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Valamennyi gyógyszertár részére
Téma: egészségpénztári elszámolások

Tisztelt Gyógyszertárvezető Asszony! Tisztelt Gyógyszertárvezető Úr! Kedves Kolléga!

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, továbbá a Magyar Gyógyszerészi Kamara számos szakmai, gazdasági és egyéb 
érdekérvényesítési ponton igyekszik együttműködni. Ezen együttműködések végső célja, hogy a gyógyszerellátási szektor köz-
forgalmú részlegében dolgozó kollégák és gazdasági társaságok terhei csökkenjenek, vállalkozásaik és egzisztenciális helyzetük 
kiszámíthatóvá váljon. 

Fenti tényekre tekintettel, a mindennapos gyógyszertári szakmai munkát nehezítő, továbbá a gyógyszertárakat üzemeltető 
társaságok eredményességét érintő, gyors és hatékony beavatkozást igénylő közös ügyünknek tekintjük az egészségpénztári 
(a továbbiakban: EP) elszámolásokkal kapcsolatosan tapasztalt problémák megoldását. E problémakör jelen esetben az ország 
valamennyi gyógyszertárát egyformán érinti. 

Az EP-elszámolásokkal kapcsolatosan az alábbi, súlyos és gyors megoldást igénylő problémacsoportokat fogalmazzuk meg:
 
1. Az EP-kártyákra történő banki tranzakciók és EP-kimutatások a legtöbb EP-elszámolónál szinte követhetetlenek; csak 

hosszas „nyomozás” után állapítható meg, hogy melyik tranzakció mikor, milyen díjtétel levonásával került kiegyenlítésre.
2. Az EP-kártyás fizetésekhez kapcsolódó tranzakciós díjakat aránytalanul magasnak tartjuk.
3. Az EP-vásárlásba és -elszámolásba bevonható termékek palettája viszonylag szűk, lakossági igényként egyre több 

termékcsoport elszámolhatósága merül fel.

A fentiekben ismertetett problémákkal kapcsolatosan határozott célnak tekintjük, hogy a Magángyógyszerészek Országos 
Szövetsége és a Magyar Gyógyszerészi Kamara olyan hathatós munkát fejtsen ki, amelynek eredményeként egy olcsóbb, 
szélesebb termékkört érintő, EP-elszámolókra egységesen érvényes, transzparens kimutatásokon alapuló EP-elszámolási 
rendszer kerüljön országosan kialakításra. 

Ennek eredményes megvalósítása érdekében a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Országos Elnöksége, valamint 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége együttesen egy EP-munkacsoport felállítása mellett döntött, amelynek 
tagjai:

Dr. György Péter (MOSZ Veszprém megyei elnök)
Dr. Gyetvai László (MOSZ Budapesti Szervezete alelnök)
Dr. Mike László (MOSZ Békés megyei alelnök)
Dr. Bartus György (MGYK alelnök)
Dr. Sándor Csaba (MGYK alelnök)

Az EP-munkacsoport feladata a problémák részletes meghatározása, azok rendszerbe foglalása, az érintett partnerekkel (gyógy-
szertárak, gyógyszertári rendszergazdák, EP-szolgáltatók stb.) történő tárgyalások és szakmai egyeztetések lefolytatása, vala-
mint az elért eredmények megfelelő szintű kommunikációja.

Ahhoz, hogy a fent nevezett EP-munkacsoportunk eredményesen tudja végezni a munkáját, szükségesnek tartunk egy „Megbí-
zólevél” alapú felhatalmazást az Ön részéről, amelyet jelen levelünk mellékleteként, lapunkba behúzva talál meg.

Kérjük, hogy amennyiben egyetért célkitűzéseinkkel, támogassa közös érdekünket szolgáló kezdeményezésünket a mellékelt 
Megbízólevél kitöltésével és annak az Országos Hivatalunkba (1135 Budapest, Kerekes u. 9. V/6.) történő mielőbbi visszaküldé-
sével!

Támogatását ezúton is nagyon köszönjük!

Jó munkát kívánva, Kollegiális Üdvözlettel:

Budapest, 2014. július 2. 

Dr. Hankó Zoltán,
az MGYK elnöke

Dr. Mikola Bálint,
a MOSZ elnöke
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Kongresszusi előprogram
2014. október 9. (csütörtök)

14.00–18.00  Geriátria gyógyszerészszemmel  Toscana I. terem
   akkreditált szakmai továbbképzés

Tervezett előadói felkérések:
Prof. Dr. Kiss István egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. számú Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport, 
tanszéki csoportvezető)
Prof. Dr. Székács Béla egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. számú Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Tanszéki Csoport)
Dr. Ferencz Csaba osztályvezető főorvos (Szent Imre Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály)
Dr. habil. Telekes András osztályvezető főorvos (Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Onkológiai Osztály)

GYOK 2014
2014. október 10. (péntek)

09.30–13.00  Ünnepélyes megnyitó   Toscana I. terem

Elismerések átadása

Pályázatok eredményhirdetése 

Plenáris szakmai előadások

Tervezett előadói felkérések (15’):

Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár (EMMI)
Dr. Mikola Bálint elnök (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)
Dr. Vecsernyés Miklós dékán (DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar)
Dr. Kaló Zoltán (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Dr. Ilku Lívia igazgató (Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége)
Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar)

Gyógyszerészek Országos Kongresszusa
Siófok, Hotel Azúr, 2014. október 9–12.
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09.00–13.00  MOSZ magyar és nemzetközi Ifjúsági Fórum I.      Toscana II. terem

Versenyelőadások, azokat követően:

Dr. doc. Simon Kis Gábor (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége) 
Dr. Halmos Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék)

14.00–16.00  MOSZ magyar és nemzetközi Ifjúsági Fórum II.      Toscana I. terem

USA Tennessee Egyetem vendégelőadások 

Versenyelőadások értékelése

Díjak és elismerések átadása

Tervezett előadói felkérések (15’):

Prof. Dr. L. B. Brown elnök (Amerikai Gyógyszerészi Társaság) 
Mag. Ulrike Mayer elnök (Osztrák Alkalmazott Gyógyszerészek Szövetsége)  
Dr. doc. Stampf György (SOTE Gyógyszerészeti Intézet) 
Prof. Dr. Kata Mihály (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar)

16.30   Kiállítók délutánja – Megnyitó és üdvözlések Pavilon főtér

Háziasszonyok: Dr. Kovács Rita alelnök és Dr. Szrogh Vivien főtitkár (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)

21.00-   Ifjúsági Klub     Disco

2014. október 11. (szombat)

Szakmapolitikai Nap                       
Toscana I. terem

09.30–18.00   Hivatás, egészségpolitika, gyógyszerpolitika
   Szakma, minőségbiztosítás, gazdaság, finanszírozás  
   Gyógyszerpiaci helyzetkép, gyakorló gyógyszerészet

Előadások és fórum

Tervezett előadói felkérések (15’):

Dr. Kovács Rita alelnök (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)
Dr. Lengyel Gábor kommunikációs igazgató (Bayer Hungária Kft.)
Dr. doc. Simon Kis Gábor (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége) 
Kiss Katalin kutatásvezető (Szinapszis Kft.)
Dr. habil. Belicza Éva (GYEMSZI)
Dr. Samu Antal soros elnök (Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága)
Török Eszter kisvállalati szegmensvezető (UniCredit Bank)

Dr. Szrogh Vivien főtitkár (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége)
Dr. Cseh Ildikó országos tisztifőgyógyszerész (ÁNTSZ)
Dr. Bidló Judit főosztályvezető (OEP)
Dedinszky Csabáné dr. gyógyszerész-igazgató (Novodata Zrt.)
Sipos Géza vezérigazgató (Quadro Byte Zrt.)
Dr. Küttel Sándor elnök (Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége)
Dr. Feller Antal vezérigazgató (Hungaropharma Zrt.)
Mika Kayhko vezérigazgató (TEVA Magyarország Zrt.)
Dr. György Péter, Dr. Gyetvai László, Dr. Mike László (MOSZ-MGYK Egészségpénztári Munkacsoport)
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20.00 –    Fogadás a kongresszus résztvevői számára

2014. október 12. (vasárnap)

09.00–11.00   Túlélési program     Toscana I. terem

A gyógyszerellátás jogi, gazdasági, pénzügyi és adókörnyezete 

Szakértői előadások és fórum

Tervezett előadói felkérések (15’):

Szabó Zoltán
Dr. Vass Gellért
Dr. Hajdú Nóra
Dr. Galik Gábor

11.00–   A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyűlése

A kiállítások és bemutatók a rendezvény teljes időtartama alatt várják az érdeklődőket a szálloda halljában, a Prémium szárny 
előadóiban és a felépített pavilonban!

