíná -
ban több halálesetet eredményezô vas-
tartalmú injekciós készítmények kerültek
forgalomba). Az ilyen készítmények alkal -
mazása súlyos károsodást, akár halált
is eredményezhet.

9. A készítmény a megadott ható-
anyagtartalommal és gyógyszer-
formával rendelkezik, de nem

felel meg a gyógyszerek általá-
nos minôségi követelményeinek.
A gyógyszergyártás követelményeinek
mellôzése önmagában jelentôs „megta-
karítást” jelent az illegális elôállító szá-
mára. Így a „hamis” termékek higiéniai
szennyezettsége már akár önmagában
is veszélyt jelenthet a fogyasztó számá-
ra. Az ilyen termékek alkalmazása vá -
rat lan, nem kívánt hatások kialakulását
okozhatja a fogyasztóinál (pl. mikrobio-
lógiailag szennyezett szemcsepp, védô-
oltás használata). 

10. A megadott hatónyagtartalom
és a megfelelô készítmény minô-
ség mellett (vagy anélkül) a fel-
tûntetett terápiás indikáció (ja -
val lat) nem felel meg az eredeti
ké szítmény engedélyezett (törzs-
könyvbe bejegyzett) javallatai-
nak (pl. teljesítménynövelésére ajánlott
készítményeknél). Az ilyen készítmények
fogyasztása egészségkárosodáshoz,
mellékhatások fokozott kialakulásához
vezethet.

11. A megadott hatónyagtartalom
és készítmény minôsége mellett
(vagy anélkül) a feltüntetett gyár-
tó (és természetesen név), forg-
almazó nem felel meg a való-
ság nak. Az ilyen készítmény fogyasz-
tása, amennyiben a minôsége egyéb-
ként megfelelô (ami többnyire nem jel-
lemzô), a kívánt hatást eredményezi,
azonban a fogyasztók megtévesztése
mellett a jogosulatlan gyártó/forgal ma -
zó elmaradó adófizetése is közösségi
kárnak számít. 

12. Természetesen az elôzô pontok-
ban leírtak szinte tetszôleges
„kombinációban” is eredményez -
hetnek hamisított termékeket.
Bizonyos értelemben azok a termékek is
ide sorolandók, melyeknél a gyógysze-
rellátásban megtett útja a készítmény-
nek nem rekonstruálható, azaz a gyógy-
szerbiztonság megôrzésének ilyen mó -
don történô szavatolása elmaradt, vagy
hiányos.

Hazánkban az Országos Gyógyszerészeti
Intézet az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) és az Európai Uniónak ezzel a kér-
déssel foglalkozó munkacsoportjának (EU
Medicines Enforcement Officers: EMEO) az
indítványára, a nemzetközi együttmûködés
részeként tájékoztatást tett ezzel kapcsolat-
ban közzé (www.ogyi.hu).

A hamis gyógyszerek forgalmazása a bete-
gek/fogyasztók fentiekben bemutatott káro-
sításán túlmenôen a társadalom számá   -
ra is kárt okoznak. Az illegálisan mû-
ködô gyártók, forgalmazók által be nem
fizetett adók a társadalom egésze számára
jelentenek veszteséget. A termékeikkel oko-
zott egészségkárosodás, állapotromlás (el -
maradt gyógyulás) kezelési költségei a be -
teg-biztosítók terheit növelik tovább. 

Annak érdekében, hogy a megelôzés lehet-
séges lépéseit is számba vehessük, érdemes

áttekinteni, hogy minek is „köszönhetjük” a
gyógyszerhamisítások utóbbi években tap-
asztalt terjedését, továbbá különösen azt 
a kérdést, hogy miért gondolják a szakértôk
azt, hogy a hamisított termékek aránya 
a jö vôben még rohamosabban fog nôni, a fej-
lett országok esetében is. A leggyakrabban
használt gyógyszerek elôállításához szük-
séges alap technológia viszonylag olcsóvá
vált. Az áruk szabad mozgásának biztosítá-
sa egyik fontos uniós alapelvünk. Ugyan -
akkor ez a nagyobb és szabadabb piac 
a nemzeti vámhatárok leépítésével a fogyasz -
tók könnyebb elérését kínálja – egyelôre –
az illegális termékek forgalmazói számára
is. Azaz akár a „globalizáció” egyelôre nem
sikeresen kivédett vadhajtásának is tekint-
hetjük. Ráadásul a új forgalmazási lehetô-
ségek nyíltak. Az interneten keresztül for -
galmazó, többnyire semmilyen engedéllyel
nem rendelkezô gyógyszertárak, ill. egyéb
forgalmazók (pl. csomagküldô szolgáltatá -
sok) a hamisított gyógyszerek forgalmazá-
sá nak legfontosabb „forrásaivá” váltak.
Egy WHO elemzés szerint az interneten
keresztül forgalmazott készítmények 50%-a
lehet hamisítvány. A Pécsi Tudomány egye -
tem Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár munkatársának, Bôsze Ger -
gelynek a vizsgálatai szerint 163 internetes
forgalmazó közül csak 6%-nál volt elôzetes
feltétel a rendelésnél az orvosi recept, 57%-
nál még a honlap „tulajdonosának” országát
sem lehetett beazonosítani, a vállalt szállí-
tási határidô 63%-uknál meghaladta a hét
napot. Ez a felmérés továbbá arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy a hirdetett internetes
„olcsósággal” is gond van. A jól ismert pa -
ra cetamol hazai átlagos patikai beszerzés-
ével szemben közel négyszer drágábban
lehetett az interneten keresztül – „olcsón” kí -
nált – termékekkel egy átlagos kezelési nap
gyógyszerszükségletét fedezni (egy DDD
paracetamol ára kb. 160 Ft a hazai patikák-
ban, míg kb. 639 Ft az interneten keresz-
tül). A hamis gyógyszerekkel elérhetô magas
„hozamok”, a viszonylag szerény lebukási
és büntetési kockázat következtében mára
ez a tevékenység a szervezett bûnözés
egyik felfutóban lévô üzletágává vált. Ez
azt is jelenti, hogy a technikai fejlôdéssel
lépéstartásra képes, forrásokban nem szû-
kölködô „szereplôk” jelentek/jelennek meg
ezen a területen. Ezért is fontos, hogy szak-
embereink is erre az új szakmai kihívásra
felkészüljenek. 

A következô részben azt foglaljuk össze,
hogy milyen gyakorlati ismeretek szüksége-
sek ahhoz, hogy gyógyszertáraink és
gyógyszerészeink hatékonyan vegyék fel 
a küzdelmet a gyógyszerhamisítások ellen.

(Folytatjuk!)
Prof. Dr. Botz Lajos

egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, 

Általános Orvostudományi Kar
Gyógyszerészeti Intézet és 

Egyetemi Gyógyszertár
7624 Pécs, Honvéd u. 3.
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Visszafordítható-e 
a szívbetegség?
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A szív az élet középpontja, és az esetek
közel felében a halál középpontja. A szív
és/vagy a keringési rendszer mûködésza-
vara öli meg a honfitársaink közel 50%-át,
több áldozatot szed, mint a többi krónikus
degeneratív betegség, a rákot is beleértve.
A szívbetegségek a vezetô halálokok már
közel száz éve. A betegség nincs tekintettel
a nemre vagy a rasszra; mindenkit elér.
Hogyha a nôktôl megkérdeznénk, hogy me -
lyik betegség jelent nagyobb kockázatot szá-
mukra, a szívbetegség, vagy az emlôrák,
akkor sok nô kétségtelenül azt válaszolná,
hogy az emlôrák. Ez pedig tévedés. A nôk
szívbetegségbôl eredô halálozása nyolc-
szor magasabb, mint az emlôrákból szár-
mazó halálozás.1

Sokáig úgy tartották, hogy a szívbetegség
az öregedés természetes velejárója, de
elég visszatekintenünk 150 évet a történ-
elemben hogy észrevegyük: a szívbetegsé-
gek korántsem sújtották olyan mértékben
ôse inket, mint bennünket. A szív-és érrend-
szeri betegségekbôl eredô halálozás kb.
tizede volt a napjainkban tapasztalható
mértéknek.

Mindemellett lehetséges, hogy az egyes
csoportok genetikai háttere szintén szerepet
játszik a szívbetegség iránt mutatott nagy-
obb fogékonyságban? Tudjuk, hogy nem
ez a helyzet, mivel egy adott örökletes tulaj-
donságokkal rendelkezô csoporton belül is
ugyanilyen összefüggés mutatható ki a táp-
lálkozás és a betegség között. A Hawaiion,
vagy Kaliforniában élô japánoknál például
jóval magasabb a koleszterinszint és sokkal
gyakoribb a szívbetegségek elôfordulása,
mint a Japánban élô japánok körében.2

A kiváltó ok egyértelmûen környezeti, mivel
ezen emberek többsége hasonló örökletes
háttérrel rendelkezik. A dohányzási szokás-
ok nem bírnak döntô jelentôséggel, mivel 
a japán dohányzók körében még mindig
ritkább a szívkoszorúér betegség, mint a ja -
pán amerikaiaknál.3

Ezek a kutatások egyértelmûen a táplálko-
zásra mutatnak rá, mint a szívbetegségek
egyik lehetséges kiváltó okára. Amint a töb -
bi kultúrákban élôk ugyanúgy kezdenek
táplálkozni mint mi, láthatjuk, hogy körük-
ben szintén meredeken megemelkednek a
szívbetegségek elôfordulási rátái.

A koreai háború végén, határkônek neve-
zett tanulmány jelent meg a Journal of the
American Medical Association címû szak-
lapban. Katonai orvosszakértôk megvizs-
gálták 300 Koreában elesett férfi katona
szívét. A katonák átlagos életkora huszon-
két év volt, szívbetegséget korábban nem
diagnosztizáltak náluk. A szívek boncolása
során a kutatók az esetek jó részében
betegségek riasztó bizonyítékaival találkoz-
tak. Végül a megvizsgált szívek 77,3%-ánál
találtak szívbetegségre utaló „egyértelmû
bizonyítékot”.4

Ez a 77,3% igencsak riasztó szám. Akkor
látott napvilágot, amikor elsô számú gyilko-
sunk még homályba burkolózott, és a tudósok
kimutatták, hogy a betegség egész életünk
alatt folyamatosan fejlôdik. Ráadásul szinte
mindenki fogékony rá! Ezek a katonák nem
nevezhetôk elpuhultak; életük jó részében
csúcsformában voltak fizikailag. Azóta szá-
mos más tanulmány is megerôsítette, hogy 
a szívbetegség áthatja már a fiatalságot is.5

A modern orvostudomány kémiai molekulák
százait fejlesztette ki a betegség megállítá-
sa érdekében, a mérnökök pedig olyan
gépekkel látták el orvosainkat, amelyekkel
a mellkas felnyitása nélkül képesek kitágíta-
ni a beszûkült koszorúsereket.

A kórházak, a mechanikus eszközök és a
gyógyszerek fejlôdése, a csökkenô dohány-
zás, az egyre bôvülô sebészeti lehetôségek
miatt tényleg úgy tûnik, hogy van okunk az
ünneplésre. Látszólag elôrehaladtunk.

De tényleg így van ez?

Végsô soron még mindig a szívbeteg-
ség a vezetô halálokunk. Óránként öt
honfitársunk hal meg szív- és érrend-
sze ri betegségben. Mindezen elôrelé-
pések mellett továbbra is rengeteg em -
ber adja meg magát beteg szíve miatt.

A szívbetegségek elôfordulási (nem halálo-
zási) aránya valójában még mindig közel
ugyanannyi, mint az 1970-es évek elején
volt.6 Tehát noha nem halunk meg annyian
szívbetegségben, mégis ugyanannyi em -
bert érint, mint korábban. Úgy tûnik, hogy
talán kissé jobban tudjuk késleltetni a szív-

betegségbôl eredô halált, de semmit nem
tettünk annak érdekében, hogy a szívbeteg-
ségek elôfordulási arányát csökkentsük.

Az országunkban alkalmazott mechani-
kai beavatkozások lényegesen kevésbé ha -
té konyak, mint azt az emberek gondolják.
A by pass mûtétek különösen népszerûvé
váltak. 1990-ben az Egyesült Államokban
380.000 bypass mûtétet végeztek. A költ-
ségek rendkívül magasak. A tervezett mûté-
tek esetében is minden ötvenedik páciens
meghal valamilyen komplikáció miatt, az
eljárás költségei pedig elérik a 46.000 dol-
lárt. A mellékhatások közé tartozik a szívin-
farktus, a légzészavar, a vérzési kompliká-
ció, a fertôzés, a hirtelen kiugró vérnyomás
és az agyi történés.

Miért tesszük ki magunkat mindennek? Az
eljárás leghangsúlyosabb elônye a mellkasi
fájdalom, vagyis az angina mérséklôdése.
A mûtéten átesô páciensek körülbelül 70-
80%-a marad egy évig mentes ettôl a meg-
nyomorító mellkasi fájdalomtól. Ez a jóté-
kony hatás azonban nem marad fenn tartó-
san. Három évvel a mûtét után már a bete-
gek egyharmada szenved ismét anginás
fájdalomban. Tíz év elteltével a bypass mû -
té ten átesett páciensek fele meghal, infark-
tust kap, vagy újra mellkasi fájdalmat érez.
Hosszú távú vizsgálatok kimutatták, hogy
elenyészô azoknak a betegeknek a száma,
akiknek a bypass mûtét valóban meg-
hosszabbította az életüket.7 Ezek a tanul-
má nyok azt is demonstrálták, hogy a
bypass mûtéten átesett pácienseknél nem
fordul elô kevesebb infarktus, mint azoknál,
akiket nem operáltak meg.7

Az érplasztikára ugyanez igaz. Az eljárás
drága és jelentôs kockázatokat hordoz.
Körülbelül minden tizenhatodik páciensnél
fordul elô az eljárás során „hirtelen érelzá-
ródás”, ami halálhoz, szívinfarktushoz ve -
zethet, esetleg sürgôs bypass mûtétet tehet
szükségessé. Még ha minderre nem is kerül
sor, jó esély van rá, hogy a módszer nem jár
sikerrel. A ballonos érplasztika után négy
hónapon belül a kitágított erek 40%-a újra
elzáródik, így gyakorlatilag semmissé teszi
az egész beavatkozást. Az érplasztikák
legjelentôsebb eredményei az akut el zá ró -
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dások kezelésével születtek, számos ember-
életet mentenek meg az intenzív kardiológiai
központok minden évben. A be tegség okai
azonban változatlanul megmaradnak.