Tisztelettel és megbecsüléssel várjuk minden gyógyszerész kollégánkat!

a GYOK 2014. Rendező Bizottsága
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Ez év májusában kezdődött és október 31-ig tart az az 50 
patika bevonásával zajló pilot program, amelynek célja a 
gyógyszerészi gondozás standardjainak és irányelveinek, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó informatikai rendszernek 
a kidolgozása és tesztelése, ezen keresztül pedig a beteg- és 
gyógyszerbiztonság javítása.

Napjaink egészségügyi ellátórendszerének komoly prob-
lémája, hogy a gyógyszeres terápiák eredményessége nem 
éri el a kívánatos szintet. Az OTC készítmények felhasználása 
folyamatosan növekszik, ám azokat nem minden esetben al-
kalmazzák megfelelően. A nagyszámú, párhuzamos gyógy-
szerszedés interakciókat eredményez, ami csak a vényköteles 
gyógyszerek esetében már 2006-ban is 19 700 beteg halálát 
okozta az Európai Unió tagországaiban. A beteg-együttmű-
ködés aránya is igen alacsony, átlagosan körülbelül 50 szá-
zalékos. 

Ezen a rossz hatásfokon jelentős mértékben javíthat a gyógy-
szerészi gondozási tevékenység, amelynek definíciója a 
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség megfogalmazásában a 
következő: 

„A beteg gyógyszerelésével kapcsolatos felelősségteljes te-
vékenység, azzal a céllal, hogy javítsa vagy fenntartsa a beteg 
életminőségét, olyan együttműködésben, amely megelőzi, 
felismeri, megoldja a gyógyszereléssel, egészséggel kapcso-
latos problémákat. Folyamatos minőségbiztosítási tevékeny-
ség a gyógyszerhasználat javítása érdekében.”

Ennek jelentőségét felismerve, a Semmelweis Terv célként 
fogalmazta meg a gyógyszeres terápia eredményességének 
és biztonságosságának javítását, a gyógyszerészi gondozási 
szolgáltatások fejlesztését. Mindezt támogatandó, a hazai 
szabályozási környezetben is jelentős előrelépés történt, és 
egy uniós program meghirdetése is ezt a célt szolgálja. 

A projekt kiírása

A beteg- és gyógyszerbiztonság javítását célzó programot 
a TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 számú, a „Szervezeti haté-
konyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egy-
séges külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fek-
vőbeteg-szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban 
című” kiemelt, uniós támogatást élvező projekt keretében 
kívánják megvalósítani. Kormányzati felelőse – konzorciumi 
keretek között – a GYEMSZI, projektgazdája gyógyszerészeti 
vonatkozásban a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 
(GYGSZB). A gyógyszerészet egészségügyi integrációját segí-
ti, hogy a gyógyszerészi gondozás fejlesztését is a járó- és fek-
vőbeteg-ellátás minőségfejlesztésével együtt, közös projekt 
keretében hirdették meg.

„A gyógyszerészet 
egészségügyi integrációját 
segíti, hogy a gyógyszerészi 
gondozás fejlesztését is a 
járó- és fekvőbeteg-ellátás 
minőségfejlesztésével 
együtt, közös projekt 
keretében hirdették meg.”

A projekt a könnyen megjegyezhető BELLA (Betegellátók 
Akkreditációja a Biztonságos Betegellátásért) nevet viseli. A 
pályázat keretében mind a vényköteles, mind a vény nélküli 
gyógyszerkiváltásokhoz, továbbá a nagy, népegészségügyi 
jelentőségű betegségekhez kapcsolódóan a gyógyszerészi 
gondozási tevékenységet pontosan leíró standardokat és 
szakmai irányelveket fejlesztenek. Ahhoz azonban, hogy a 
standardok és az irányelvek, valamint az azokat támogató 
szoftver megfelelően illeszkedjenek a mindennapi munkafo-
lyamatokhoz, úgynevezett pilot program keretében, a gya-
korlatban is szükséges azokat tesztelni.

Mindig magasabbra
A gyógyszerészi gondozás pilot programjának indulásáról

XIII. évf. 9. szám    2014.szeptember
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A gyógyszertári pilot program céljai:

- az előzetesen kifejlesztett működési standardok 
gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata;
- az előzetesen kifejlesztett gondozási irányelvek gyakorlati 
alkalmazhatóságának vizsgálata;
- a gyógyszerészi gondozást támogató új szoftver 
gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelése.

Elvárások és támogatás

A projektgazda GYGSZB-nek a gyógyszertárakhoz intézett 
felhívása a pilot programban történő részvételre ez év feb-
ruár 20-án jelent meg. Némileg rövid határidővel, március 
1-jéig várták a meghatározott feltételeket vállaló patikák je-
lentkezését.

A pilot programba jelentkezőkkel kapcsolatos elvárások 
a következők voltak:

• vezetői/működtetői elkötelezettség és támogatás;
• fogadókészség az ajánlásokra és a változtatások beveze-

tésének biztosítására;
• az együttműködés biztosítása a standardokban és az 

irányelvekben megfogalmazott elvárások bevezetése 
során;

• a gyógyszertár méretétől függően egy-két személy ki-
jelölése, akik a pilot program felelősei, kapcsolattartói 
lesznek (velük a projektgazda határozott idejű részmun-
kaidős munkaszerződést kötött);

• a program bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokban 
való részvétel; 

• a standardok működése, az irányelvek bevezetése és 
az informatikai program tesztelése során, valamint a 
tapasztalatok felmérésekor megalapozott, hiteles vé-
lemény alkotása a gyakorlati alkalmazhatóságról és az 
értelmezhetőségről, és ezek visszajelzése a projekt mun-
katársai számára.

A GYEMSZI, a Gyógyszerész Gondozás Szakmai Bizottság 
és a programban részt vevő gyógyszertárak közös 
feladata

• a standardok, irányelvek és a hozzájuk tartozó 
segédanyagok véglegesítése;

• értelmezés, véleményezés;
• a gyakorlati alkalmazhatóság megítélése;
• a jó gyakorlatok megismerése;
• aktív együttműködés.

Támogatás a GYGSZB részéről:

• gondozási szoftver biztosítása az adatok 
rögzítésére, riportok elkészítésére;

• pályázati lehetőség biztosítása a gondozási 
munkaállomás telepítésére;

• közvetlen szakmai és technikai kapcsolattartó 
személy, továbbá helyszíni konzultáció 
biztosítása;

• pénzbeli juttatás a gondozást végző 
gyógyszerész részére a pilot ideje alatt;

• a programban részt vevő gyógyszertárak 
megjelenítése a pilot és a bizottság honlapján;

• GYGSZB „referencia gyógyszertár” minősítés.

A jelentkezések területi eloszlása
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Az indulás

A pilot felhívásra összesen 58 gyógyszertár jelentkezett. A 
tényleges induló létszám végül 50 patika lett. A programban 
részt vevő gyógyszertáraknak adminisztrált gondozási tevé-
kenységet kell folytatniuk, amibe havonta 5–10 új pácienst 
kell bevonniuk. Bár maga a pilot program csupán hat hóna-
pos időtartamot ölel fel, a teljes projekt 5 éves nyomon köve-
téssel valósul meg. 

 „A programban részt 
vevő gyógyszertáraknak 
adminisztrált gondozási 
tevékenységet kell 
folytatniuk, amibe havonta 
5–10 új pácienst kell 
bevonniuk.”
Ez év április végén, a Semmelweis Egyetem Bőrgyógyászati 
Klinikájának előadótermében kezdődött meg a projektben 
részt vevő patikákban dolgozó gyógyszerészek oktatása. Itt 
hallhattunk először a BEGONIA (BEtegGONdozás Informati-
kai Alapprogram) fantázianevű szoftverről, amely a program 
dokumentációját, s így magát a gyógyszerészi gondozást hi-
vatott segíteni. 

Tevékenységek a pilot időtartama 
(2014. május 1. –október 31.) alatt

Május: a standardok és az irányelvek megismerése

Június: a vállalt irányelvek alkalmazása az expediálási 
gyakorlatban

Július: a szoftver tesztelése, gyógyszerészi gondozás, 
gondozási adatok rögzítése, észrevételek továbbítása

Augusztus–október: gyógyszerészi gondozás, gondo-
zási adatok rögzítése, észrevételek továbbítása

Májusban és júniusban tovább folytatódott a pilot 
programban részt vevő gyógyszerészekkel a szakmai 
konzultáció. Ennek során a gyógyszerészek véleményezték 
a számukra előzetesen megküldött gyógyszerészi gondozási 
tevékenységet támogató – többek között a betegtájékoztatásra, az 
egészségügyi szakemberek informálására, a farmakovigilanciára, 
illetve a gyógyszerészi gondozás tárgyi feltételeire vonatkozó 
– standardokat. A gyógyszerészi gondozási szakmai irányelvek 
közül a gastro-oesophagealis reflux betegség, valamint a jóindulatú 
prosztata-megnagyobbodás öngyógyítására vonatkozó előírások 
szerepeltek a napirenden. 

Ahogy Ausztriában zajlott

• Gyógyszerelési Biztonsági Öv (Medication Safety 
Belt) program

• A pilot vizsgálatban 71 gyógyszertár vett részt
• 8700 betegregisztráció, 145 ezer expediálás történt
• 20 500 problémás helyzet (5300 adherencia-

probléma, 12 ezer interakció, 3 ezer dupla 
gyógyszerelés) adódott

Az elhangzott, gyakorlati megközelítésű észrevételeket, ja-
vaslatokat az irányelvfejlesztők beépítik a dokumentumokba, 
így segítve azoknak a mindennapos gyógyszertári gyakorlat-
ban való alkalmazhatóságát, a gyógyszer- és betegbiztonság 
erősítését.

MOSZinfo

Lehetséges interakciók időskorban
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Gyógyszertár: Milyen indíttatásból lett gyógyszerész?

Dr. Szalai Margit: A családomban nem volt gyógyszerész. 
Édesanyám késztetésére és neves biológiatanáromnak, Szvé-
tek Sándor tanár úrnak köszönhetően választottam ezt a hi-
vatást. A kalocsai Szent István Gimnáziumban magas szintű 
felkészítést kaptunk tőle biológiából. Egyértelmű volt, hogy 
ebbe az irányba indulok tovább. 

Gy.: Kérem, említse meg pályája néhány fontosabb 
állomását!

Sz. M.: Kalocsán születtem. Diplomámat 1982-ben, a Szegedi 
Egyetemen szereztem meg. Ezt követően egy évet töltöttem 
Ózdon, majd a férjem révén Bácsalmásra költöztem. Rövid 
ideig az állami ellátásban dolgoztam, majd öt évig gyesen 
voltam. 1990-ben mentem vissza dolgozni. Ekkor jelent meg 
a Csehák-féle miniszteri rendelet, amely lehetővé tette a ma-
gángyógyszertárak nyitását. 1991-ben szakvizsgáztam, és 
1992. január végén egy kolléganőmmel megnyitottuk a Kék 
Íris patikát. 

Új és örömteli élmény volt számunkra az a minőségi válto-
zás, amely által a hozzánk forduló betegeknek, pácienseknek 
szélesebb körű és jobb szolgáltatást tudtunk nyújtani. Lelkiis-
meretes, nagyon jó kollégákkal dolgozhattam együtt. E mel-
lett gyógyszerészből vállalkozásvezetővé kellett képeznünk 
magunkat. Ebben nagy segítséget jelentett a dr. Simon Kis 
Gábor által szervezett iskola, amit én is elvégeztem.

Mivel a gyermekeim műszaki pályát választottak, én pedig 
elváltam, 2008-ban eladtam a gyógyszertárat. Ezt követően 
két évig egy patikai csoportosulásnál dolgoztam. 2010-ben 
Budapestre költöztem, akkor kerültem mostani munkahe-
lyemre, a Viktória-Med gyógyszertárba személyi jogosként. 

Gy.: Hogyan került kapcsolatba a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetségével?

Sz. M.: Bácsalmási kolléganőmmel még mint „állami” gyógy-
szerészek vettünk részt a MOSZ 1991-es kecskeméti alakuló 
ülésén. A következő év januárjában, amikor megnyitottuk a 
gyógyszertárunkat, természetesen én is beléptem a szövet-
ségbe.  

Gy.: Milyen pozíciókat töltött be a MOSZ-ban? 

Sz. M.: A kilencvenes évek közepén létezett egy referensi kör, 
abban többedmagammal Bács-Kiskun megyét képviseltem. 
2002 óta vagyok a Felügyelő Bizottság elnöke. 

Gy.: Mi a feladata ebben a minőségében?

Sz. M.: A Felügyelő Bizottság – az Alapszabályban megfogal-
mazott feladata szerint – a MOSZ vezetőségének gazdasági 
és szakmai tevékenységét ellenőrzi. Úgy érzem, szakmailag 

„A szakmaiság alapja a gazdasági stabilitás”
Interjú dr. Szalai Margittal, a MOSZ Felügyelő Bizottságának elnökével
Dr. Szalai Margit optimista: bízik abban, hogy a kormányzat döntéseinél előbb-utóbb a gyógyszertárak speciális szakmai és 
gazdasági helyzetét is figyelembe veszi. Ám addig is a patikáknak célszerű és ésszerű lenne olyan gazdasági érdekközösség-
gé kovácsolódniuk, amelyben együttműködve közös erővel javíthatnának pénzügyi hátterükön.
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nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen dr. Mikola Bálint és dr. 
Samu Antal szakmai ténykedésére büszkék lehetünk. Gazda-
ságilag szintén átlátható a szervezet tevékenysége, hiszen a 
befolyt összegeket az elnökség által kitűzött célokra hasz-
nálja fel. Fontos a főtitkári feladat is, itt lelkiismeretes, precíz, 
korrekt kolléganőkkel dolgozhattam együtt.

Nagyon tisztelem azt a munkát, ami a szövetségben az elnök 
úr irányításával, az elnökség bevonásával folyik. Olyan célo-
kért dolgozunk, amelyek a tradicionális gyógyszerészi érté-
keket szolgálják, igazodva az aktuális helyzethez, és a kettőt 
ötvözve próbáljuk a gyógyszerészek, a gyógyszertárak érde-
keit képviselni.

Gy.: Önről is tudható, hogy fontosnak tartja a hazai 
gyógyszertárak gyógyszerészi tulajdonban tartását, a 
patikák szakemberek által történő irányítását. 

Sz. M.: Igen. Fenntartva azt a véleményt, hogy jó gyógysze-
rész bárhol lehet az ember, azonban amit a sajátjának érez, 
azt szívvel-lélekkel csinálja.

Gy.: Hogyan lehet összeegyeztetni a gyógyító munkát és 
a gazdasági szemléletet?

Sz. M.: Számomra teljesen egyértelmű, hogy a magas szintű 
szakmaiság alapja a gazdasági stabilitás. Az üzlet nem mehet 
a gyógyító munka rovására, ám hiába akarunk magas szintű 
szolgáltatást nyújtani, ha annak nincs meg a gazdasági alap-
ja.   

Kissé talán idealista elképzelésem van arról, hogy előbb-
utóbb olyan jogszabályok is születhetnek, amelyek tekin-
tetbe veszik a gyógyszertárak speciális helyzetét. Ahogy a 
gyártók is leírhatják a kutatásra, fejlesztésre költött összege-
ket, bízom abban, hogy a gyógyszer-kiskereskedelemben is 
bekövetkezik valamilyen pozitív változás. 

Ám addig is, ha a magánkézben lévő magyar gyógyszertárak 
szeretnék stabilizálni a helyzetüket, célszerű olyan gazdasági 
érdekközösséggé kovácsolódniuk, amely segíti ezt a folya-
matot. 

Gy.: A tulajdonosi és a virtuális láncokat, a beszerzési kö-
zösségeket, a „kis nagykereket” már ismerjük. Mi lehet 
ezeknél hatékonyabb? 

Sz. M.: Nem mondanám, hogy hatékonyabb, inkább egy ki-
csit más. Egy önszerveződő érdekcsoportot képzelek el, ahol 
mindannyian szem előtt tartanánk a közös érdekeket, és 
közösen gondolkodnánk a lehetséges megoldásokról. Re-
ményeink szerint a társuló patikák gazdasági szempontból 
képesek lennének javítani a helyzetükön.  