Közelebbrôl megvizsgálva tehát, a hasz-
nosnak tûnô mechanikai módszerek a szív-
betegségek területén igencsak kiábrándító-
ak. A bypass mûtétek és az érplasztikák
nem a szívbetegségek kiváltó okait céloz-
zák meg, nem elôzik meg a szívinfarktust és
nem hosszabbítják meg az életet – leszá -
mítva a legbetegebb szívû emberekét.

De mi a helyzet a szívkoszorúér betegségek
megelôzésére és kezelésére leggyakrab-
ban felírt koleszterinszint-csökkentô gyógy-
szerekkel? Valóban képesek megakad-
ályozni a betegség továbbfejlôdését?

A Lion Heart Study8 eredményei szerint az
érelmeszesedés kezelésére felírt leggyako-
ribb gyógyszerek, a sztatinok 18-23%-kal
csökkentették a második infarktus elôfordu-
lásának gyakoriságát. Ez meggyôzô ered-
ménynek tûnik, de ha tekintetbe vesszük,
hogy ugyanebben a vizsgálatban étrendi
változtatásokkal 50-70%-kal csökkentették
a szekunder infarktus bekövetkezését,
akkor már nem tûnik mindenáron indokolt-
nak az élethosszig tartó gyógyszeres keze-
lés, amely világviszonylatban több milliárd
dollárba kerül évente.

Több kiváló orvos emelt szót a szívbetegsé-
gek megelôzése és természetes hatóanyag-
okkal, étrendi változtatásokkal történô keze-
lése terén tapasztalható közöny ellen. De
Dr. Caldwell Esselstyn-nak megvolt a bá -
torsága is hozzá, hogy szakmai karrierjét
koc kára téve felvállalja mindezt. Dr. Es -
selstynnak igen tekintélyes a szakmai élet-
rajza. Miközben a Yale Egyetem hallgatója
volt, ô evezett az 1956-os olimpián, ahol
aranyérmet nyert. Miután tanulmányait a
Cleveland Klinikán befejezte, hadi sebész-
ként részt vett a Vietnámi Háborúban és
Bronz Csillaggal tüntették ki. Ezután rendkí-
vül sikeres orvosként visszatért a Cleveland
Klinikára, a világ egyik vezetô egészség-
ügyi intézményébe, amelynek személyzeti
vezetôje és az igazgatótanács tagja lett.
Ezen kívül elnökké választották az Emlôrák
Munkacsoportban, valamint feje lett a
Pajzsmirigy- és Mellékpajzsmirigy Sebé sze -
ti Ágazatnak. Több, mint száz tudományos
írást tett közzé, majd 1994-1995-ben Ame -
rika egyik legjobb orvosának kiáltották ki.

A Lipidek Koszorúér Betegségek Megelô zé -
sében és Kiküszöbölésében Játszott Sze -
repével Foglalkozó Második Nemzetközi
Konferencián Dr. Esselstyn (amelyet ô szer-
vezett) a következôket mondta: 

Tizenegy év alatt, ameddig sebészként
mûködtem, kiábrándultam a modern orvos-
lás kezelési paradigmáiból a rák és a szív-

betegségek vonatkozásában. A rák kezelé-
sében az elmúlt száz év csupán minimális
változásokat hozott, ugyanakkor sem a rák,
sem a szívbetegségek megelôzésére nem
tettek komoly erôfeszítéseket. E betegségek
epidemiológiáját provokatívnak találom: 
a bolygónkon élô emberek háromnegyedé-
nek nincsen szívbetegsége, ez pedig a táp-
lálkozással való szoros kapcsolatra utal.9

Dr. Esselstyn újravizsgálta a bevett orvosi
gyakorlatot. „Óvakodjunk azoktól az orvo-
si, érfestési, vagy sebészeti beavatkozások-
tól, amelyek csupán a szívbetegségek tüne-
teit kezelik. Higgyük el, hogy alapvetôen
eltérô terápiás megközelítésre van szük-
ség”. Dr. Esselstyn elhatározta, hogy elkez-
di a teljes táplálékok és a természetes ere-
detû étrendi hatóanyagok hatásait vizsgálni
a szívkoszorúér betegségben szenvedô pá -
cienseken.10

Tanulmányának elsô két évében öt páciens
kiszállt, így összesen tizennyolcan marad-
tak. Ez a tizennyolc beteg eredetileg igen
súlyos betegséggel kereste fel Dr. Esselstynt.
A tanulmány elôtti nyolc évben ez a tizen-
nyolc ember összesen negyvenkilenc koszo-
rúér eseményen esett át, beleértve az angi -
nát, a bypass mûtétet, a szívinfarktust, az
agyi történést és az érplasztikát. Ezek a szív-
ek egyáltalán nem voltak egészségesek.

A tizennyolc páciens említésre méltó sikere-
ket ért el. A vizsgálat elején az átlagos ko -
lesz terinszintjük 246 mg/dl volt. A tanul-
mány során az átlagos koleszterinszint 132
mg/dl-re csökkent, jóval a 150 mg/dl-es cél  -
ér ték alá!11 A „rossz” LDL koleszterin szin-
tjei ugyanilyen drámai mértékben csökken-
tek.10 Végül azonban mégsem a vér kolesz-
terinszintek jelentették a leglátványosabb
eredményt, hanem a tanulmány kezdete óta
bekövetkezett koszorúér események száma.

A következô tizenegy év során, a terápiát
betartó tizennyolc páciens körében ponto-

san EGY koszorúér esemény következett
be. Ez az egy esemény is egy olyan páci-
enst érintett, aki két évre elkalandozott 
a terápiától. Miután a diétával felhagyott,
következetesen klinikailag nyilvánvaló mell-
kasi fájdalmat (anginát) tapasztalt, így
aztán visszatért az egészséges, növényi
alapú étrendhez. Anginái ismételten meg-
szûntek és több ilyen eseményt nem is tap-
asztalt.11 E páciensek betegsége nemcsak
hogy megállt, hanem vissza is fejlôdött. 
A betegek hetven százalékánál ismételten
megnyíltak az eldugult artériák.

Lehetséges, hogy Dr. Esselstynnek mindös-
sze szerencséje volt ezzel a betegcsoport-
tal? A válasz: nem. Az ennyire súlyos szív-
betegségben szenvedô páciensek nem gyó-
gyulnak meg spontán módon. A siker mér-
tékét nagyon jól mutatja az az öt páciens,
aki még az elején kiszállt a táplálkozási
programból és visszatért korábbi étrendjé-
hez. 1995-ig ez az öt ember összesen tíz új
koszorúér eseményen esett át.10 Mind -
eközben 2003-ban, tizenhét évvel a tanul-
mány megkezdése után, a táplálkozásterá-
piát betartó páciensek, egyetlen kivételtôl
eltekintve, még mindnyájan életben voltak
és hetvenes-nyolcvanas éveiket taposták.

Akad olyan józan gondolkodású ember,
aki megkérdôjelezi ezeket az eredménye-
ket? Nem valószínû. Ha másra nem is em -
lékszünk vissza ebbôl a cikkbôl, jegyezzük
meg jól a negyvenkilenc a nullához arányt:
negyvenkilenc koszorúér esemény zajlott le
a teljes ételekbôl álló, természetes eredetû
étrendi hatóanyagokat tartalmazó terápia
bevezetése elôtt, míg utána nulla – azok
között az emberek között, akik hûségesek
maradtak a terápiához. Dr. Esselstyn meg-
valósította azt, amivel a „Nagy Tudomány”
már több, mint ötvenöt éve sikertelenül pró-
bálkozik: visszafordította a szívbetegséget.
(Folytatjuk!)

Dr. Ládi Szabolcs
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A sejtek reakcióképessége az ôket körülve-
vô miliôtôl, az alapállománytól függ. Ez a
sejtkörnyezet (kötôszöveti tér/alapállo -
mány) az egységes sejtek elôterében lévô
molekuláris szûrônek tekinthetô, annak 
a – kapillárisokból, alapállományból, sejt-
bôl álló triásznak az integratív része, amely
a szervezetben mindenhol – a szervezeten
belül és kívül – megtalálható.

A sejtek genetikailag meghatározott reak-
ció képessége a környezô miliôtôl, az alap-
ál lománytól függ. Biokémiailag az alapál -
lo mány nagy molekulájú polimerbôl, cuk-
or pro tein komplexbôl alkotott hálózat. 
Leg na gyobb részük fehérjéhez kötött poli-
szacharidok, proteoglikánok (PGs) és
a fehér jéhez nem kötôdô glikozamino -
glikánok (GAGs), s ide tartoznak a struk-
túrglikoproteinek (kollagének, elasztin) és 
a hálózatot alkotó glikoproteinek (fibronek-
tin, laminin) is.

A PG/GAGs negatív töltésû, s így vizet tud
megkötni, de ioncserére is képes. Ez bizto-
sítja az izoioniát, az izoozmiát és az izotó-
niát az extracelluláris mátrixban és ebbôl
adódóan felelôs az élettani szabályozásért,
a szervezet homeosztázisáért. Az extracel-
luláris mátrixháló szemnagysága 5-81 nm
között változik. Térben rekonstruktálva a
háló állandóan változó felépítésû, nanomé-
teres tartományba esô, alagútszerû struktú-
rákból (csavart híperboloidokból) áll.

E csatornácskáknak igen fontos a szerepük
az alapállományban zajló anyagszállítás-
ban, ugyanis ezek a csatornák belül a zsír-

ban oldódó anyagokat (pl.szteroidokat),
külsô felszínükön pedig vízben oldódó
anya gokat képesek megkötni. Mivel az
alap állományban vegetatív idegrostok va -
kon végzôdnek és itt zajlik a teljes extra és
intercelluláris anyagcsere (metabolitok, ka -
ta bolitok, cytokinek, hormonok, neuropep -
tidek stb.) így a sejtek és az extracelluláris
mátrix között zajló folyamatok szabályozá-
sába a fölérendelt központi idegrendszeri
és endokrin központok is bekapcsolódnak.
Ezek pedig az agytörzsben egymással
összekapcsolódnak, s így az alapreguláci-
ós rendszerben a lelki-pszichikai jelenségek
is folyamatosan tárolódnak.

A PG/GAGs képes mind a négy alapvetô
tápanyag tárolására:
� szénhidrátokat glukóz és galaktóz for-

májában
� a fehérjéket aminocsoportok formájában
� a zsírokat szénhidráthoz kapcsolt sav-

gyö kök/savmaradékok (zsírsavak) for-
má jában,

� a vizet a proteoglikánok domenjaiban 
(a poliszacharidok hasadási tartomá-
nya) képes tárolni.

A víz a legfontosabb tápanyag: ha nincs
elegendô vízfelvétel, nem képes a PGs 
(a domének) a szükséges mennyiségû vizet
megkötni, ennek következtében pedig jelen -
tôsen károsodik az alapállomány molekurá-
lis szûrôfunkciója, ill. leállhat.

A tápanyagok a szervezetünkben fôleg oxi-
datív folyamatok révén hasznosulnak. Az
oxidatív folyamatok kapcsán keletkezô sza-
badgyököket megfelelô gyökfogókkal, elsô-
sorban redukáló hatású élelmiszerekkel kell
megkötni.

A szabadgyökök támadásának kedvelt terü-
letei azok a helyek, ahol komplex kötésû
vasionok találhatók, pl. transferrin, ferritin,
hemoglobin, mioglobin, az agytörzsben lé -
vô nucleus ruber idegsejtekben található
vaskomplex, a csontvelô és a lép reticulum-
sejtjeinek vasraktárai ill. a máj Kupffer-sejt -
jei (csillag alakú falósejtek) stb.

Az oxigén szabadgyökök minden anyagot
károsítanak. Legnagyobb veszélynek a sejt-
membrán van kitéve, károsodik a memb-
ránfluiditás és károsodnak az extra- és in -

tracelluláris anyagcserét jelentôs mértékben
meghatározó, többszörösen telítetlen, hosz-
szú szénláncú zsírsavak is. Ugyanis a zsír-
savak lazán kötôdô elektronjait a szabad-
gyökök „ellophatják”.

Mivel a szabadgyökök egyidejûleg a mem -
bránban található foszfolipáz A-is aktivál -
ják, így a sejtmembránban jelenlevô lipoxi-
genáz – és prosztaglandin – szintetáz enzi-
mek segítségével kizárólag szabadgyökfe-
lesleg jelenlétében – gyulladáskeltô mediá-
torok, leukotrinek és prosztaglandinok kelet-
keznek.

E reakciók hosszú távú következményei 
a kró nikus gyulladásos folyamatok, az im -
munszuppressziós, az autoantigének és
szabályozási zavarok kialakulása.

Az alapállománynak a szabadgyököket
meg kötô eddig nem vettük kellôképpen figy-
elembe.

Az alapreguláció és fôleg a gyulladásos
folyamatok szempontjából azonban ennek
alapvetô jelentôssége van. Az alapállomány
– PG/GAGs antioxidációs képessége te -
kint hetô minden szervmûködés alapjának.

Az élô szervezetnek alapvetô tulajdonsága
a helyváltoztatás, ami mozgással valósul
meg. Minél intenzívebb, összetettebb a moz-
gás, annál erôteljesebben károsíthatja a
szöveteket, szerveket. Ezen károsító hatá -
sok ellen az élôlények szabad szemmel
nem látható un. Mikroszerkezete adja, ez 
a szivacsszerû váz (mátrix), alapvetôen két
fô alkotója van:

� egy durvább, sodrott-kötél szerû rugal-
mas rostokból (elasztikus rostok) álló tér-
háló, ami stabil és a szervezet alakját,
alátámasztását adja.

� és egy jóval finomabb, változékonyabb
(sérülékenyebb) térháló az ún. glükóza-
minmátrix, ami az elôzô, rugalmas tér-
háló üregeit tölti ki.