Gy.: Mi az, ami még számításba jöhet a gazdasági stabili-
tás növelése érdekében? Esetleg a patikai termékkör bő-
vítése? Sokak szerint az OTC-készítményekben van meg 
az a potenciál, amiből növelni lehet a bevételt.

Sz. M.: Ez jól hangzik, de az OTC-gyógyszerek fogyását sem 
lehet olyan mértékben növelni, hogy az számottevő árréstö-
meg-növekedést eredményezzen. 

„Jó gyógyszerész 
bárhol lehet az 
ember, azonban 
amit a sajátjának 
érez, azt szívvel-
lélekkel csinálja.”

Itt ismét belefutunk a 22-es csapdájába: szakmaiság vagy 
üzlet? Az étrend-kiegészítők piaca jelenleg meglehetősen 
áttekinthetetlen és szabályozatlan. A gyártók lelkiismeretén, 
felelősségtudatán múlik, hogy mit kínálnak a fogyasztóknak. 
Jómagam egyébként nagy híve vagyok a természetes alap-
anyagból készült termékeknek, és nyitott az új készítmények-
re.

A fent említett érdekszövetségen túl, a gazdasági stabilitá-
sunkat növelné, ha a patikák bizományba kapnák a gyógy-
szert. Mindez kiegyensúlyozottabb ellátást eredményezne, 
emellett az árcsökkentéstől és a támogatás megszűnésétől 
sem kellene tartanunk. 
 
Gy.: Végezetül, ön szerint mitől lehetne optimistább a 
magyar gyógyszerész? Milyen az a jövőbeli környezet, 
ami jobb a mostaninál, és aminek valamilyen realitása is 
van?

Sz. M.: Nagymértékben javítaná a hangulatunkat, ha nem 
amiatt kellene aggódnunk, hogy hogyan fizessük ki a szám-
lákat, az alkalmazottakat, az adókat. Nem egyszerű a hely-
zetünk, de muszáj bíznunk valamiben. Jómagam nagyon 
szeretem Goethe Életszabályát, amiben többek között ez 
olvasható: „Ha egy szép élet vágyát őrzöd, a múlttal nem sza-
bad törődnöd”, valamint „tetteidnek tudjál örülni, más tetteit 
tudd megbecsülni…” 

Amit tehetünk, hogy jól érezzük magunkat a mindennapok-
ban, örömmel, lelkiismeretesen tesszük a dolgunkat és tisz-
teljük egymást. Jó hangulatot, kellemes légkört teremtünk 
a kollégák között, az officinába lépő páciensek, betegek szá-
mára pedig olyan közeget biztosítunk, ahol bizalommal for-
dulhat hozzánk a kérdéseivel. Ez nem kerül pénzbe, viszont 
mindenki profitálhat belőle. 

Tóth Tamás
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Az európai kultúrának egyik legmaradandóbb és számtalan 
változást megért produktuma az universitas intézménye. A 
korábbi ezredfordulón, István király államalapítása környé-
kén, a latin, a görög és az arab kultúra közös metszéspont-
ján, Itáliában jött létre a keresztény Európa első egyeteme. 
A célkitűzés már akkor is a társadalom fejlődése irányában 
elkötelezett értelmiség képzése, a tudományok oktatása és 
fejlesztése volt. A magyar felsőoktatás fejlesztése évszázados 
kitekintésben is nagyjából követte az európai trendeket. 

A kezdetek

A bolognai és párizsi mintára kialakult egyetemalapítási hul-
lám a XIV. században érte el Közép-Európát. Prága, Krakkó, 
Bécs után az első magyarországi egyetemalapítások, így Pécs, 
Óbuda, Pozsony is erre az időszakra tehetők. A XV. század 
során az itáliai humanizmus, a XVI. század folyamán a refor-
máció adott új irányt az európai művelődésnek. Kiemelkedő 
szerepe volt Wittenberg egyetemének, de Heidelbergben, 
Utrechtben, Genfben és az angol egyetemeken is tanultak 
magyarok. Ugyanakkor idehaza protestáns kollégiumokat 
alapítottak, Sárospatakon, Pápán, majd pedig Debrecenben.

Pázmány Péter 1635. évi, nagyszombati jezsuitaegyetem-ala-
pítását követően egészen a XIX. század végéig várattak ma-
gukra Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Szeged, Pécs universi-
tast alapító törekvései. A második világháborút követően is 
folytatódott az egyetemek és főiskolák alapítása. 1965-ben 
Magyarországon 15 szakhatóság irányítása alatt összesen 92 
felsőoktatási intézmény működött.

Potenciál kontra problémák

A magyar felsőoktatást számos változás érte a politikai 
rendszerváltást követő elmúlt negyedszázadban. A munka-
nélküliség aktuális gondjait megelőzendő, a munkavállalás 
időpontját kitoló intézkedések jóval szélesebb tömegeket 
tereltek az egyetemek padsoraiba, lazítva a tanulmányi kö-
vetelmények színvonalát. Divatszakok váltak tömegessé, 
amelyeknek a társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából 
való „eredményessége” – a klasszikus értelmiségi szerepkört 
betöltők bázisának növelése szempontjából – erőteljesen 
megkérdőjelezhető. A bolognai rendszer bevezetésének, az 
egyetemi integrációknak a hullámzó, olykor örvénylő hatásai 
nem hozták meg az oktatás minősége fejlesztésének a szer-
kezetracionalizálástól remélt előnyeit. 

A célkitűzés – úgy gondolom – jelenleg is a társadalom fejlő-
dése irányában elkötelezett értelmiség képzése, a tudomá-
nyok oktatása és fejlesztése. Ezzel együtt napjainkban, Euró-
pában és itthon is megdöbbentő statisztikákkal találkozunk, 
amelyek az egyetemet végzett, munkaképes, 25–30 év kö-
zötti korosztály elhelyezkedésképtelenségét demonstrálják. 

Időutazás
Elmélkedés a felsőoktatásról ezer, ötszáz, száz és huszonöt év távlatában
Különösen a privatizáció időszakának hivatást fejlesztő lendületéhez és dinasztiaépítői elkötelezettségéhez viszonyítva tűnik 
aggasztónak a gyógyszerészszakma iránti érdeklődés napjainkban tapasztalható csökkenése. A lehetséges okokat a kezde-
tektől indulva igyekszünk feltárni.  
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Ennél is figyelemreméltóbb az a felmérés, ami a pályakezdők 
végzettsége, képesítése és alkalmazásuk területe környékén 
keresi a harmóniát. A diplomák értéke meglehetősen ellent-
mondásos, sokuk hiteltelen, de legalábbis versenyképtelen, 
ami a gazdasági fellendülés időszakában számos, akár társa-
dalmi szintű konfliktus forrása is lehet.

Mindezek mellett egy stabilan és határozottan színvonalas, 
európai szinten is elismerten jegyzett orvos- és műszaki tu-
dományegyetemi oktatásnak is tanúi vagyunk. Éppen ezért 
drámai az a jelenség, ami – legalábbis az orvosszakmai dip-
lomások területén – sem az értelmiségiek felkészültségének 
társadalmi életet pozitívan befolyásolni képes erejét, sem a 
szakmai felkészültség gyógyító tevékenységhez nyújtott le-
hetőségeit nem tudja optimálisan „kihasználni”.

Pálya- és országelhagyók

A Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) a Szinapszis Kft. bevo-
násával a közelmúltban átfogó felmérést készített az állam-
vizsgát tett orvostanhallgatók körében. A szervezet a fiatalok 
oktatással kapcsolatos véleményét, jövőbeli terveit, valamint 
a hálapénzt érintő attitűdjét vizsgálta. A felmérésből kiderült, 
hogy a hatodévesek többsége az érdeklődése miatt döntött 
az orvosi hivatás mellett, csaknem 50 százalékuk azonban ma 
már más szakmát választana. Ennek okaként a legtöbben a 
társadalmi és anyagi megbecsülés, a befektetett energia, va-
lamint a felelősség aránytalanságát jelölték meg. Ugyanak-
kor a fiatalok attól is félnek, hogy nem tudnak egzisztenciát 
teremteni. A kutatás arra is rávilágított, hogy a magyar egész-
ségügy helyzetét a fiatal orvosok meglehetősen borúsan lát-
ják. Több mint 90 százalékuk szerint kritikus problémát jelent 
a túlterheltség és az alacsony fizetés, de az orvoselvándorlás, 
a szakdolgozóhiány és a csekély erkölcsi megbecsülés is so-
kakat aggaszt.