A vázizom rendszer alapját a mozgás
passzív szervei a csontok és izületek (por -
cok, szalagok, inak) adják. A mozgást
magát az aktív szervek az izmok végzik. 
A legnagyobb terhelést a csontok (izületi
végek) felszínét borító (üveg vagy hialin)

Új, hatékony alternatíva a mozgásszervi
megbetegedések kezelésében
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porcok kapják. Az izületi nedv (síkosító, ko -
csonyásító anyag) segíti a porcfelszínek
egymás fölötti könnyed elmozdulását, csök-
kenti a súrlódást, kopást. A legfontosabb
feladata a porcok, szalagok, vagyis az izü-
letet alkotó rugalmas képletek táplálása.
Ezekben a rugalmas képletekben nincsenek
vérerek, amik táplálnak, ezért táplálásuk az
izületi nedvben található mikroszerkezeti
tápanyagok (elsôsorban glükózamingliká -
nok) révén történik.

A sérült szövetek feladatálló képessége
csök ken, ezért a bontó sejtek (csontbon -
tó-oszteoklaszt, porcépítô-chondroklaszt)
eltakarítják, lebontják azokat. Helyükre 
– amen nyiben elegendô mikroszerkezeti
táp anyag áll a szervezet rendelkezésére az
építô sejtek (csontépítô-oszteoblaszt, porc-
építô-chondroblaszt) új, mûködôképes szö-
vetet építenek. Ez a csont illetve porc-
anyagcsere. Ahhoz, hogy egyensúly legyen
(ugyanannyi épüljön, mint amennyi lebom-
lik) a legfontosabb építôanyagok – glükóz -
aminok és kalcium hidroxypatit – folyama-
tosan, kellô mennyiségben rendelkezésre
kell, hogy álljanak.

Sérülések, elfajulások esetében a rugalmas
rost és a glükózamin mátrix szerkezete sé rült,
a rendezett víztér rendezetlenné válik (öede-
ma), a mûködô sejtek ellátása, méregteleníté-
se zavart szenved (fájdalom) csökken a moz-
gásképesség azaz kialakul a moz gásszervi
probléma, amit heveny (gyors le folyású) vagy
idült (elhúzódó) gyulladás kísér. A rehabilitá-
ció fô feladata a roncsolt, sérült szerkezetek
mielôbbi eltávolítása és a mûködôképes nor-
mál mikro és makroszerkezet visszaépítése.

A fentieket azért tartom fontosnak, mert
ebbôl is láthatjuk, hogy nemcsak egyszerû
„porcerôsítô” szándékkal javasoljuk a gly -
cosamin tartalmú készítményt (Vioflex!).

Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alap-
ján két fontos területet emelnék ki, ahol a
vioflexet rendkívül jó hatékonysággal alkal-
maztuk. Ezeket az állapotokat a szubjektív
visszajelzések mellett szomatoinfra rend-
szer és ESG (elektroscangram) nyomonkö-
vetése mellett regisztráltuk.

486 esetbôl 273 esetben a „gerinc porcko-
rong bántalmai” diagnózis felállítás során

alkalmaztuk a vioflex adagolását. Lehe tô -
ség szerint a nonsteroid artihematikus
gyógy szerek elhagyása mellett. 254 eset-
ben „nagyon jó” visszajelzést kaptunk a pá-
cienstôl, és mindösszesen 13 esetben volt
„változatlan” a vélemény. Valószínûsíthetô,
hogy a glycosamin mellett a többi összete-
vô (kurkuma!) nagyon effektív gyulladás-
csökkentô hatása volt, felelôs a rendkívül
hatékony pozitív változásokért. Szeretném
kiemelni, hogy az úgynevezett neuralgiás
területekre kivételesen hatékonynak találtuk
a vioflexet.

154 alkalommal a postoperatív térdizületi
synovitisek esetében találtuk nagyon jó af -
fektust vioflex szedése esetén. Vioflex hasz-
nálata során egy hét elteltével számottevô
javulást észleltünk.

Összefoglalva: javasoljuk a vioflex haszná-
latát a fenti esetekben, mert az eddigi terá-
piás javaslat mellé egy új, hatékony alter-
natíva rendelhetô.

Dr. Mohácsi János 
Kalocsa
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Gyógyszerészet 
Hollandiában

Az egészségügy piacosítása kapcsán na -
gyon sokszor hivatkoztak Hollandiára, mint
a liberalizációban, deregulációban élenjá-
ró európai országra. Hajlamosak vagyunk
elfeledkezni arról, hogy egy országban jól
bevált modell nem feltétlenül alkalmazható
egy másik országban, ahol jelentôsen eltér
a gazdaság, a társadalom, a politika fej-
lettsége, és nem szabad számításon kívül
hagyni a történelmi-tradicionális különbsé-
geket sem.

Hollandia ország-imázsához nem csupán a
szélmalmok, a tulipán, a sajt és a polderek
tartoznak, az országról kialakított képhez
hozzátartozik a jóléti állam és a liberaliz-
mus fogalma is. A gazdaság magas növe-

kedési üteme az általános európai tenden-
ciához képest tartós (2007-ben 3,5%), az
egy fôre jutó GDP tekintélyesen magas
(2007-ben 34 ezer Euró/fô), és ugyaneb-
ben az idôszakban alacsony az infláció
(1,6%) és a munkanélküliség (4,5%). A ma -
gas GDP magas, 9,2%-át költötte Hollan dia
az egészségügyre 2004-ben.

Hollandia 16 millió fölötti lakossága a Ma -
gyarország felénél kisebb 41 528 km2 terü-
leten él. A hagyományokhoz való ragasz-
kodást mi sem jelzi jobban, mint az ország
államformája: az alkotmányos monarchia,
az államfô az Orániai-Nassau házból szár-
mazó Beatrix királynô. Márpedig nemigen
vádolhatjuk a hollandokat konzervativizmu-
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sukkal: engedélyezett az egynemûek há -
zassága, a coffee-shopokban nyíltan árusí-
tanak cannabist, és hogy a szakmánál ma -
radjunk: 2003. óta a holland patikákban
legálisan lehet tárolni és forgalmazni mari-
huanát, igaz, hogy csak receptre.

A holland egészségügy

A sokat emlegetett holland egészségügyi
reform 2006. januárja van életben, a köte-
lezô, de teljes mértékben piaci egészség-
biztosítás a szakmában a liberálisok által
példaként emlegetett modellje már lerágott
csont. Nem árt azonban tudni, hogy a hol-
land jóléti állam két alkotó elve a „szuvere-
nitás” és a „szubszidiaritás” azt jelentik,
hogy amit a magánszféra nyújtani tud, arra
ne vállalkozzon a kormány, a második
alap elv a szervezett kölcsönös szolidaritás,
amelyet a kormány tevékenyen támogat.

A holland állam felel az egészségügyi ellátás
hozzáférhetôségéért, kifizethetôségéért és
minôségéért, de nem képes arra, hogy saját
erôbôl oldja meg ezeket a feladatokat.*

Az egészségügy finanszírozásához a mun -
káltatók járulékai 50, a munkavállalók járu-
lékai 45, az állam hozzájárulásai pedig
5%-ot tesznek. A jövedelemarányos járulé-
kon túl nominális összeget is fizetnek a biz-
tosítottak. Az eltelt rövid idôszakban sem a
biztosítók, sem az egészségügyi szolgálta-
tók nem jutottak profithoz, annak ellenére,
hogy a befizetések növekedése évi 10% volt. 

A gyógyszerészet helyzete
Hollandiában

Hollandiában mintegy 1800 közforgalmú
gyógyszertár forgalmaz gyógyszereket, de
a lakosság ellátásában részt vesz a mint-
egy 600 háziorvos, aki rendelkezik gyógy-
szerforgalmazási engedéllyel. Holland saj-
átosság, hogy a gyógyszertárak a vénykö-
teles gyógyszerekre specializálódtak, mivel
az OTC termékek több mint száz éves múlt-
ra visszatekintô hagyománnyal patikán

kívül is árusíthatók. Egyedülálló arányt ért el
az OTC termékek patikán kívüli árusítása, 
a táblázat néhány országgal összehasonlít-
va szemlélteti ennek mértékét:
OTC termékek patikán kívüli értékesítésének
aránya:

Ország %
Németország 11,7
Dánia 11,0
Hollandia 84,1
Norvégia 10,0
Egyesült Királyság 32,0

Forrás: OTC-forgalmazás Európában 
(Markatingpirula 2005/1)

A nem receptköteles gyógyszereket mintegy
4000 drogériában is meg lehet vásárolni,
és a liberalizáció újabb eredményeként szu-
permarketekben és benzinkutaknál is kap-
hatók a vénynélküli készítmények. Ez a lé -
pés azonban Hollandiában nem a patikákkal,
hanem a drogériákkal szemben támaszt ver -
senyt. Igaz, arra sincs külön elôírás, hogy
a gyógyszertár mit forgalmazhat. Azonban
a gyógyszertárban a forgalmazott termék-
kört nem próbálják meg hazainál nagyobb
mértékben diverzifikálni, sokkal inkább a
gyógyszerészek a szakmai színvonal növe-
lését célozzák meg, integrálni próbálják a
gyógyszerészi gondozási tevékenységet és
az öngyógyszerezéssel kapcsolatos tanács-
adást. Hamarosan a gyógyszerész is fele -
lôs lesz a beteg optimális gyógyszeres ke -
zeléséért, ugyanúgy, mint a kezelôorvos, és
ez már az elsô lépés a közforgalmú gyógy-
szerészet mint szakterület elismerése felé.

A vényköteles gyógyszerek dominanciája
mellett a hagyományos receptek forgalma
csökkenôben van, igen elterjedt módszer,
hogy az orvostól a vény elektronikus úton ér -
kezik. Terjed az interneten keresztüli gyógy-
szerrendelés lehetôsége. 

Változások – a liberalizáció 
szelleme kontra szakmaiság

A piaci biztosítók is beléptek a disztribúciós
körbe, kiadásaikat úgy is igyekeznek csök-
kenteni, hogy bizonyos patikákban forgal-
mazott termékéket közvetlenül ôk juttatnak
a biztosítottjaiknak (pl. inkontinencia-betét),
de ezeknek a termékeknek a köre várható-
an bôvülni fog.

Az egészségügyi kiadások, ezen belül a
gyógyszerforgalom növekedését az állam
és a profitorientált egészségbiztosítók bea-
vatkozásokkal igyekeznek csökkenteni, de
hagyományosan is az Európában szokásos-
nál hatékonyabb fékek mûködnek az egész -
ségügyi rendszerben: a háziorvosok rit -
kábban küldik tovább a betegeket az ellá-
tás magasabb szintjére, és az orvosi vizitek
kisebb számban végzôdnek vényírással.
Az orvosi protokollok szabályozottá teszik
a terápiát, az orvosok a generikumokat ré -
sze sítik elônyben.

A patikák jövedelme úgy keletkezik, hogy
minden egyes receptre felírt és kiadott
gyógyszer után egységes összeget, 6,10
eurót kapnak. A jövedelmük jó részét azon-
ban a nagykereskedôtôl kapott, megállapo-
dás szerinti kedvezmények adják, ami függ
a rendelés összetételétôl (generikus készít-
ményekre akár 70%, az eredeti készít-
ményre csak 10%), az átlagos kedvezmény
20% körül van. 

A politika Hollandiában is felismerte, hogy
a növekvô egészségügyi kiadások csökken-
tésére legkönnyebben a jövedelmezô és
könnyen számszerûsíthetô, effektív megta-
ka rításokat eredményezô lépésekkel szabá -
lyozható gyógyszerpiacon talál pénzt.
Elôször a nagykereskedôk által a patikák-
nak nyújtott kedvezményeket csapolta meg,
azután megállapodás született a gyógy-
szergyártók, biztosítók, a minisztérium és 
a patikusok között a gyógyszerárak csök-
kentésérôl, aminek következtében 40%-kal
csökkentek a generikus készítmények árai,
és a gyógyszerészeknek kötelezôen élnie
kell a generikus helyettesítéssel. Várható
ennek a szisztémának a teljes körû változá-
sa, a szándék az, hogy el fognak tûnni a
kedvezmények, az állam már dolgozik egy
másfajta finanszírozási rendszeren, amely-
ben a finanszírozás mértéke nem attól függ,
hogy mennyi gyógyszert adnak el a pati-
kák ban, hanem a különbözô szolgáltatás-
oknak lesz díja.

További várható változás, hogy a patikákkal
a piaci biztosítók tender alapján fognak
szerzôdést kötni, és egy, a teljes lakosságra
és az egészségügyi szolgáltatókra kiter jedô
átfogó országos egészségügyi informá ciós
rendszer révén megszûnik a beteg patikához
kötöttsége, mivel majd minden gyógyszertár-
ból elérhetô lesz minden beteg adata.

Holland és magyar vonatkozása is
van a MOSZ ôszi kongresszusával
majdnem egyidôben, október 15-ére
összehívott gyógyszerészeti konferen-
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* Jan-Kees Helderman Radbound Egyetem, Nijmegen,
prezentáció, Budapest, 2006. november 6.
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ciának az Európai Bi zot t ság szervezé-
sében. A konferencián részt vesznek
a gyógyszerészetben érintett piaci és
nem piaci szereplôk, valamint a tag-
államok képviselôi. A mûhelybeszél-
getések fô témája a minôségi gyógy-
szerészeti szolgáltatások egységes
piacának megvalósíthatósága lesz.
Az Unió a Magyarországon végre-
hajtotthoz hasonló patikaliberalizáci-
ós ter veket szô összeurópai szinten.
Az Eu rópai Bizottság Belsô Piaci Fô -
igazgatóságának megbízásából a
hol land ECORYS csoport készített fel-
mérést majdnem két évig, az EU 25
tagállamában végzett kutatások alap-
ján. Érdekes kérdés, ki kinek a model-
ljét alkalmazza, és vajon milyen EU
direktívának kívántunk megfelelni a pa-
tikaliberalizációval? Hogy Magyar or -
szágot képviseli-e a hozzáértô, pro-
fesszionális szakma, vagy csak kor-
mányzati a képviselet, e cikk írásakor
még nem tudjuk.

Patikalétesítés – tulajdon

A patikalétesítésre vonatkozóan nincs sem
földrajzi, sem népességi korlát, ennek elle -
nére a gyógyszertár-sûrûség meglehetôsen
alacsony – egy patikára közel 10 000, rá -
adá sul regisztrált lakos jut. Ma még minden
holland állampolgárnak választania kell
pa  tikát, ahol a biztonságos gyógyszer-
expediálást nagyban segíti a számítógépes
adattárolás a beteg személyes, biztosítási
és egészségi adatiról (anamnézis, korábbi
gyógyszerfogyasztás).