„20 százalékkal 
több gyógyszerész 
fordult kérelemmel a 
hatósághoz, mint egy 
évvel korábban.”
Az EEKH adatai szerint bár az utóbbi évben valamennyivel 
kevesebb orvos kér működési igazolást, a fogorvosoknál és a 
gyógyszerészeknél sajnálatos módon nem fordult meg a ten-
dencia. 2012-höz képest tavaly ismét nőtt a kérelmező fog-
orvosok száma, és 20 százalékkal több gyógyszerész fordult 
kérelemmel a hatósághoz, mint egy évvel korábban. Miután 
a gyógyszerészi hivatásfejlesztés mai koncepciója (bár utó-
lag sok szülője lett a gondolatnak) éppen a MOSZ szellemi 
műhelyében és aktív szerepvállalásával indult az elmúlt más-
fél évtizedben, a jelenség számunkra nem elhanyagolható 
problémát jelent.

A távlatok és a presztízs negyedszázada

A jogelőd nélkül létesített patikák megjelenése és a pri-
vatizáció – a rendszerváltást követően óriási távlatokat és 
mozgásteret nyitva – az értelmiségi környezetben elsőként 
privilegizálta a gyógyszerészek lehetőségeit. Ezt felismerve 
és a nemzetközi szakmai környezetet tanulmányozva fo-
galmaztuk meg fő irányként a „Gyógyszert szed? Beszéljen 
gyógyszerészével!”, a „házi gyógyszerészi szolgálat”, valamint 
a „gyógyszerészi gondozás” vonal felépítésének igényét. 

A szakmának, a gyógyszerészi hivatásnak értelemszerűen 
megnőtt a presztízse. Ismét felszínre kerültek az 50-es évek 
rossz emlékű államosítása után megszűnő dinasztiaépítési 
törekvések. Az orvostudományi egyetemek gyógyszerész-
karai iránt is megnőtt az érdeklődés, sőt új oktatási bázisok 
létesültek. A szellemi színvonal, a felkészültség és a hivatástu-
datosság is határozottan pozitív irányba mozdult el.

Érdeklődés hiányában…

Ezzel szemben mára csökkenni látszik a lendület. Teljes kor-
osztályok hiányoznak a tára mögül. Halványulni látszik a 
dinasztiaépítési elkötelezettség. Nemhogy fékezni, de po-
tencírozni kell a dinasztiaváltást. A huszonöt éves szabadság-
fokot jelentős és egyre határozottabb korlátok szűkítik. Vajon 
mindezt kizárólag a gyógyszerbiztonság és minőségi ellátás 
számlájára lehet írni?

„Teljes korosztályok 
hiányoznak a tára mögül.”
Nem kevesebbre vállalkozunk, mint feltárni a jelenség okait. 
Tájékozódni a tényekről és megkérdezni az érintetteket az 
okokról. Nem csekély a tét. Amennyiben a hivatásfejlesztés 
tempója lassul, az eredmények elhalványulnak, a 
gyógyszerészek tradicionális, középosztályt stabilizáló bázisa 
kerül veszélybe.

Dr. Mikola Bálint 
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Magyarországon évente átlagosan 300 frissen végzett 
gyógyszerész szerez diplomát. A szám nem tűnik alacsony-
nak, a közforgalmú gyógyszerészet mégis szakemberhiány-
nyal küzd. Az okoknak a képzési folyamatot nyomon követve 
igyekeztünk utánajárni. Kétrészes cikkünk első felében az 
egyetemek bejáratánál szegődünk – képletesen – a leendő 
gyógyszerészhallgatók mellé, a folytatásban pedig a kijárat-
nál várakozunk rájuk.  

Nem jelentkeznek elegen?

Ebben az évben a négy képzőhely (osztatlan, nappali) gyógy-
szerész szakjaira összesen 1861 fiatal jelentkezett. Közülük 
mindössze 192-en, vagyis valamivel több, mint az egytizedük 
választotta a költségtérítéses képzési formát. 

Ami örvendetes hír, hogy 2014-ben többen célozták meg a 
gyógyszerészi hivatást, mint egy évvel korábban. Annál rosz-
szabb viszont látni, hogy az érdeklődés e szakma iránt 2010–

2012-ben volt a csúcson: az akkori 2300-2400 felvételizővel 
szemben az elmúlt két év mindegyikében 1700-nál is keve-
sebben kívántak valamelyik hazai tudományegyetem gyógy-
szerészkarának diákjává válni. 

A hazai gyógyszerészkarokra jelentkezők száma, 2008–2014

A 2007–2010 közötti liberalizációs időszak sokak számára 
tálcán kínálta a patikanyitás lehetőségét, a megnövekedett 
számú gyógyszertár és a dinamikusan terjeszkedő patikahá-
lózatok komoly felvevőpiacot jelentettek, és versenyképes 
jövedelmet kínáltak a szakképzett munkaerő számára. Akko-
riban a gyógyszerészdiplomával is betölthető orvoslátogatói 
pozíció is vonzó hivatás lehetett a pályakezdők számára. 
„A gyógyszerészképzés iránt folyamatosan magas az érdek-
lődés, a 2010-es rekordév kivételével kiegyenlítettnek mond-
ható” – mondja dr. Zelkó Romána. A Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának dékánja szerint az akkori 
felfokozott érdeklődés többek között az előző évben mega-
dott foglalkozásdoktori címnek tulajdonítható.

Ahogy a központilag irányított képzőhelyek is némi lemara-
dással reagáltak a megváltozott igényekre, úgy sejthetően az 

Hol vagytok, fiatalok?
Gyógyszerész-utánpótlás a számok tükrében - 1. rész
Magyarországon évente átlagosan 300 frissen végzett gyógyszerész szerez diplomát. A szám nem tűnik alacsonynak, a 
közforgalmú gyógyszerészet mégis szakemberhiánnyal küzd. Az okoknak a képzési folyamatot nyomon követve igyekeztünk 
utánajárni. Kétrészes cikkünk első felében az egyetemek bejáratánál szegődünk – képletesen – a leendő gyógyszerészhallgatók 
mellé, a folytatásban pedig a kijáratnál várakozunk rájuk.  

államilag támogatott 
képzésre jelentkezők

költségtérítéses 
képzésre jelentkezők

jelentkezők
összesen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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érettségizett fiataloknál is egy-két év késéssel „esik le a tan-
tusz”. A fentiek hatása – érdekes módon – ugyanis elsőként 
éppen a patikaalapítási moratórium évének felvételi száma-
iban jelentkezett, akkor, amikor mindkét említett területen 
szűkültek a lehetőségek, csökkent a jövedelmezőség. A piac 
kiszámíthatatlanságára, a bizonytalanabb egzisztencia ígére-
tére a potenciális munkaerőbázis csak évekkel később, 2013-
ban reagált. A közeljövő egyik legfontosabb kérdése, hogy a 
gyógyítómunka, a gyógyszerészi hivatás szépsége elég erős 
érv-e lesz a gazdasági realitásokkal szemben.    

Nem vesznek fel elég hallgatót?

A képzőhelyek helyzetfelismerését dicséri, hogy a gyógysze-
részkaraikra felvett hallgatók száma nem csökkent, éppen 
ellenkezőleg: évről évre egyre több fiatal előtt nyitják meg az 
utat a gyógyszerészi pálya felé.
 
A hazai gyógyszerészkarokra felvett hallgatók száma, 2008–
2014

A legtöbb diák ebben az évben is Budapesten kezdi meg 
gyógyszerészi tanulmányait, s a fővárosi képzőhelyet lét-
számban – az előző évekhez hasonlóan most is – a Szegedi 
Tudományegyetem követi.  

Nehezebb bejutni?

Bár látjuk, elvileg elégséges számú gyógyszerészhallgató 
kezdi meg tanulmányait a négy tudományegyetem vala-
melyikén, felmerülhet a kérdés, „bemeneti oldalról” milyen 
egyéb gátjai lehetnek a gyógyszerész-utánpótlás folyama-
tosságának és elégséges voltának.

A képzőhelyek – a kereslet, a lemorzsolódás és a pályaelha-
gyók arányának ismeretében – emelhetnék keretszámaikat, 
természetesen csak akkor, ha ehhez az állami támogatás is 
rendelkezésre állna. A költségtérítéses képzési forma egyre 
inkább háttérbe szorul: míg 2010-ben és 2011-ben csaknem 
minden tizedik diák maga finanszírozta oktatásának költ-
ségeit, mára ez az arány bő egy százalékra esett vissza. Így 
egyre inkább igaz az a megállapítás, hogy a hallgatói létszám 
esetleges emelése a képzőhelyi szándék mellett annak kor-
mányzati jóváhagyásán is múlik.  

Az államilag támogatott gyógyszerészképzésre ebben az 
évben Budapesten és Pécsett is 3,7-szeres volt a túljelent-
kezés, Szegeden 4,1-szeres, Debrecenben pedig 5,6-szoros. 
Az egyes képzőhelyek presztízsét is jelezheti, hogy ebből a 
szempontból éppen a cívisváros egyetemére volt a legne-
hezebb bejutni. Így aztán az sem meglepő, hogy a sikeres 
felvételi ponthatárát is Debrecenben húzták meg a legma-
gasabban: míg itt a felvételizőknek legalább 391 pontot kel-
lett elérniük, Budapesten 381-et, Szegeden 360-at, Pécsett 
viszont csupán 327-et.

Ami sajnálatos tény, hogy az egyetemeknek jó ideje nem 
kellett olyan alacsonyra tenniük a lécet, mint tavaly és idén. 
A legjobb példa erre Budapest, ahol 2008 és 2012 között 
rendre 400 pont felett volt a bejutási küszöb, tavaly viszont 
csupán 371, idén pedig 381 pont, de a többi képzőhelynél 
is megfigyelhető ugyanez a negatív tendencia. A 2013-ban 
tapasztalható visszaesés oka az lehet, hogy onnantól már 
mindkét felvételi tárgyból csak két emelt szintű érettségivel 
lehetett bejutni a gyógyszerész-képzőhelyekre; az egyéb ho-
zott pontok (pl. a nyelvvizsga) nem számítottak. Ebben az 
évben viszont már a ponthatár emelkedését tapasztalhattuk.
  
Létezik egyrészt egy felvételi keretszám, ami például Debre-
cenben, a magyar nyelvű gyógyszerészképzésben 70 fő. Más-
részt törvény írja elő, hogy mindenkit fel kell venni, aki eléri 
a 260 pontot. Dr. Vecsernyés Miklós, a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának dékánja némi iróniával úgy 
fogalmaz, utóbbi körülbelül a gimnáziumi elégséges szint-
nek felel meg. 

A gyakorlati tapasztalatok azonban ennél 
szerencsére jóval biztatóbbak. „A felvett 
hallgatók tudásszintjét hűen tükrözi si-
keres felvételijük pontszámának átlaga. 
Márpedig ez nálunk az idén 420 pont fe-
lett van, ami magasabb, mint akár csak 
egy évvel korábban” – árulja el a debrece-
ni tanszékvezető, dr. Vecsernyés Miklós. 

Dr. Zelkó Romána, a Semmelweis Egye-
tem Gyógyszerésztudományi Karának 
dékánja is megfelelő szintű felkészült-
ségre számít: náluk idén 414 pont a fel-
vételt nyert hallgatók átlagpontszáma.

Ma már pénzzel sem lehet egyetemi férőhelyet „venni”: míg 
korábban a költségtérítéses képzés felvételi ponthatárát az 

államilag támoga-
tott képzésre felvett 

hallgatók

költségtérítéses 
képzésre felvett 

hallgatók

felvett 
hallgatók
összesen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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államilag támogatotténál mintegy 20 száza-
lékkal alacsonyabban határozták meg, ma az 
átugrandó léc mind a két pályán ugyanolyan 
magasra van téve (az államilag támogatott 
és a költségtérítéses képzési forma felvételi 
ponthatárait Debrecen már 2012-ben, a töb-
bi egyetem pedig ebben az évben egysége-
sítette). 

A költségtérítés összegének emelkedése 
sem feltétlenül vette el az ezúton bejutni 
szándékozók kedvét a felvételitől. Pécsett 
például 2010-ben és 2012-ben lett maga-
sabb a tandíj, a jelentkezők száma ennek el-
lenére nőtt az előző évihez képest, sőt tava-
lyelőtt több mint megduplázódott. Ugyanez 
a mutató országos szinten 2008-tól egészen 
2012-ig folyamatosan emelkedett, s csak az 
utóbbi két évben esett valamelyest vissza, 
de még mindig évi 200 fő körül mozog (a 
csúcsév itt is 2012 volt, 276 fővel). 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Budapest 402/356* 406/369 414/344 411/392 403/426 371/368 381/381

Debrecen 397/312 411/308 410/358 407/360 398/398 369/369 391/391

Pécs 396/235 405/268 407/289 407/329 395/310 323/298 327/327

Szeged 397/250 405/219 408/249 407/234 389/251 312/262 360/360

A felvételi ponthatárok alakulása a négy képzőhely gyógyszerésztudományi karán/szakján

*államilag támogatott/költségtérítéses

„A közeljövő egyik 
legfontosabb kérdése, 
hogy a gyógyítómunka, 
a gyógyszerészi hivatás 
szépsége elég erős 
érv-e lesz a gazdasági 
realitásokkal szemben.”

A gyógyszerész szakokon tapasztalt látványosan kevesebb 
jelentkezés oka azonban nem náluk, hanem az államilag 
támogatott képzési formában keresendő: míg 2012-ről 
2013-ra a költségtérítéses csatornában csupán 56 fővel, 
addig az „ingyenesben” egynegyedével, 500 fővel csökkent 
a jelentkezők száma. Ami – pillanatnyilag – megnyugtató 
lehet, hogy az egyetemek akkor e lanyhuló jelentkezési kedv 
ellenére is csupán 33 fővel kevesebb hallgatót (összesen 405 
főt) vettek fel, s ez a szám idén sem csökkent. 

Tóth Tamás

(folytatjuk)
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Eü-pontok

A finanszírozási szabályozó eszközök közül talán az indikáció-
hoz kötött támogatás a legelterjedtebb. Két formája ismere-
tes, az emelt, illetve a kiemelt kategória. Előbbiben háromfé-
le támogatási kategória létezik (50, 70 és 90 százalékos), míg 
az utóbbinál a támogatás mértéke csaknem 100 százalék, 
hiszen a 300 forintos dobozdíjat a betegnek kell kifizetnie. 
Az eü-pontok a gyógyszer(ek) felhasználhatósági körét (ami 
a legtöbb esetben jelentős szűkítéseket tartalmaz a hivata-
los törzskönyvi indikációhoz képest), a felíráshoz szükséges 
szakvizsgát és munkahelyet (centrumlista), illetve az adott 
betegségre jellemző BNO-kódokat is magukban foglalják. 

Az eü-pontokat a 32/2004. ESZCSM-rendeletben találjuk 
meg, ahol az egyes pontok alatt nem tüntetik fel az oda tar-
tozó gyógyszereket – azokat az OEP honlapján elérhető tájé-
koztató tartalmazza. Jelen pillanatban 90 készítmény tarto-
zik az 50 százalékos támogatottságú kategóriába, 316 a 70 
százalékosba, 824 a 90 százalékosba és 916 a (majdnem) 100 
százalékosba. Fontos megjegyezni, hogy ezek a számok nem 
a hatóanyagok, hanem a konkrét termékek számát jelzik, 
azaz egy hatóanyagból ugyanazon pont alatt többféle kisze-
relés és hatáserősség is szerepelhet. Az OEP honlapján talál-
ható gyógyszertörzs jelenleg 5658 készítményt tartalmaz, így 
elmondhatjuk, hogy a támogatott gyógyszerek nagyjából 40 
százalékát finanszírozza az állam indikációhoz kötött támo-
gatási formában. 

Az itt szereplő gyógyszerek között tablettákat, kapszulákat, 
injekciókat és infúziókat is találunk, azaz a regisztrációs stá-
tusz alapján még nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy 
milyen típusú gyógyszerek kerülhetnek ebbe a támogatá-
si kategóriába. Ha az indikációkat nézzük, megállapítható, 
hogy a legsúlyosabb betegségek (diabétesz, asztma, daga-
natos megbetegedések, COPD, AIDS stb.) kezelésére szolgáló 
gyógyszerek kerültek ebbe a csoportba. Vagyis az indikációs 
körök elvileg jó kiindulópontot nyújthatnak a gyártó számá-
ra új gyógyszere egy meghatározott támogatási kategóriába 
való sorolás iránti kérelméhez. A betegek ezekhez a készít-
ményekhez – a térítési díj megfizetését követően – a gyógy-
szertárakban juthatnak hozzá.