A tulajdonos 1999 óta nem csak gyógy-
szerész lehet, és megengedett a többes
tulajdonlás is, ez a lépés utat nyitott a lán -
coknak (többek között az elhíresült Doc
Morrisnak). A gyógyszertárak mintegy har-
mada különbözô gyógyszertárláncokhoz
tartozik. A többség még saját gyógyszeré-
szi tulajdonban van, de a független patikák
mintegy 77%-a olyan gyógyszerészek tulaj-
donában van, akik valamilyen formában
együttmûködnek és virtuális láncot alkotnak
– azonos külsô megjelenéssel és egységesí-
tett szolgáltatásokkal-, válaszul más szerep-
lôk piaci dominanciájára (!!!)

A képzett személyzet kérdése a holland
patikákban forró ügy. Viszonylag alacsony
a gyógyszertárban dolgozó gyógyszeré-
szek száma, egy patikában átlagosan két
gyógyszerész, és viszonylag sok, 10 asz-
szisztens dolgozik. Vitatéma a gyógyszeré-
szek és asszisztensek közötti munkameg-
osztás, mivel a jelenlegi gyakorlat érveket
szolgáltat a liberalizációs törekvéseknek. 
A középfokú szakképesítéssel rendelkezô
gyógyszertári asszisztensek olyan feladato -
kat végezhetnek, amelyekre más országok-
ban kizárólag gyógyszerészeknek van
engedélye. Az asszisztensek expediálhat-
nak, végezhetnek tanácsadást, azonban a
gyógyszerészek utasításai és írott instruk -
ciói alapján, és ezt regisztrálják is a szá-
mítógépben.

Egy gyógyszerész csak egy gyógyszertárat
vezethet, és nem végezhet más üzleti tevé-
kenységet. Valós ugyan a gyógyszerészi lét -
számprobléma, de ez sem elegendô indok
a magas kompetenciájú, a bolognai rend-
szerben már 6 éves képzésben részesülô
gyógyszerek nélkülözésére a patikákban.

A közeli jövôben változás várható, a dere-
gulációs tervek szerint egy gyógyszerész
több patikát is irányíthat majd, de ez ellen

a gyógyszertárak 90%-át tömörítô, 1842 óta
mûködô Holland Királyi Gyógy sze ré szeti
Társaság, a KNMP erôteljesen (és mind-
eddig eredményesen) tiltakozik a biztonsá-
gos és minôségi gyógyszerellátás veszé-
lyeztetése miatt.

Gyógyszerészi gondozás

A megnövekedett verseny és a változó igé-
nyek miatt megtörtént a felismerés, hogy a
gyógyszerész szakma presztízse és jövôje
a beteg-orientált szolgáltatások bôvítésével
érhetô el, ráadásul a kormányzattal és a
biztosítókkal tárgyalások folynak a gyógy-
szerészi gondozási tevékenység finanszíro-
zásáról. Erre azért is egyre nagyobb szük-
ség van, mivel politikai indíttatású vita fo -
lyik a nagykereskedôk által a patikáknak
nyújtott diszkont eltörlésérôl, és ily módon 
a gyógyszerészek a költségeik fedezésére
használt forrástól esnek el.

Hollandiában sem általánosan elterjedt a ná -
lunk a használatos értelemben vett gyógysze-
részi gondozás. Sokan úgy tekintik, hogy az
adagolás, a kölcsönhatások vizsgálata, a be -
tegek tájékoztatása és a be  tegrôl regisztrált
adatok alapján egyes betegségek terápiás
kontrollja és monitorozása kimeríti ezt a fo -
galmat. Ezen a területen a holland gyógysze-
részek hatékony in formatikai segédlettel ren-
delkeznek, a számítógépes programot a Hol -
land Gyógy szerészek Tudományos Intézete
biztosítja (WINAp). Hollandiában a különbö-
zô be teg ségek kezelésére független bizottsá -
gok protokollokat készítenek, de a gyógyszer -
tárban is protokollok alapján adják ki pél dául
az elsô alkalommal felírt gyógyszereket,
magyarázzák el a segédeszközök hasz nálatát

2000-ben a Holland Királyi Gyógyszeré sze  -
ti Társaság elkészített egy standard gyógy -
szerészi gondozási csomagot, amely min-
den polgár számára elérhetô. A csomag
tartalmazza a vényírás, gyógy-szerexpediá-
lás, tanácsadás és a monitorozás szabvá-
nyait. A gyógyszerészek kézhez kap tak egy
ellenôrzô listát, ami alapján ellenôrizhetik,
hogy teljes-e a tanácsadói-gondozási tevé-
kenység.

Dr. Bartal Éva
okl. közgazda

A  Béké s c s aba i  Ré t hy  Pá l  Kó r há z -Rende l ô i n t é z e t
Gyógyszerész  és  gyógyszertár i  assz isztens  munkatársat  keres  

az  in tézet i  gyógyszertárába.
Bérezés  a  K j t  és  megegyezés  szer int .

Érdek lôdn i :  Takács  Gézáné dr .  fôgyógyszerészné l
te le fonon:  06/66/555-400
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prof. dr. Vincze Zoltán – 2003 dr. Szabó Sándor – 2003 prof. dr. Stájer Géza – 2004Hankó Zoltán – 2004
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Mátyásné Simon Zsuzsa – 2007prof. dr. Zalai Károly – 2007dr. Várszegi László – 2006 Mátyásné Simon Zsuzsa – 2007prof. dr. Zalai Károly – 2007dr. Várszegi László – 2006



Dr. Mikola Bálint Dr. Samu Antal 
Dr. Schlegelné Békefi Cilla

Csejtei Marianna

A Magyángyógyszerészek Országos 
Szövetségének szervezeti felépítése

E L N Ö K S É G

O R S Z Á G O S  E L N Ö K S É G

Elnök Alelnökök Fôtitkár

Zalántainé Szalai Margit Lovas Imre Pintér László

F E L Ü G Y E L Ô  B I Z O T T S Á G
Elnök FB tag FB tag

Potocsny Mária Dr. Czirákiné
Deák Magdolna

Rixer Mária

M E G Y E I  E L N Ö K Ö K
Budapest Baranya Bács-Kiskun

Dr. Herczegfalvi Lászlóné Nyíri László Dr. Szabó Valéria

Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád

Szilágyiné Dr. Halász Éva Horváth Csaba Lovas Imre

Fejér Gyôr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar

Sass Pál Dr. Dobos Józsefné Baranyi Judit

Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom

Bulikné Fekete Andrea Tóth Edit Kollárovicsné Filó Ágnes

Nógrád Pest Somogy

Dr. Kerényiné 
Hajdú Erzsébet

Illés Tamás Dudus Károly Balázs
Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas

Dr. Varga Imre

Zala

Dudus Balázs
Rixer Mária

Dr. Herczegfalvi Lászlóné
Sass Pál

Dr. Varga Imre

Mátyásné Simon Zsuzsa
Dr. Simon Kis Gábor
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Tisztelt Kolleganôk, Kollega Urak!

A tavalyi ôsz óta eltelt idôszak sorsfordító a gyógyszerészet történetében. A liberali-zációs környezet okán, korábban elképzelhetetlen szakmai presztízs és gazdaságiveszteségeket szenvedtünk el. Az alapvetôen forráshiányossá váló és a versenyhely-zettel is összefüggô, a kereskedelmi aspektusokat elôtérbe helyezô környezet negatívhatásait csak nehezen tudjuk ellensúlyozni energikus szakmai fejlesztési törekvése-inkkel. Számos kollegánk került kilátástalan helyzetbe és még nem látjuk a kedve-zôtlen folyamatok végét.
A korábban sikerágazatként aposztrofált gyógyszerellátás, a gyógyszerészet válság-ban van.

Keressük a megoldásokat, a kitörési pontokat, a stabilizációs módszereket, próbáljuk túlélni a válsághelyzetet. A GYOK 2008 – amelyen a regisztrált részvétel 10 pontot jelent – programja három fô területre csoportosítható.A csütörtöki napon az önállóan akkreditált (tesztírással együtt 20 pontot érô) továbbképzéssel indul a rendez-vény. A fô téma ismét a gyógyszerészi gondozás, a szakterület pedig a rosszindulatú daganatos megbetegedé-sek gyógyszeres terápiája lesz. Az egyik leggyakoribb mortalitású kórképben, a krónikus gyógyszeralkalmazókszámára nagy segítség a gyógyszerész szakértelme. Ehhez kapunk – szakértô elôadóktól – muníciót. A témakörmég pénteken dél elôtt is folytatódik, a cognitív szolgáltatások bemutatásával, s egyes korszerû terápiás eljá-rások ismertetésével, hangsúlyozva a gyógyszertár egészségcentrum jellegét.A péntek délután reprezentatív nemzetközi elôadói részvétellel elemzi Európa gyógyszerellátása környezetét.Elsôként a rendezvény fô tématerületéhez tartozó daganatterápia új lehetôségeit mutatja be az oxfordi egye -tem professzora. Elmaradhatatlan a Szövetséggel szoros szerzôdéses és szellemi munkakapcsolatban lévôTennessee Egyetem tanárainak és friss diplomásainak megnyilvánulása. A Gyógyszerészi Gondozás EurópaiHálózata (PCNE) elnöke ismerteti tapasztalataikat eredményeiket.Szombaton a plenáris délelôtt a kiemelt szakmapolitikai és szakmai kérdések prezentációja lesz, amelyet a meg-szokott délutáni interaktív fórum követ, ahol felkért vitaindítók mutatják be a gyógyszerellátás aktuális kör-nyezetét.
A kongresszus zárónapján, vasárnap alapvetôen összegezzük a rendezvényen elhangzott ismereteket, vélemé-nyeket, s a már megszokott módon megfogalmazzuk azokat a célkitûzéseket és technikákat, amelyek reménye-ink szerint a gyógyszerészet stabilizálását, s a jövôt szolgálják.
A GYOK a meghirdetett programokon kívül alkalmat ad a gyógyszerellátással kapcsolatban lévô szervezetekkelvaló konzultációkra, értékes bemutatók, kiállítások megtekintésére, szakmai és üzleti kapcsolatok létesítésére.„A Jövô Gyógyszertára” új arculattal és konzultációs terekkel péntek reggeltôl szombat estig áll a látogatók ren-delkezésére. A MOSZ a Pharmaco-nutrition, vagy VItalPharmakon (VIP)terápia témakörben indított Rege -neration Prog ram jához (RP) tartozó, valamint egy Magyarországon eddig nem ismert természetes alapú koz-metikai termékcsalád is bemutatásra kerül a gyógyszertárban.
Ismét programot hirdetett a MOSZ Ifjúsági Fóruma (önálló 9 ponttal regisztrálva), ahol figyelemreméltóanaktuális téma körökben adnak számot fiatal kollegáink szakmai tapasztalataikról, elképzeléseikrôl.A rendezvény teljes idôtartama alatt rendelkezésre áll a mobil szûrôbusz, rendkívül színvonalas diagnosztikaiprog ramjaival.
A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2008. a meghirdetett tudományos és szakmai fórumokon túlmenôenhelyet ad a MOSZ szervezeti rendezvényeinek megtartására, valamint a kikapcsolódásra is. Fogadás, estimulatságok, fakultatív kirándulások színesítik a programot.
A MOSZ elnöksége és a Rendezô Bizottság nevében tisztelettel és szeretettel várunk minden kollegát, hozzá tar -tozót és érdeklôdôt.
Kollegiális légkört, hasznos konzultációkat, eredményes munkát és kellemes kikapcsolódást kívánok!

Dr. Mikola Bálint

Beköszöntô
Gyógyszerészek Országos 
Kongresszusa 2008.



2008. október 9. (csütörtök)

Gyógyszerészi Gondozás 
(Gyógyszeres Terápia Menedzsment – Prevenció I.)
Kiemelt téma: Onkológia

Üléselnök: Dr. Samu Antal
Prof. Dr. Halmos Gábor

14.00 – 14.30 Kongresszusi megnyitó
Új lehetôség a Gyógyszerészi Gondozásban
(Gyógyszeres Terápia Menedzsment) az onko-
lógiai gyakorlat területén
(Dr. Samu Antal)

14.30 – 15.15 Célzott gyógyszerterápia jelentôsége a rossz-
indulatú daganatos megbetegedésekben
(Prof. Dr. Halmos Gábor)

15.15 – 16.00 Onkológiai ellátás klinikai vonatkozásai 
(Dr. Tóth Judit)

16.00 – 16.15 Szünet

16.15 – 17.00 Hol tartunk, hová megyünk az onkológiában? 
(Prof. Dr. Szántó János)

17.00 – 17.45 Farmakoterápia az onkológiai gyakorlatban 
(Prof. Dr. Tósaki Árpád)

2008. október 10. (péntek)

Gyógyszerészi Gondozás
(Gyógyszeres Terápia Menedzsment – Prevenció II.)

Üléselnök: Dr. Samu Antal
Dr.Varga Imre

09.00 – 09.30 A gyógyszerész edukációs lehetôségei az on -
ko lógiai gondozásban 
(Dr. Hankó Balázs)

09.30 – 10.00 Paradigmaváltás a tumorok gyógyszeres keze-
lésében 
(Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor)

10.00 – 10.30 A cukoranyagcsere, mint új molekuláris célpont
a daganatterápiában
(Prof. Dr. Hidvégi Máté)

10.30 – 11.00 Bétaglükánok lehetséges szerepe a tumorterá-
piában 
(Dr. Ládi Szabolcs)

11.00 – 11.10 Szünet

11.10 – 11.35 A szelén bevitel jelentôsége az új nemzetközi
kutatások tükrében 
(Prof. Dr. Balázs Csaba) 

11.35 – 11.55 Omegazsírsavak alkalmazása a dyslipidae -
miában 
(Dr. Ládi Szabolcs)

11.55 – 12.15 A probiotikumok szerepe az urogenitális fertô-
zéseknél 
(Prof. Dr. Rákóczi István)

Tesztírás

12.30 – „A Jövô Gyógyszertára” 
ünnepélyes bejárás

13.00 – 14.00 Ebéd

Nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben
Elôadások és fórum meghívott külföldi elôadók részvételével

Üléselnök: Prof. Dr. Halmos Gábor
Dr. Samu Antal

14.00 – 14.30 Pharmaco-nutrition – Egy új lehetôség a daga-
natterápiában 
(Prof. Dr. Paul Clayton) – UK

14.30 – 15.00 A Gyógyszeres Terápia Menedzsment progra -
mok új értékelési lehetôségei az Egyesült
Államokban 
(Prof. Dr. Lawrence M. Brown) – USA

15.00 – 15.30 A Gyógyszerészi Gondozás Európai Hálózata
(PCNE), tevékenységének ismertetése
(Dr. Tommy Westerlund) – S

15.30 – 16.00 Specializálódási lehetôségek a Gyógyszerészi
Gondozás területén az Egyesült Államokban
(Prof. Dr. H. W. „Ted” Matthews) – USA

16.00 – 16.30 Gyógyszerészi pályakezdési lehetôségek az
Egyesült Államokban 
(Bryan Paul Jett, Patrick Nichols) – USA

16.30 – 17.00 Fórum 
Kérdések az elôadókhoz

17.30 – 19.00 A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége 
közgyûlése

Program 
Gyógyszerészek Országos 
Kongresszusa 2008.
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„A gyógyszertár, mint egészségcentrum”
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2008. október 11. (szombat)

09.00 – 10.00 Ünnepélyes Megnyitó
Elismerések átadása
Pályázatok eredményhirdetése

Plenáris programok, elôadások

Üléselnök: Dr. Mikola Bálint

10.00 – 10.30 A gyógyszerellátás helyzetértékelése
(Dr. Mikola Bálint) – MOSZ elnöke

10.30 – 11.00 A metabolikus szindróma ellátásának helyzete
és szerepe a Szív- és Érrendszeri megbetege-
dé sek Nemzeti Programjában 
(Dr. Kiss István) – MOTESZ leendô elnöke

11.00 – 11.30 Kockázat alapú vércukorszûrés 
(Prof. Dr. Winkler Gábor) – Magyar Diabetes
Társaság elnöke

11.30 – 12.00 A hazai Gyógyszerészi Gondozás – Múlt, je -
len, jövô
(Dr. Samu Antal) – MOSZ alelnöke

12.00 – 12.15 Csak egy csepp figyelmet!
(Erôs Antónia) – Egy Csepp Figyelem
Alapítvány

12.15 – 14.00 Ebéd

Szalmapolitikai Fórum 

Vezeti: Dr. Mikola Bálint
Dr. Simon Kis Gábor

Felkért hozzászólások:

14.00 – 14.20 A gyógyszerellátás aktuális helyzete 
(Dr. Bódis Lászlóné – Országos Tisztifôgyógy -
szerész)

14.20 – 14.40 Az OEP és a gyógyszertárak kapcsolatrend-
szerének aktualitásai 
(Dr. Molnár Márk Péter – fôosztályvezetô)

14.40 – 15.00 Hungaropharma – Gyöngypatikák 
(Szabó Ferenc – vezérigazgató)

15.00 – 15.20 Phoenix és a Szimpatikák 
(Dr. Küttel Sándor – vezérigazgató)

15.20 – 15.40 Független magyar gyógyszertárak érdekérvé-
nyesítô lehetôségei 
(Major Ferenc – vezérigazgató, Béres Rt.)

15.40 – 18.00 Interaktív beszélgetés a gyógyszerellátás aktu-
alitásairól 

20.00 Fogadás a Kongresszus résztvevôi
számára

2008. október 12. (vasárnap)

Üléselnök: Dr. Schlégelné Békefi Csilla
Rixer Mária

09.00 – 09.30 Új lehetôségek a várandós cukorbetegek keze-
lésében 
(Dr. Baranyi Éva)

09.30 – 10.00 A terhesség és laktáció alatti gyógyszeres terápia 
(Dr. Vecsernyés Miklós)

10.00 – 10.30 A metabolikus szindróma újabb gyógyszerészeti
vonatkozásai
(Dr. Klukovits Anna)

10.30 – 10.45 Szünet

Üléselnök: Dudus Balázs
Sass Pál

10.45 – 12.30 Menedzsment taktikák
(Dr. Simon Kis Gábor)
Innovatív szakmai fejlesztési lehetôségek
(Dr. Samu Antal)
Versenykörnyezeti operatív prioritások
(Dr. Mikola Bálint)

12.30 Kongresszusi zárszó

Szervezeti élet   Szervezeti élet   Szervezeti élet   Szervezeti élet

Szakmapolitikai Nap
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MOSZ Ifjúsági Fórum [október 10. (péntek)] 09.00-tól I. em.
Külön terem)

Cégelôadások (külön program szerint)

Jövô Gyógyszertára [nyitva október 10. (péntek)] 09.00 – októ-
ber 11. 18.00-ig)

Szûrési módszerek (mobil szûrôbusz a rendezvény teljes idôtar-
tama alatt) 

2008. október 10. (péntek)

MOSZ Ifjúsági Fórum

Üléselnök: Rixer Mária
Sándorné Raisz Ildikó

09.00 – 13.00 I. Megnyitó elôadás:

Dr. Vecsernyés Miklós
„Képzés továbbképzés kérdései napjaink gyógy-
szerészetében”

II. Versenyelôadások:

1.) Molnár Zsuzsa
(VitálPlusz Patika, Békéscsaba)
„Koleszterinszûrések adatai, avagy: merre
to vább gyógyszerészi gondozás?“

2.) Varga-Hatos Katalin
(Segítô Mária Gyógyszertár, Sopron)
„Szükség van-e ennyi generikumra?“

3.) Fang Simon
(Magyar Korona Gyógyszertár,
Kunszentmiklós)
„Antioxidánsok szakmai szemmel“

4.) Nagy Nikolett
(Európa Gyógyszertár, Budapest)
„Specialitások alkalmazásának problémái
a mai magisztrális készítményekben“

5.) Giczei Annamária
(Szt. Márton Patika, Berettyóújfalu)
„Generikus világ 2008- szabad ajánlanom
a helyettesítô készítményt?“

6.) Szôke Róbert
(Alpha Gyógyszertár, Sopron)
„Potenciális veszélyek a gyógyszertáron kí -
vül kapható gyógyszerek alkalmazásának
esetében“

III. Meglepetés elôadás:

Molnár Zsuzsa, /Irodalmi szemelvények/

IV. Dinya Mariann, elnök:

(Fiatal Gyógyszerészek Klubbja)
„Merre van Kánaán? Fiatal gyógyszerészek
perspektívái“

Satellite programok
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A FIP sorrendben a 68. Kongresszusát Svájc harmadik legnagyobb
városában, a három ország határán fekvô Rajna-parti Baselben 
tartotta.

A kulturális metropolisként is ismert város negyven múzeummal
büszkélkedhet, ahol hagyományokban gazdag gyûjtemények és
látványos kiállítások (többek között gyógyszerészeti) várják az ér -
deklôdôket. Természetesen azt sem szabad elfelejteni, hogy a
városnak komoly történelmi kötôdése van a gyógyszerészethez is. 

A 2008. augusztus 29-tôl szeptember 4-ig tartó a gyógyszerészeti
tudományokkal és gyakorlattal foglalkozó Kongresszus „Egy válto-
zó világ megújuló gyógyszerészete” címet viselte. 

A FIP akadémiai, adminisztratív, klinikai-biológiai, laboratóriumi,
ipari, katonai, informatikai, közforgalmú és kórházi gyógyszerészi
szekciói külön-külön, illetve együttesen alakították ki a Kongresszus,
és az azt megelôzô konferenciák, workshop-ok és/vagy satellite
szimpóziumok programjait. 

A konferencia egyik kiemelt témájaként a kórházi gyógyszerészet
jövôképe kérdésének kialakításával foglalkozott. A közvetlen lakos-
sági gyógyszerellátás a változásmenedzsment, az adherencia, az
információs technológia, az orvos-gyógyszerész együttmûködés

(kü lönös tekintettel a laboreredményekre), a betegeknek nyújtott
információk, a gyógyszerbiztonság, a prevenció, az egészségfej-
lesztés és felvilágosítás, a vényírás, a gyógyszerészképzés, stb.
kérdéseivel foglalkozott. Plenáris- és poszter elôadások formájában
gyakorlatilag érintették a közforgalmú gyógyszerészeti gyakorlat
teljes vertikumát. 

Nem csak szekcióhoz kötötten kiemelt témaként szerepelt a gyógy-
szerészképzés (akciós terv készült 2008-2010-re), és a gyógysze-
részet fejlesztésének stratégiai terve is elkészült. A megvalósítással
és a FIP misszióval kapcsolatos elképzeléseket nyomtatott formában
is kézhez kapták a résztvevôk. 

Szó esett a különbözô egészségügyi szakmai szervezetekkel (WHO,
UNESCO, orvos-, nôvér szervezetek stb.) történô együttmûködések
jelentôségérôl, eredményeirôl. 

A konferencia során megtudhattuk, hogy a gyógyszerészképzés fej-
lesztésére a Londoni Egyetem Gyógyszerészeti Kara és a FIP egy
együttmûködési központot hozott létre. 

A gyógyszerészeti tudományokat és a gyakorlati területeket érintô
programlehetôségeken túlmenôen a konferenciát egy szerényebb
kivitelû és méretû szakmai kiállítás egészítette ki. Természetesen a
hivatalos szakmai programokat kellemes társasági események, sze-
mélyes szakmai találkozások és beszélgetések színesítették. 

Tájékoztatásul azok számára, akik jó elôre terveznek a FIP a 2009.
évi Kongresszusát Istambulban, a 2010. évit pedig Lisszabonban
tartja.

Dr. Samu Antal

FIPKongresszus 2008. BaselFIPKongresszus 2008. Basel
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2008. Budapest. Sugár gyógyszertár.

Péntek délután. Zajlik az élet. A patika egy éve nyílt, a liberalizá-
ció gyümölcse. Szó mi szó bejött a vállalkozás. Az ötvenes gyógy-
szerésznô elégedett, lehetne, ha vehemenciáját nem szakítaná meg
egy oly nagyon várt sor a a monitorok jobb felsô sarkában. 
A VIREP rendszerrel megszakadt a kapcsolat, vagy valami hason-
ló. A betegek türelmetlenek, a sor nem halad, hangoskodnak, ide-
gesek, alakul a lincshangulat. Ötvenes patikusnô el … telefon OEP
felé, tudósítás a zavarról. A vonal végén a megnyugtató oly igen
várt hang, felvette! 

Beleszól! Beszél!
– Húzza ki, várjon, dugja be, talán így jó lesz!
– Elegendô a telefonos hibabejelentés, vagy van más teendôm is?

– ötvenes patikus buta kérdése.
– Írjon e-mailt az OEP-nek asszonyom, mert csak így marad nyoma!

Patikusnô ideges, menne dolgozni, bedurran. 
– Csak nem képzeli , hogy én most még levelezgetek! A betegek

vár nak, nem gondolja, hogy a saját pénzemért még …
– Tudja asszonyom szokták ezt nekünk mondani. Ez nem az én

dolgom. Az egyik fülemen be, a másikon ki.

A telefon túlélte a lecsapást. A patika majdnem nem, a hangulat 
a tetôfokára hágott, és a VIREP rendszer hajlandó volt újra ellenô -
rizni. Minô boldogság! Újra mehet a receptszám, BNO kód stb.
ellenôrzés. Hurrá!
Patikusnô vérnyomása régen túl van a megengedett határértéken,
pulzusa szapora, lassan ô is orvosi ellátásra szorul … Az élet megy
tovább.

Emberünk a telefon túlfelén jól megmondta. Ô csak végrehajt.
Feladat: egyik fülén be, a másikon ki.
A jelenet kabarétréfába illô is lehetne, mert ugye klimaxos patiku-
sunk milyen könnyen bedurran, azok a hormonok, ugye, ugye.
Fiatalabban még toleránsabbak voltunk. Fiatalabban még fiatalab-
bak voltunk. Csakhát sem fiatal, sem öreg nem szereti, ha nem kap -
ja vissza a pénzét. Ha ráadásul meg is dolgozik érte. Lót-fut, güri-
zik, szorgalmas, céltudatos, pontos, szervez, megtervez, kialakít,
tanít, nevel szórakoztat és segítene, ha … lenne még ereje hozzá. 

Itt álljunk meg egy gondolatnyira.
Hogy is van ez? A farok csóválja a kutyát. Veszem a gyógyszert,
eladom a betegeknek. Értékének töredékét megkapom, így részt ve -
hetek az állampolgárok széleskörû szociális támogatásában anya-
gilag. Az OEP, ha úgy dönt, hogy nem email-eztem ; lecsíp a támo-
gatásból, mert hibás elszámolás, nem elszámolás, nem adja vissza
csak, amit Ô gondol. A többit megtartja magának, hátha jó lesz
valamire.
Szóval gutaütés érheti a patikusnôt a menô liberalizációs plázapa-
tikájában. Sprint a pénzünk után.

Napokig el voltam keseredve, nem a vérnyomásom miatt, hanem 
a Biztosító tisztelt munkatársának hozzáállása miatt.
A mérhetetlen dühöt váltotta ez fel.
Igyekszem gyakorolni a hivatásomat. És ebben nem segítenek, azok,
akiknek az lenne a dolguk . Pedig megígérték …
Havonta kb. 20 ezer ember fordul meg a patikánkban, ezalatt
rövid keresztmetszetet kapunk kis hazánk életérôl és nem tetszik a
történet. Nem tetszik, hogy e kis telefoncsevellyel én is tovább

bosszantom az egyébként is beteg embereket. Nem tetszik, hogy
adminisztrációs terheket zúdítanak a nyakunkba egészségügyi
vezetôink, ahelyett, hogy hagynák gyakorolni a hívatásomat. Én is
segíteni szeretnék, nem bosszantani.
Gyorsan, kedvesen gyógyszert, vagy lelki támogatást adni és eb -
ben ne akadályozzon senki. Sôt követelem, hogy segítsenek, akiket
irányítóinkká jelölt a sors, vagy mi (!) ennek gyakorlásában. Én
nem balsorsra esküdtem. Gyógyításra a magam módján és nem
fogom hagyni, hogy ebben akadályozzanak.