Tételes finanszírozás

Ez a támogatási forma viszonylag új, hiszen 2012 elejétől 
lépett életbe. 30 hatóanyag összesen 65 kiszerelését finan-
szírozzák ezzel a technikával; egy részük a HBCS-rendszerből 
(homogén betegségcsoportok), másik részük a kiemelt, indi-
kációhoz kötött támogatásból került át ide. E készítményeket 
közbeszerzési eljárás keretein belül az OEP vásárolja meg, 
majd meghatározott kvóta alapján bocsátja a kijelölt intéze-
tek rendelkezésére. 

„A tételes elszámolású gyógyszerek beszerzett mennyisége a 
megelőző időszak felhasználási adatainak, trendjének, továbbá 
a betegforgalmi adatok, a finanszírozott gyógyító eljárások 
meglévő alternatíváinak figyelembevételével történik – olvasható 
az OEP honlapján. – A keretek meghatározásánál az összes 

Ki érti ezt?
Gyógyszertámogatási-rendszer - kérdőjelekkel
A hazai támogatási rendszer két fő pillére a normatív, illetve az indikációhoz kötött támogatás. Ez a szabályozás a járóbe-
teg-ellátás keretein belül finanszírozott gyógyszereket érinti, míg a szintén indikációhoz kötött, fekvőbeteg-ellátás szintjén 
igénybe vehető medicinákat a tételes, illetve a HBCS szerinti finanszírozással biztosítja az állam. Mi lehet a választóvonal a 
többféle finanszírozási forma között? A különböző kasszák forrása? A regisztrációs hatóságok által meghatározott besorolás 
(intézeti, járóbeteg- stb.)? Mely termékek kerülhetnek a különkeretbe? Mire szolgálnak a finanszírozási protokollok? Honnan 
tudják a gyártók, hogy amikor támogatásért folyamodnak, az adott készítményüket melyik finanszírozási formára kell be-
adniuk? Hogyan jut hozzá a beteg a különböző gyógyszerekhez? Az alábbi cikkben ezekre a kérdésekre keresem a választ.

XIII. évf. 9. szám    2014. szeptember
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rendelkezésre álló alapmennyiség 85 százaléka kerül felosztásra 
az intézmények között, készítményenként. A fennmaradó 
15 százalék és további –készítményenként változó mértékű 
– opciós rész áll rendelkezésre országos tartalékkeretként. 
Ez a tartalékkeret az intézmények orvosszakmailag indokolt 
igényeinek megfelelően kerülhet felhasználásra, a szerződéssel 
lefedett nyolc hónapos időszakban.” 

„Mindenképpen szükség 
lenne a rendszer teljes 
körű felülvizsgálatára, 
megreformálására és a 
támogatási technikák egy-
szerűsítésére.”
A tételes finanszírozási pontokat a 9/1993. NM-rendelet tar-
talmazza. Ebben az indikációs körben (a teljesség igénye nél-
kül) onkológiai készítmények, biológiai terápiák, valamint az 
enzimhiányos betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek 
(kórházi felhasználásról beszélünk) is helyet kaptak. Érdekes 
módon ebben a kategóriában is találunk tablettákat, bár az 
ide sorolt medicinák döntő többsége parenterális felhaszná-
lású készítmény. Egy új gyógyszer támogatási kérelmének 
benyújtásakor a gyártók itt kizárólag az indikációs körből 
tudnak kiindulni. A jelenleg befogadott gyógyszerekhez a 
betegek térítésmentesen, a kijelölt centrumokban juthatnak 
hozzá.

Különkeret

A tételes finanszírozással ellentétben a különkeret egy régi 
támogatási technika, amit eredetileg a magyarországi törzs-
könyvvel nem rendelkező gyógyszerek számára találtak ki. In-
dikációs köre a kétezres évek közepétől fokozatosan szűkült, 
míg végül csupán a veleszületett vérzékenység kezelésére 

szolgáló készítmények maradtak benne. 2013-ban azonban a 
kategória egy új indikációval bővült, és onnantól az újonnan 
befogadott hepatitis-C elleni készítmények forrását is innen 
biztosította az egészségügyi kormányzat. A különkeretes ha-
tóanyagok listáját szintén a 32/2004. ESZCSM-rendelet tartal-
mazza. Ezen döntő többségben parenterális bevitelű készít-
mények szerepelnek, de orálisan szedhető gyógyszerekkel itt 
is találkozunk. A betegek ezekhez a gyógyszerekhez a kijelölt 
centrumokban, térítésmentesen juthatnak hozzá.

Finanszírozási protokollok

Jelen pillanatban 19 finanszírozási protokoll van érvényben, 
amelyeket a 31/2010. EÜM-rendelet definiál. A protokollok 
több eü-pontba is beépültek, előírva a megfelelő kezelési 
algoritmust, de ezt a hivatkozást az új különkeretes indikáci-
ónál is megtaláljuk. Ebben a körben további 26 tervezet vár 
kodifikációra. A finanszírozási protokollok továbbfejlesztése 
mindenképpen hasznos és követendő lenne, sőt – vélemé-
nyem szerint – hosszabb távon az eü-pontos szabályozást 
is kiválthatnák. Természetesen fontos tisztázni, hogy egy új 
készítmény milyen feltételekkel kerülhet be, illetve, hogy 
egy-egy protokollt milyen gyakorisággal kell felülvizsgálni. 
A szakmával történő finanszírozói együttműködés minden 
támogatási forma esetében kötelező, itt azonban még na-
gyobb súlyt kell fektetni a szakemberek véleményére, hiszen 
az ellenőrzések sarokköveit is ezek a protokollok jelentik.

Konklúzió

Összefoglalva a fentieket, láthatjuk, hogy egy rendkívül szer-
teágazó szabályozással állunk szemben, amiben innovatív 
gyártóként, egy új termék kapcsán gyakran nem könnyű 
megtalálni a megfelelő támogatási kategóriát. A mérlege-
lés során a 32/2004. ESZCSM-rendelet ATC-táblázatát (ami a 
támogatható csoportokat és a támogatási százalékok maxi-
mumát tartalmazza), a létező eü-pontokat, a finanszírozási 
protokollokat és a komparátor gyógyszerek jelenlegi finan-
szírozási technikáit is figyelembe kell venni. Ha másért nem, 
a könnyebb eligazodás érdekében mindenképpen szükség 
lenne a rendszer teljes körű felülvizsgálatára, megreformálá-
sára és a támogatási technikák egyszerűsítésére.

 Dr. Lengyel Gábor
gyógyszerügyi szakértő

Jogszabály
Támogatásról javas-
latot tevő bizottság 
biztosítói szinten

A végső 
kihirdetést  
eldöntő bizottság 
ágazati szinten

Eü-pontok 32/2004.
ESZCSM TÉB EMMI-NGM közös 

döntés

Különkeret 32/2004.
ESZCSM TÉB EMMI-NGM közös 

döntés

Tételes 
finanszírozás 9/1993. NM. TÉB Tételes Bizottság

HBCS 9/1993. NM. TÉB Kódkarbantartó 
Bizottság
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A válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind 
országos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Ennek 
tudatában szerveztük a „Gyógyszertári menedzsment” című, 

kreditpontos továbbképzésünk 2014. évi főbb témaköreit:     

Változásmenedzsment (rendszerelméletileg)
(előadó: dr. Simon Kis Gábor):

A rendszerelmélet szerint minden mindennel összefügg, plá-
ne egy ágazaton belül. Elég csak a vaklicitre gondolnunk, ami a 
gyárakra lett kitalálva, de negatív kihatását a patikák is érzékelik. 
Még ilyen vonatkozásban is a változásmenedzsmentet a túlélés 
szolgálatába kell állítani. Az események elé kell mennünk, nem 
utólag magyarázgatni a megmagyarázhatatlant. 

Politika – Gazdaságpolitika – Egészségpolitika – Gyógyszer-
politika (előadó: dr. Mikola Bálint):

A politika primátusa vitathatatlan. De ez hogyan hat ki az egyes 
ágazati politikákra - pl. a frontvonalban található gyógyszerpoli-
tikára - az már a szakmai hozzáértésen és a politika tudatos befo-
lyásolásán is múlik. Ugyanakkor az ágazati politikák közötti össze-
függések felismerése és tudatos kiaknázása jövőnk egyik záloga. 