Okos, érett döntéseket igyekszem hozni és ezt elvárom azoktól is,
akik az egészségügyet irányítják.

Tessék kihasználni az agykapacitását 6000 patikusnak a sokezer
orvosnak itt, itthon. Gyógyíthassanak, gyakorolják a hívatásukat.
Ne megkeseredett embereket neveljünk, akik nem tudják van-e az
alagút végén fény. Van! Csináljanak nekünk! Erre választódtak ki
egészségügyi vezetôink. Mi pedig nyugodtan adhassuk a taná -
csokat hogyan kellene egészségesen élni, hogyan lehetne elkerülni
a búskomorságot, a kilátástalanságot.
A plázapatikusnak patikusként egy célja van. A betérô emberek jó
érzéssel, reményt kapva, elégedetten, békésen és távozzanak a
patikából.
Ebben nem hagyom, hogy bárki megakadályozzon. Elszánt és cél-
tudatos vagyok. Az emberi hang, a segítô szándék, a szaktudásom,
pici öröm. Ez kell a patikába betérôknek, a beteg embereknek.
Elvárom, hogy segítsenek hívatásom gyakorlásában! Nagy szavak
… Nem baj … és nem igaz, hogy csak balsors van. Van jószán-
dék, türelem, meleg, emberi beszéd, segítségnyújtás. Azonnal és
bárhogyan!

Elv, alapelv. Arra elkötelezett emberek minden szakterületen ezt
kell kövessék . Ez a megoldás.
Szorgalom, kitartás, becsület, tolerancia és segítô szándék. A hata-
lommal élni és nem visszaélni kell.

Sok embernek kisugárzása van. elhivatottság érzése. Használják
ezt ki !
Tisztelt közülünk kiválasztott vezetôk, vegyék már ezt észre!
Szaktudás, hivatás. Kell hallgatni ránk is.

Rajtunk is sok múlik. A közhangulat befolyásolása, az emberek éle-
tének elfogadhatóbbá tétele! A tára mögül azt szeretném látni,
hogy elégedett, reményekkel teli arcok távoznak, érezzék, hogy
figyelünk rájuk, és nekünk is az ad erôt, hogy segíteni tudjunk.

Ám nem úgy, hogy az egyik fülemen be, a másikon ki…

Újváriné Lôdi Eszter
okl. szakgyógyszerész
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Vélemény a VIREP-rôl
Az igéret szép szó…

Hárommilliárddal tartoznak 
a patikáknak
„... a patikáknak is ellenôrizniük kell, hogy a beteg rendelkezik-

e biztosítotti jogviszonnyal. Az online kapcsolat hibája miatt

sokszor nem tudják ezt megtenni, a munkáért pedig nemhogy

pénzt nem kapnak, de meg is büntetik ôket, ha nem teljesítik. 

Csonka Dénesné: – Harc árán kaptunk vissza. Én tôlem 240

ezer forintot vontak le, és nagyon sok utánajárás után kap-

tam meg. Szóval mi mindent megtettünk, amit kellett. Valami

technikai hiba volt, és azt levonták tôlünk. 

Székely Tamás (egészségügyi miniszter, MSZP): – Azt kértem

a kollegáktól, hogy nézzék meg egyenként. Adott gyógyszertár

azt mondja, hogy ô elvégezte a jogviszony ellenôrzését. A

pénztár munkatársaival közösen megvizsgálják, hogy meg-

történt, nem történt meg, és minden egyes intézménynél egy-

edileg lehet eldönteni, hogy visszajár a pénz, vagy nem.”

(Hír TV) 2008. 08. 27.

Az igéret szép szó…
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Az ALVA világa! II.
A legutóbbi számban bemutatott ALVA natúrkozmetikumok, szá-
momra legjobban tetszô termékeinek ismertetésével és tapaszta-
lataimmal szeretném folytatni a cikksorozatot.

Gesichtswasser/ Arcvíz

Kellemesen felfrissíti és tonizálja a bôrt, ez a gyengéd arcvíz. 
A benne levô nôvényi kivonatok és természetes illóolajok biztosí-
tják a bôr optimális ápolását. Alkoholmentes!

Fô összetevôi: homoktövis extrakt, növényi antioxidáns, víz, gli-
cerin, növényi emulgeátor.

Tapasztalat: ez az alkoholmentes arcvíz egy igazi csoda. Fan -
tasz tikusan felpezsdíti a bôrt és mindezt nagyon kíméletesen te -
szi, kellemes bizsergetô utóhatással.

Feuchtigkeitsfluid/ Méhpempôs hidratáló fluid

Megemeli és kisimítja a ráncokat, rugalmassá teszi a bôr kötô-
szövetét, segíti a regenerálódását. Bôrgyógyászatilag tesztelt!

Fô összetevôi: homoktövis-olaj, méhpempô, E-vitamin, tapioka,
jojoba-olaj, kakóvaj, napraforgó-olaj.

Tapasztalat: kiváló hidratáló alap a nyári nagy melegben, vagy
smink alá, egy testesebb alapozó alá, mivel gazdag tartalmánál
fogva táplál, de mégsem nehezíti el a bôrt. A méhpempô, mely 
a „kis” méhek anyateje, az egyik legjobb hatású szer az örege-
dô bôrre.

Hautöl/Bôrolaj

Lazító hatású bôrolaj, a tökéletes bôrápolás igényeinek megfele-
lôen. A tartalmas olaj, javítja a bôr állapotát, hidratál, feszesít,
véd a környezeti ártalmakkal szemben és egyedülálló módon tá -
mogatja napfürdôzés utáni bôr regenerálódását. Terhesség alatt
is ajánlott a használata!

Fô összetevôi: jojoba-olaj, mandula-olaj, homoktövis-olaj, E-vita-
min, természetes növényi illóolajok.

Tapasztalat: nagyon kellemes állagú, bôrápoló olaj. Napozás
után hatásosan enyhíti a megviselt bôr feszülését, megôrzi a bar-
naságot, a bôrnek kellemes fényt és tónust ad.

Néhány mondatban az ALVA férfi kozmetikai család
termékeirôl.

A termékeket használó férfi családtagjaim, egybehangzóan azt
mondták, hogy az „Alvák” kíméletesen, de hatásosan végezték
fel adatukat. A Rasier-Gel/Borotva-gél, annak ellenére, hogy vé -
kony rétegben kell felvinni az arcra és csak enyhén habzik, telje-
sen felpuhítja a bôrt és borotválkozás után is megmarad a bôr
puhasága és a gél kellemes illata. Az After Shave Balsam a
„borotvastressz” után tovább fokozta a bôr puhaságát, simasá -
gát, hidratáló és nyugtató komponenseinek köszönhetôen, mely
hatás egész napra kellemes érzetet biztosít.

A Kristall-Deo Roll-on/Kristály golyós dezodor, 24 órás védelmet
nyújt a Himalája sókristály és az Aloe Vera extrakt segítségével.
A nagy nyári hôségben is jelesre vizsgázott az alkohol és klór-
vegyület mentes Kristálydeo.

Barabás Éva



Nemzetközi és hazai 
sajtófigyelô
A Schlecker & Co. veszélyeztetik az egészséget
A Német Gyógyszerész Szövetség (DAV) felszólította a nagy dro-
gérialáncokat (Dm, Schlecker), hogy hagyjanak fel üzleteikben a
gyógyszerek árusításával. A politikusok pedig fejezzék be a gyógy-
szerek banalizálását eredményezô kampányaikat, és törekedjenek
a híres német gyógyszerbiztonság visszaállítására. A DAV elnöke,
Hermann S. Keller szerint szükség lenne a törvényhozó világos dön-
téseire a fogyasztók érdekében. A szövetség felhívását az tette
szükségessé, hogy a nagy drogérialáncok szinte mindegyike egy-
egy külföldi – többnyire holland – csomagküldô patikával kooperál.
A láncok üzleteiben elkezdôdött az intenzív receptbegyûjtés és a
be tegek tanácsadás nélkül, sokszor kisebb ajándékok kíséretében
kapják meg gyógyszereiket.

Apotheker Zeitung 24. Jahrg. Nr. 36. 

Vényköteles vény nélkül – az interneten nem probléma
Az online-gyógyszertárak 85%-a minden további nélkül szállít vény-
köteles gyógyszereket, akkor is, ha a vásárló az eredeti receptet
nem tudja felmutatni. A lesújtó eredményt a CASA („amerikai drog
és egyéb gyógyszerfüggôk centruma”) vizsgálata tárta fel. A 365
(!) amerikai online-patika közel 15%-a kért egyáltalán receptet a
meg rendelôtôl. Ebbôl is több mint a fele megelégedett a recept fax-
má solatával. Az eredményekbôl is látszik, hogy az internetes gyógy-
szerbeszerzés mennyire veszélyes, és az egyes államok egészség-
ügyi hatóságai gyakorlatilag elveszítik a kontroll lehetôségét a gyógy-
szer kereskedelem felett.

Apotheker Zeitung 24. Jahrg. Nr. 30.

A minisztérium nem tartja idôszerûnek az 
online-patikák betiltását
Míg egyes német tartományok fontolgatják a vényköteles gyógy-
szerek online kereskedelmének betiltását, addig a szövetségi egés-
zségügyi minisztérium nem lát kivetnivalót az alternatív gyógyszer-
beszerzési források mûködésében. Véleményük szerint az általános
tilalom különben is alkotmányossági problémákat vet fel, az Unió
rosszallásáról nem is beszélve. A hatóság a receptgyûjtô állomás-
ok mûködésében sem látja a lakosság egészségének veszélyezte-
tését. Ha a betegnek szakszerû tanácsra van szüksége a gyógy-
szerek használatával kapcsolatosan, akkor nyugodtan forduljon 
a legközelebbi patikához.

Apotheker Zeitung 24. Jahrg. Nr. 26.

Bizonytalan a gyógyszerkiadó automaták jogi státusza.
A Rowa cég ún. Visavia-automatái kb. harminc német gyógyszer-
tárban mûködnek. A készülékbôl a beteg a patika bezárása után is
hozzájuthat a szükséges gyógyszerekhez. A vásárló ilyenkor inter-
neten keresztül vizuális kapcsolatba lép a gyógyszerésszel, aki kér-
déseket is feltehet, és tanácsokat is adhat. A Visavia mûködtetésé-
nek a feltétele, hogy a patika rendelkezzen elektronikus komissiózó
raktárral. Néhány tartomány egészségügyi hatósága megkérdôje-
lezte a készülékek törvényes mûködését. A patikusok véleménye
szerint, ha az internetes gyógyszerrendelés zöld utat kaphat, akkor

a sokkal biztonságosabb kiadó automata is törvényesen mûködhet.
A különbség csak annyi, hogy a beteg és a gyógyszerész között
nem a táraasztal, hanem egy gép áll.

DAZ 148. Jahrg. Nr. 34. 22. old.

A kormány és az ellenzék számháborúja – Siker és
bukás a szótárban Patikaliberalizáció: a gondok még
nem jelentenek kudarcot
A Fidesz szóvivôje szerint megbukott a patikaliberalizációs tör-
vény. A Magyar Gyógyszerész Kamara több dologban osztja a Fi -
desz véleményét, a szaktárca viszont felháborítónak tartja az állítá -
sokat, és számokkal cáfol: 2007-ben 959 készítmény ára csökkent,
az idén – több árcsökkentés után – októberben újabb ármérséklô-
dés várható. Az MSZP egészségpolitikusa, Kökény Mihály sze rint
a Fidesz régi sérelmeket próbál felmelegíteni az uborkaszezonban.
Vissza kellene vonni a patikaliberalizációs törvényt, mert az végle-
gesen megbukott. Így vélekedett a napokban a Fidesz szóvivôje.
Szijjártó Péter azt állította, hogy a törvény egyetlen kitûzött célt sem
tudott teljesíteni, és csak kárára van az embereknek. Nem lettek
olcsóbbak a sokak által keresett és vásárolt gyógyszerek, a vidéki
kis gyógyszertárak sorra csôdöt jelentenek. A Fidesz szerint az
ígért új gyógyszertárak fôként a nagy bevásárlóközpontokban jöt-
tek létre, miközben a kistelepülési patikák bezárni kényszerülnek
vagy kénytelenek készletezési költségeiken spórolni. Csak a szük-
séges gyógyszereket rendelik meg, emiatt pedig a betegeknek
gyakran kétszer kell visszamenniük az árusítóhelyre. A Fidesz mind-
ezek nyomán úgy látja: a kormány megengedhetetlen nemtörôdöm -
sége miatt veszélybe kerül a gyógyszerellátás, egész térségek ma -
rad hatnak ellátatlanul.

Forrás: Népszava 2008. augusztus 18.

Válságtanácskozáson a patikusok 
Szeretnék elérni az árrésrendszer módosítását, amely régóta nem
változott Azonnali pluszforrást szeretne a Magyar Gyógyszerész -
kamara, ezért képviselôi ma a Pénzügyminisztériumban (PM) tár-
gyalnak. A köztestület lapunknak név nélkül nyilatkozó vezetôségi
tagjai úgy fogalmaztak: azért kezdeményezték a válságtanácsko-
zást, mert meglátásuk szerint jelenleg minden eddiginél több pati-
ka van csôdközeli helyzetben. Mint mondták: az elmúlt idôszakban
hiába kaptak többször is ígéretet arra, hogy a kormány pluszfor-
ráshoz juttatja a gyógyszertárakat, eddig ebbôl semmi nem való-
sult meg. Régóta halogatják a döntéshozók az árrésrendszer módo-
sítását, pedig annak mértéke jó ideje nem változott, miközben 
a mûködtetés költségei folyamatosan emelkedtek – keseregtek,
majd hozzátették: tarthatatlan például, hogy a tételenként 850
forintos maximum miatt az árrésbevétel a forgalom tíz százaléká-
nál nem éri el az egy százalékot sem.
A kamara képviselôi úgy látják, ha a 2009-es büdzsé tervezésekor
nem számolnak a pluszforrással, akkor évközben már nem lesz le -
hetôség annak beépítésére.

Forrás: Magyar Nemzet (2008. augusztus 21.)

Megvenné a Novartis a Bayert? 
Nem kizárt, hogy a világ negyedik legnagyobb gyógyszergyár-
tója, a svájci Novartis megveszi a német Bayer konszernt. Az érte-
sülést egyik cég menedzsmentje sem erôsítette meg. Ha az ügylet
létrejönne, a Novartis–Bayer páros az árbevételt tekintve a máso-
dik lenne a világpiacon az amerikai Pfizer mögött. Iparági elemzôk
szerint a Novartisnak gondot okozhat a szükséges tôke elôteremté-
se, mivel nagy sikerû fájdalomcsillapítójának forgalmazását nem-
régiben tiltották meg az amerikai és ausztrál hatóságok – adta hírül
a Reuters. 

2007. 08. 27. Forrás: Világgazdaság 

Orvosolható patikusgondok
Nem volt felhatalmazása az egészségügyi és a pénzügyi tárca kép-
viselôinek tegnap a Magyar Gyógyszerész Kamarával (MGYK)
folytatott tárgyaláson, így az csupán szakértôi megbeszélésnek mi -

Nyitott 
szemmel!
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nô síthetô – tájékoztatta a Világgazdaságot Hankó Zoltán, az
MGYK alelnöke. A patikusok szakmai szervezete azért kezdemé-
nyezett tárgyalást a kormányzattal, mert 2007. januártól 13 milli-
árd forinttal, 50 milliárdra csökkent a patikai árrés, miközben több
mint 15 százalékkal bôvült a gyógyszertárak száma, így jelentôsen
apadt az egy gyógyszertárra jutó árrésbevétel.

Forrás: Világgazdaság (2008. augusztus 27.)

Háborgó kerekasztal
A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felszólítja a kormányt, hogy
tárgyalja újra a konvergenciaprogramot, amelynek keretein belül
kívánják új alapokra helyezni az egészségügyi rendszert. A szer-
vezet elfogadhatatlannak tartja, hogy kihagyták a „Biztonság és
partnerség: feladatok az egészségügyben 2010“ címû program
társadalmi vitájából. Önkényesek és megalapozatlanok a kormány
tervezetében közzétett fejlesztési szándékok, és azoknak csak kis-
mértékben van közük a társadalom egészségügyi szükségleteihez –
véli a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal (NEK). Ezen állítását a
NEK azzal indokolta: hazánkban nincs alkotmányos jogokat érvé-
nyesítô egészségpolitika, ezért a közzétett dokumentumot „megva-
lósításra alkalmatlannak“ ítélik. Sérelmezve, hogy Székely Tamás
elmulasztotta bevonni a szervezetet a program társadalmi vitájába,
most levélben fordulnak az egészségügyi miniszterhez – derült ki 
a kerekasztal ülése után tartott tegnapi sajtótájékoztatón.

Forrás: Magyar Nemzet (2008. augusztus 28.)

Egyeztetô megbeszélés a MOSZ-nál
Mint ismeretes a közelmúltban a MOSZ nyílt levélben fordult a kor-
mányfôhöz a gyógyszerellátás liberalizációja és a gyógyszergaz-
daságossági törvény egyes kérdéseinek vizsgálatát kérve. 
Ez zel összefüggésben Dr. Mikola Bálint a szövetség elnöke meg-
beszélésre invitálta az egerszalóki gyógyszerész-szakmapolitikai
fórumon is részt vevô parlamenti képviselôket Dr. Schvarcz Tibor és
Dr. Mikola István honatyákat, a Magyar Országgyûlés Egész ség -
ügyi Bizottsága kormánypárti és ellenzéki alelnökeit. 
Augusztus 29-én csütörtökön a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége irodájában folytatott megbeszélésen – amelyet a Háló -
zat TV kamerája is megörökített – ismételten áttekintették a 2006.
év decemberi törvények hatásait. Rögzítették, hogy az egészség-
ügyi ellátó rendszer elsôként privatizált szegmense, a korábban
sikerágazatként deklarált közvetlen lakossági gyógyszerellátás ko -
moly válságban van. 
A szövetség elnöke a megbeszélésen bemutatta a gyógyszergaz-
daságossági törvény, a piaci versenykörnyezetbe erôltetett gyógy-
szerellátás és a hivatásrendi köztestületek jogosítványainak negli-
gálása együttes, kumulált negatív hatásait. A parlamenti képviselôk
elismerve a kedvezôtlen helyzetet bejelentették, hogy az ôszi tör-
vénykezési ciklusban elôterjesztik a gyógyszergazdaságossági tör-
vény szakmával egyeztetett módosításait, felülvizsgálják a liberali-
zációs programot, s a törvénymódosításig javasolják felfüggeszteni
az új gyógyszertárak létesítését. Egyetértés született abban, hogy
az európai gyakorlatnak megfelelôen – magas szintû szakmai fel-
készültségükre is figyelemmel –, valamint a naponként hatszázezer
gyógyszertárba betérô látogató okán a gyógyszerészekre komoly
szerep vár a népegészségügyi programban. 
A beszélgetés részleteit nyomon követhetik a Hálózat Televízió (öt
alkalommal megismételt) „Recept” címú mûsorában, majd a sugár-
zást követôen a www.moszinfo.eu video-honlapon.

2008. 08. 29. Forrás: MOSZ Info 

Gyógyszerárak: lanyhul a csökkenés üteme
A folyamatos gyártói árlicit eredményeként tavaly 959 készítmény
lett olcsóbb, átlagosan 23 százalékkal. Az idén az elsô negyedév-
ben további 512 orvosság ára csökkent, átlagosan 6,48 százalék-
kal. A nyári árcsökkenések mértéke viszont már alig haladta meg
a 3 százalékot, igaz, az árcsökkenés több száz terméket érintett.
Beválni látszik a patikusok jóslata, miszerint a másfél éve megkez-
dett folyamatos gyártói árlicit eredményei csak kezdetben látvá-

nyosak, egy idô után már nem lehet jelentôsen csökkenteni az ára-
kat. Sôt, a kommunikáció is lanyhul. Míg korábban az Egész -
ségügyi Minisztérium az esedékesség elôtt néhány nappal közzé-
tette a legfrissebb árváltozási tudnivalókat, most csak az egészség-
biztosító honlapjáról lehet tájékozódni a változásokról. Eközben
híreink szerint a gyártói árlicit jelenlegi gyakorlata mellett több
más, a gyógyszerpiaci folyamatokat alapvetôen meghatározó jog-
szabály is változik a közeljövôben. Egyre valószínûbb, hogy a mi -
niszter kezdeményezi a 2006 decemberétôl hatályos gyógyszer-
gazdaságossági törvény módosítását. Úgy tudjuk, a Magyar
Gyógy szerészi Kamara (MGYK) hamarosan átadja javaslatait
Székely Tamás egészségügyi miniszternek. A napokban a Magán -
gyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) fórumán a fideszes
Mikola István és a szocialista Schvarcz Tibor közösen ígérte meg,
hogy az ôszi törvénykezési ciklusban elôterjesztik a törvény szak-
mával egyeztetett módosításait, felülvizsgálják a liberalizációs pro-
gramot és kezdeményezik, hogy a törvénymódosításig függesszék
fel az új gyógyszertárak alapítását.

Forrás: Napi Gazdaság (2008. szeptember 2.)

Rendelôt építettek a patikusok – az önkormányzat
állja a bérleti díjat
Patikusok alakították ki 15 millió forintos beruházással, s a praxis-
ok beindulásáig Újbuda önkormányzata állja annak a nyolc házi-
orvosi rendelônek a bérleti díját, amelyet tegnap adtak át a XI.
kerületben. Ezenkívül további négy, az önkormányzat által felújított
rendelôt is átadtak, azok mûködtetéséhez is hozzájárul az önkor-
mányzat. Az egyedülálló újbudai kezdeményezés az érdekek
összehangolására épült, hiszen a gyógyszerészek a patika mellett
alakították ki a rendelôket, bízva annak forgalomnövelô hatásá-
ban. Az új háziorvosi rendszer kiépítése azért is fontos a kerület
vezetése számára, hogy megfelelô hozzáférést biztosítson vala-
mennyi ott élônek. A rendelôk számára hat-nyolcezres körzeteket
osztott ki az önkormányzat. Ezt vagy az új lakosok körében tehetik
meg, vagy „elcsábíthatják“ a már meglévô praxisokból a kliense-
ket, ez utóbbi tisztességes versenyt generálhat. Mivel a pacientúra
kiépítéséhez jó pár év kell, az önkormányzat két évig átvállalja 
a bérleti díjat, további két évig annak 75, majd a következô két
évben az 50 százalékát. 

2008. 09. 02. Forrás: Világgazdaság

Megugorhat a gyógyszerfogyasztás az EU 
szabályozása miatt?
A vényköteles gyógyszerek hirdetéseire Európában fenntartott tilal-
mat nagymértékben enyhítené – idôvel akár meg is szüntetné – az
ipari ügyekben illetékes európai biztos. Günter Verheugen egy
uniós jogszabály tervezetet készül elôterjeszteni, amely megkön-
nyítené, hogy a gyógyszergyárak a jövôben könnyebben jelentet-
hessenek meg – akár az interneten, akár folyóiratokban – részletes
információt, akár az árakról, akár az alkalmazási módokról, a mel-
lékhatásokról, vagy a készítmények összetételérôl. A tervezetrôl
beszámolva a Die Welt felhívja a figyelmet, hogy annak nyomán
nem lenne egy lépcsôben maradéktalanul liberalizálva a vényköte-
les gyógyszerek reklámja.

2008. 09 03. Forrás: Világgazdaság Online

Liberalizálják a patikanyitást az EU-ban?
Európa legnagyobb gyógyszerkereskedôje, a német Celesio AG
ellen a patikusok érdekszervezetei indítottak keresetet, amelyek
fenn kívánják tartani a 27 tagállam mintegy felében eddig érvényes
különféle törvényes korlátozásokat. Németországban és Olasz -
országban például csak megfelelô engedéllyel rendelkezô gyógy-
szerész nyithat patikát és elôbbiben még az üzletek sûrûségét is
szabályozzák, egy adott távolságon belül nem lehet több négy
gyógyszertárnál. Bár a per még csak az érintettek meghallgatásá-
nál tart és jövô ôsznél elôbb nem várható ítélet, a Celesio részvé-
nyárfolyama tegnap csaknem négy százalékkal drágult, a befekte-
tôk ugyanis megelôlegezik a piacnyitásnak kedvezô verdiktet – írja
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a Napi Gazdaság. A liberalizáció mellett érvelôk a szolgáltatások
és áruk szabad forgalmára hivatkoznak, míg az ellentábor – zömé-
ben a gyógyszerészek érdekvédôi – a vásárlók egészségének meg-
ôrzésére. A bíróság állásfoglalása egyébként döntô lehet az Euró -
pai Bizottság szempontjából is, amely korábban Ausztria, Német -
ország, Bulgária, Franciaország, Portugália és Spanyolország
ellen indított eljárást a tulajdonlást korlátozó rendelkezések miatt.
Az eljárás Olaszország esetében már a bírósági szakaszba lépett,
ezért is kezelik Luxemburgban ezt együtt a Celesio ügyével, amely
csak Németországra vonatkozik. A Saar-vidéken a cég DocMorris
patikalánca 2006-ban engedélyt kapott üzletnyitásra – történetesen
a tartománytól, amely a felperesek szerint tehát nem tartotta tiszte-
letben a német törvényeket. 

2008. 09. 04. Forrás: Napi Gazdaság 

Egymilliós bírság két gyógyszercégnek
„Hosszú távon a legkedvezôbb áron“ illetve a „legolcsóbb omep-
razol“ szlogenekkel népszerûsítette termékeit az 1 A Pharma GmbH
illetve a Sandoz Hungária Kft., ami alkalmas volt a fogyasztók
megtévesztésére – állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal
(GVH). Emiatt a két vállalkozásnak 1-1 millió forint bírságot kell
fizetnie – tudatta közleményben a Hivatal. A versenyhatóság 2007
szeptemberében indított eljárást az 1 A Pharma GmbH és a
Sandoz Kft. ellen, miután tudomására jutott, hogy a két vállalkozás
orvosok és gyógyszerészek számára készült hirdetéseiben „Hosszú
távon a legkedvezôbb áron!“ mondattal népszerûsített több általa
forgalmazott gyógyszert. A vizsgálat megállapította, hogy a két tár-
saság piacelsôségi állításokat fogalmazott meg. Csakhogy 2006
szeptembere és 2007 szeptembere között több alkalommal is
elôfordult, hogy a két vállalkozás által forgalmazott és reklámozott
termékeknél voltak olcsóbb gyógyszerek. Bár az árakat az orvos-
oknak és a gyógyszerészeknek lett volna alkalmuk ellenôrizni, a
GVH szerint az információszerzés terhét a vállalkozások nem hárít-
hatják át egyoldalúan a fogyasztókra. Ezek alapján a GVH meg-
állapította, hogy az 1 A Pharma GmbH és a Sandoz Hungária Kft.
a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak
2006 szeptembere és 2007 augusztusa között, amikor tájékoztató
és reklámanyagaikban a „Ramipril 1a Pharma“, „Probitor“, „Felo di -
pin 1a Pharma“, „Amlodipin 1a Pharma“, „Simvastatin 1a Phar ma“,
„Metoprolol Z 1a Pharma“, „Glimepirid 1a Pharma“, „Metformin
1a Pharma“ elnevezésû termékekkel kapcsolatban a „hosszú távon
a legkedvezôbb áron“, valamint a „Probitor-“elnevezésû termékkel
kapcsolatban a „legolcsóbb omeprazol“ kijelentéseket tették. 

2008. 09. 04. Forrás: Weborvos

Mi lesz az orvoslátogatókkal?
Elsôsorban a jogi bizonytalanságok miatt nem indult meg a vissza-
rendezôdés a szakmában Hiába törölte el június közepén az
Alkotmánybíróság a gyógyszer-gazdaságossági törvény egyik leg-
többet kritizált elemét, az orvoslátogatói díjat, a jogszabály hatása
még sokáig érzôdhet. Igaz, a törvény miatt nem csökkent olyan
mértékben a szakmában dolgozók száma, mint azt korábban szak-
értôk jósolták, a piac legnagyobb szereplôinek többsége kevesebb
orvoslátogatót foglalkoztat most, mint másfél éve. A cégek egyelô-
re a teljes szektornak mintegy 15 milliárdos többletterhet jelentô
intézkedés visszavonása ellenére sem tervezik a korábbi létszám
visszaállítását, ugyanis még mindig számos bizonytalan pont van
a szabályozásban.

Forrás: Világgazdaság (2008. szeptember 9.)

Sok az eladó háziorvosi praxis Békésben 
A falvakban korábban is csak lasszóval lehetett háziorvost fogni,
de lassan a városokból is hiányoznak a doktorok; a megyében
több üres praxis is gazdára vár – írta a Békés Megyei Hírlap szer-
dán. Orosházán, Sarkadon, Tótkomlóson, Mezôhegyesen, Geszten,
Gádoroson és Biharugrán hiába keresnek, néhol évek óta nem
találnak saját háziorvost, így csak helyettesítéssel tudják megolda-
ni az ellátást. A helyzet egy idô után tarthatatlan válik, hiszen a

kisebb favakban az orvosok 24 órás ügyeletet látnak el, ami rend-
kívül megterhelô – olvasható a lapban. Az újságnak Fazekas Özséb,
a Magyar Orvosi Kamara Békés megyei elnöke elmondta: a közel -
jö vôben sem várható javulás, sôt a helyzet rosszabbodni fog.
Sokszor igyekeztünk orvost csábítani a tótkomlósi körzetbe, de ered -
ménytelenül – nyilatkozta a város polgármestere. Sztakó József hoz-
zátette: pedig lakást és felszerelt orvosi rendelôt is kínáltunk a jelent-
kezôknek.

2008. 09. 10. Forrás: Békés Megyei Hírlap

A Naturlife termékei nem rendelkeztek az Országos
Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedélyével.
Kétmillió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
a Naturlife System Kft.-re, mert az gyógyhatásúként hirdette terméke-
it – tájékoztat a Népszabadság. A cég ellen februárban indított vizs-
gálatot a GVH, mert reklámjaiban az általa forgalmazott termékek-
nek (Naturlife cseppek, Fiavan, Naturlife, Flavokid, Flavonoid, Fla -
vion, Flavorex étrend-kiegészítôk) kedvezô élettani, betegségmegelô-
zô és gyógyító hatást tulajdonított, s azt állította, hogy az eljárásban
érintett termékek csökkentik a „sugárterápia és kemoterápia mellék-
hatásait“. A Naturlife termékei nem rendelkeztek az Országos
Gyógy szerészeti Intézet (OGYI) engedélyével, és nem volt tudomá-
nyosan igazolt a nekik tulajdonított egészségmegôrzô hatás sem.

2008. 09. 10. Forrás: Népszabadság 

Automatizált patika nyílt a kaposvári kórházban
Tegnap adták át Kaposváron a Szigethy Gyula Gyógyszertárat. 
A patika a Kaposi Mór Oktatókórház szerves része, megnyitásával
régi restanciát tud maga mögött az intézmény és fenntartója, 
a megyei önkormányzat. Dr. Repa Imre, a Kaposi Mór fôigazga-
tója lapunknak elmondta: ez volt az utolsó olyan volt megyei, ma
súlyponti kórház hazánkban, amelynek nem volt saját gyógyszer-
tára. Az országban Sopron mellett elôször itt honosítják meg azt az
automata raktár- és kiadórendszert, amely jelentôsen meggyorsítja
majd a kiszolgálást. A patika 24 órán át mûködik majd.

2008 .09. 10. Forrás: Népszava

Fúrják az egészségkasszát
Több tucat javaslat érkezett az egészségügy fejlesztési koncepcióját
célzó Biztonság és partnerség: feladatok az egészségügyben 2010-
ig címû programtervezet finomításához. A dokumentumot a július 9-i
ülésén fogadta el a kormány. A meghirdetett társadalmi vita jegyé-
ben száz szervezet kapta meg közvetlenül az anyagot, a vita mérle-
gét úgynevezett konszenzuskonferencia keretében vonták meg teg-
nap. A legtöbb szervezet az egyes programokra szánt pénzügyi fe -
dezetet hiányolta az anyagból, többük szerint a konvergenciaprog-
ram keretein belül az ellátórendszert nem lehet fenntartani. 
A javaslatok alapján a koncepció kiegészül például a gyógysze-
rellátással, a népegészségügyi prioritásokkal. Székely Tamás egés-
zségügyi miniszter tíz-tizenöt milliárd forint költségvetési fedezetre
számít jövôre az új egészségügyi programokra. A kormány által a
nyáron megvitatott anyagot a most záruló konferencián született
észrevételekkel kiegészítik, és ezt a változatot szeptember 12-én
újra kormány elé terjesztik. A törvényalkotás várhatóan október
végére fejezôdik be.

2008. 09. 10. Forrás: Népszava

Az összeállítást készítették:
Pintér László és Horváth Csaba 
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Megfejtések
Ez évben is augusztus végén került megrendezésre a gyógyszerészek nemzetkö-
zi szövetségének (FIP) világkongresszusa, ezúttal Basel-ben. A megfejtésekben
találhatják a kongresszus három „fontos személyiségének”, a FIP elnökének, 
a svájci gyógyszerész szövetség elnökének, valamint a Svájci Konföderáció el -
nökének neveit.

Vízszintes
1. A svájci gyógyszerész szövetség elnökének neve 14.
Balkézrôl született gyermek jelzôje 15. Kert is lehet ilyen, ha nem
gondozzák 16. Korcsolya (szleng) 18. Visszavágó 20. Meny -
asszony 21. Színes TV rendszer 23. Észak-Mo-i falu 24. Római két-
százas 25. Ezen a napon 26. Amerikai patinás bank, leghíresebb
épülete San Francisco-ban található 28. Sportegyesület 29. Régi
római pénz 30. A Svájci Konföderáció elnökének neve
31. Cigaretta márka 33. Kína „nagy vezére” volt 34. Háztartási
gép és szórakoztató elektronikai márka 35. Gyakori arab férfinév
36. Ruhát tisztít 38. Üres sál! 39. Helyhatározó rag 40. -on párja
41. Alak 43. BÓ 45. Szövegel 47. A tûzhányó „folyója” 50. Egy
filmsztár kismalac 53. A higany vegyjele 54. Ez a madár nagy csa-
patokban komoly károkat okoz a gyümölcsösökben 57. Logaritmus
58. Sikamlós halfajta 59. Jókai Mór híres regényének címe 
61. Mocsaras terület 62. Üst féle 63. Régi súlymérték 64. Svájci
óra márka 65. Tojás Berlinben! 66. Hajó része 67. Ez a madár itt
a közmondás szerint látható 

Függôleges
2. Község Tolna megyében, ahogy a vers címe szól: Az …-i példa
3. Max …, divatmárka 4. Becézett nôi név 5. Mutató szócska 
6. QE 7. Uniform Resource Locator rövidítve 8. Mókusfajta 9. Ajánl
10. Arra a helyre szökkenô 11. Eredeti jelentése kerek (német), de
egy kör italt is jelent 12. DLS 13. Ausztria rövid jele 16. A FIP
elnöke 17. Éles szerszámmal valamit felsértô 19. … Milan – olasz
futball csapat 21. Férfi (szleng) 22. LGA 24. Ebben a patakban
lelte halálát II. Lajos 26. Család rövidítve 27. OL 29. Híres norvég
együttes 32. Domenico … – híres tenor 37. Vadon élô, fanyar ízû
gyümölcs 42. Kópia 43. Legnagyobb tavunk 44. Esetleg 46. lenti
irányba észrevesz 47. Ritka nôi név 48. Fa része 49. Donor 
51. Becézett angol férfinév 52. Határozatlan számú srác 55. RNP
56. Magyar építész, a 19. század legnagyobb mestere 60. Mar -
garin márka 62. Egyetem része 63. Los Angeles 64. Rádium vegy-
jele 65. Indulat szócska

Az elôzô havi keresztrejtvény nyertese:
Dr. Horváth György
Szent Damján Patika, Szentes.

A helyes megfejtést bekül dôk közül a 2008 ôszén, a Siófoki kon-
gresszuson megrendezendô „Tihanytól --Tapol cá ig“ (2008. október
11.) ki rán duláson való résztvételt sorsolunk ki 1 fô részére.
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A székesfehérvári
Vitál Plusz Patika 
gyógyszerész munkatársat keres, 

lehet részmunkaidôs is. 

Jejelentkezni lehet 

a 06-22/786-422 telefonon 
Kovács Anikó 

gyógyszertárvezetônél

Á l l á s  l a k á s s a l
Székesfehérvári gyógyszertárba gyógyszerész 
házaspár vagy gyógyszerész szakasszisztens

házaspár jelentkezését várjuk. 

Az álláshoz 60 m2 lakást biztosítunk.

Telefon:
06 30 565-2204 vagy 

06 30 565-2208

A pilisszentiváni 
gyógyszertárba 
részmunkaidôs gyógyszerészt

keresünk.
Telefon: 

06 30 922-8990





Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
VII. évf. 9. szám • 2008. szeptember



Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Missziós nyilatkozat
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil
szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása,
a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása
érdekében.

• Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye -
lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, 
a gyógy  szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük.

• Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-,
szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt.

• Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek
javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése.

• Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep  lôivel, a gyógyszergyártók
és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har -
mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést.

• Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk
tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására.

• Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé -
nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése.

• Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgál-
tatások szín vonala eme lésére.

• Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás
tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését.

• Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmo-
nizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô
kérdések képviseletét.

S Z Ö V E T S É G  A  M A G Á N G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T É R T



GYÓGYSZERTÁRI  
MENEDZSMENT2

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment2 IV. évfolyam, 2008.

A továbbképzés választott helyszíne:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jelentkezô neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leánykori név:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anyja neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szül. hely:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szül. ideje:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamarai mûködési nyilvántartási száma:  . . . . . . . . . . Kelte:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit:
Debreceni Egyetem ❏ Semmelweis Egyetem ❏ Szegedi Egyetem ❏
Munkahely neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Munkahely címe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Munkahelyi telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobil:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Számlázási név (ha a fentitôl eltérô):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Számlázási cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fizetési mód: Átutalás ❏ Készpénz ❏

A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre 
való befizetésérôl gondoskodom. 

Kelt: 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...........................................
aláírás

Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
Tel./fax: 06/1 252-4948

A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

�

Szombathely szeptember 20 – 21. (szombat-vasárnap)

Budapest II. szeptember 27 – 28. (szombat-vasárnap)

Szolnok október 04 – 05. (szombat-vasárnap)

Veszprém november 08 – 09. (szombat-vasárnap)

Debrecen november 15 – 16. (szombat-vasárnap)

Budapest III. november 22 – 23. (szombat-vasárnap)

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki -
töltésével és visszaküldésével jelezze rész -
vételi szándékát.

Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k.

egyetemi docens

Mire megszoktuk, sôt megszerettük az önál -
lóságot és függetlenséget, máris ké szül hetünk
az újabb beosztotti és nyomorgó létformára,
hacsak fel nem vértezzük magunkat olyan
tudással, ami esélyt ad a túlélésre. Erre készí-
ti fel a személyi jogos gyógyszerész társadal -
mat a gyógyszertári menedzsment tanfolyam
jelen évfolyama. Az újabb öt évre tematizált
„Gyógyszertári menedzsment2” címû,
kreditpontos továbbképzésünk negyedik évfo -
lyamának fôbb témakörei:  

� Versenykörnyezet
(elôadó: Dr. Mikola Bálint)

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás egy -
részt lehetôséget kínál a fiatal, jó szakem be -
rek számára külföldi munkavállalás formájá -
ban, másrészt a hazai ellátás terén kiélezett
versenyhelyzetet teremt, ahol a multinacio ná -
lis cégek lobbi tevékenysége dominál. A sze -
mélyi jogos gyógyszerészeket egymás ellen
versenyeztetve észre sem vesszük, hogy az
oszd meg és uralkodj ôsrégi eszközét alkal -
maz  zák velünk szemben. Legalább legyünk
tisztában az igazi versenytársak kilétével!

� Változásmenedzsment
(elôadó: Dr. Sándor István)

A változásmenedzsment különbözô fázisait
tudatosan alkalmazzák a gyógyszerész társa -
da lom ellen. Az ún. fellazító fázis során nem -
csak a gazdasági ellehetetlenítésünket fokoz -
ták, de erkölcsileg is lejáratnak bennünket. 
A gyógyszerellátás szervezetének változása
nem egy lezárt folyamat. A változásmenedzs -
ment többi fázisát is végig veretik még raj -
tunk. Jobb, ha felkészülünk rá!

� Nyereségérdekeltség
(elôadó: Dr. Simon Kis Gábor)

A gyógyszertár, bármilyen gazdasági formá -
cióban mûködik, alapvetô feltétele zavartalan
gyógyszerellátó tevékenységének, hogy érzé -
kelhetô nagyságrendû nyereséget termeljen.
Még akkor is, ha a jelenlegi egészségügyi és
pénzügyi kormányzat mindent elkövet tönkre -
tételünkre. Tudatos médiahadjáratot folytat nak,
sulykolják a „pénzéhes patikus” rémké pét, pe -
dig a magánszférában nyereség termelése
nélkül nem lehet megélni.

� Csoportmunka, csapatmunka, 
csapatépítés
(elôadó: Dr. Samu Antal)

Ahhoz, hogy a gyógyszertárban folyó munka
szakmailag és pszichológiailag is kielégítô le -
gyen, a csoportból csapatot kell építeni. Fenn -
maradásunk záloga, hogy a gyógyszerész
tár sa dalom tudatosan összezárjon, és ne
dôljön be a fellazító kísérleteknek.

� Konfliktusok menedzselése
(elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán)

Minél rosszabb a gazdasági, társadalmi hely -
zetünk, annál gyakoribbak a konfliktus szitu á -
ciók a gyógyszertárakban is. Alapvetô sza -
bály, hogy mindenütt, ahol emberek dolgoz -
nak együtt, konfliktusok keletkeznek. Nem min -
degy azonban, hogy ezeket a konfliktu sokat 
a vezetô hogyan tudja lerendezni, tisz tában
van-e egyáltalán a megoldási módokkal.

A továbbképzô tanfolyam – az akkreditációs bizottság döntése alapján – részvétel esetén 
15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. 

A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik 
(Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.)

Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj 
+ az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft.

A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. 

Információ: Marossy Irén tel/fax: 06-1 252-4948, hétköznap 9–12 óráig; 
illetve Takács Gézáné dr. tel: 30 955-8125.