Sikeres menedzser és a motiváció 
(előadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán; Takács Gézáné dr.):

A pénz a legjobb motiváló erő a közfelfogás szerint. De ez egyál-
talán nem biztos! A motiválás más módjai hatásosabbnak bizo-
nyulhatnak a pénznél. Ezeket (is) kell alkalmazni a mindennapi 
gyógyszertárvezetésnél, különösen ilyen pénzszűke időszakban. 

Kognitív gyógyszerészet – lehetséges kitörési pontok 
(előadó: dr. Samu Antal)

A gyógyszerészet jövőjét tudatosan kell kialakítani! A lehetséges 
kitörési pontokat kritikusan fel kell mérni és rangsorba állítva ki-
építésüket sürgősen el kell kezdeni! A köldöknéző, múltba réve-
dő nosztalgiázás ideje lejárt! A gyógyszerészet jövője érdekében 

tudás alapú megközelítés szükséges.

Gyógyszerészet – Jogszabályváltozások 
(előadó: dr. Sándor István)

A jogszabályváltozások ismertetése a naprakész felkészültséget 
szolgálja a gyógyszertárvezetők számára. Ránk nézve is igaz, a 
jogszabályismeret hiánya nem mentesít a felelősség alól. Ezért 
folyamatos jogszabályfigyelés és a gyógyszerészetre történő 

adaptálás szükséges.

A továbbképző tanfolyam - az akkreditációs bizottság 
döntése alapján - részvétel esetén15 kreditpont értékű, 

sikeres tesztvizsgával együttesen 
30 KREDITPONT ÉRTÉKŰ. 

A képzés bonyolításával a Simon Patika Kft. (Nyilvántartási szám: 
01-0434-04) foglalkozik. (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.)

Részvételi díj: 9.750,- Ft tanfolyamdíj 
+ az egyetemi pontelszámolási díj: 500,- Ft. 

A továbbképzés pontos helyszínéről, kezdési időpontjáról a továbbképzés 
előtt 8 nappal adunk tájékoztatást. 

A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. 

Információ: Bihari Erzsébet  tel/fax: 06-1/252-49-48, 06/30/662-8102; 
illetve Takács Gézáné dr.  tel: 06/30/9558-125.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével 
jelezze részvételi szándékát. 

Budapest, 2014. január 02.

Tisztelettel:
Dr. Simon Kis Gábor s.k.

egyetemi docens

HELYSZÍNEK:

Szombathely szeptember 20–21.  (szombat-vasárnap)   

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

Szolnok október 4–5.  (szombat-vasárnap)

Veszprém november 8–9.  (szombat-vasárnap)

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

GYÓGYSZERTÁRI 
MENEDZSMENT

Továbbképző tanfolyam 2014

JELENTKEZÉSI LAP
Gyógyszertári menedzsment - 2014. év

A továbbképzés választott helyszíne:
Jelentkező neve: 
Előző név: 
Működési nyilvántartási száma:
Levelezési cím:
Címzés:
Irányítószám/ Város/ utca:
Telefon:       
Email: 

Számlázási adatok
Számla címzés: 
Irányítószám/ Város/ utca: 

Fizetési mód: Átutalás          Készpénz 

A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezőnek tartom, a tandíj 
határidőre való befizetéséről gondoskodom. Hozzájárulok, hogy a fentiekben 
közölt adataimat tanfolyamszervezéssel és kreditpont-nyilvántartással 
kapcsolatos teendők ügyében felhasználják.

Kelt: 2014
           aláírás
Beküldési cím:
Simon Patika Kft. 
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158.
tel/fax: 061 252 4948

FELHÍVÁS



GYÓGYSZERTÁR20

HÍREK

Nem vész el, csak átalakul
A szakma szerepe az internet korában

„Nagyjából 1 millió találat, 0,18 másodperc” – olvashatja az 
internetező, amikor beírja az egyik legnépszerűbb fájda-
lomcsillapító készítmény nevét a keresőbe. Ha nem konkrét 
gyógyszerre keresünk rá, de az internet segítségével nézünk 
megoldás után, összesen 445 ezer találat fogad. Ha mélyeb-
ben is szeretnénk megismerni a kiszemelt készítményt, a 
gyógyszer hatóanyagával kapcsolatosan még mindig csak-
nem 10 ezer magyar nyelvű weboldal az eredmény. Az első 
tíz találat között webáruház, betegtájékoztató cikk és olyan 
„csodaszer” is szerepel, amely kizárólag a forgalmazó hon-
lapjáról rendelhető meg, és orvos csak a gyártó weboldalán 
ajánlja.

• A megkérdezettek 64 százaléka szokott utánanézni 
gyógyszerekkel kapcsolatos szakmai információknak az 
interneten. Az áruknak ennél kevesebben, 46 százalék-
nyian. (Szinapszis Kft. felmérés, 2013)

• Az internetes egészségportálok látogatottsága 
évente körülbelül 20 százalékkal növekszik. Közülük a 
legnagyobbakat – legalább havonta egyszer – mintegy 
1 millióan keresik fel. (gemius/Ipsos 2014)

• Az 50 évnél idősebbek körében is nagyjából 1 millión 
használnak internetet. (gemius/Ipsos 2014)

Annak igazolására, hogy mindez mennyire nem csupán pasz-
szív adathalmaz, ismét néhány számot érdemes megemlíte-
ni. Az internetezők csak a WEBBeteg.hu portálon havonta 220 
ezer alkalommal néznek utána a különféle készítmények be-
tegtájékoztatóinak. A legjelentősebb gyógyszercsoportokkal 
és hatóanyagokkal kapcsolatos cikkeket havonta külön-kü-
lön mintegy 5-10 ezer ember olvassa, azaz összességében 
szintén százezres azon tábor létszáma, amely az interneten 
tájékozódik koleszterincsökkentőjével, láz- és fájdalomcsil-
lapítójával vagy egyéb gyógyszereivel kapcsolatosan. Teszi 
mindezt egy hónapon és egyetlen (bár az egyik legnagyobb 
látogatottságú) portálon belül.

Amit a számok üzennek

Közhely, mégsem lehet mással kezdeni a helyzetelemzést: 
az internet radikálisan átalakította az információszerzési 
szokásokat. Amíg egy televíziós reklámszpot néhány másod-
percében nem is lehet cél, hogy a gyógyszer nevénél több 
információ megragadjon a nézők fejében, addig a beteg az 
interneten valamennyi panaszával vagy gyógyszerével kap-
csolatosan talál, méghozzá ezrével (ilyen vagy olyan megbíz-
hatóságú) információt.

Az internetes információdömping a félelmek ellenére sem szorítja háttérbe a szakmaiságot, mindössze a betegek oldaláról 
jelentkező hatalmas információigényt jelzi – állítja Sztankó Péter. A WEBBeteg.hu egészségportál főszerkesztője úgy látja, a 
betegek változatlanul az orvosi és a gyógyszerészi szakmától várják az iránymutatást. A kérdés inkább az, a szakmai kommu-
nikáció mennyire képes megfelelni a változó kihívásoknak.
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A számok másik üzenete, hogy – a gyakran használt kifejezést 
megfordítva – a több néha kevesebb. 1 millió vagy akár csak 
10 ezer oldal láttán a laikusok többsége rájön, semmi esélye 
nincs átlátni valamennyi, gyakran ellentmondásos informáci-
ót. Tudja, hogy bár sok információhoz juthat, mégsem képes 
megítélni azok igazságtartalmát, felfedezni az összefüggé-
seket vagy azok alapján felelősségteljes döntést hozni. Ke-
res, olvas, kérdez, mert mindent meg akar tenni saját vagy 
hozzátartozója egészsége érdekében, mégis bizonytalan 
marad. Ebben a helyzetben a beteg hiteles tájékoztatásra és 
útmutatásra vár, amit változatlanul kizárólag az orvosok és a 
gyógyszerészek képesek nyújtani számára. A szakma szere-
pét tehát az internetes információdömping nem leértékeli, 
éppen ellenkezőleg, felerősíti az igényt a hiteles magyarázat-
ra, tanácsra.

„A beteg hiteles 
tájékoztatásra és 
útmutatásra vár, amit 
változatlanul kizárólag 
az orvosok és a 
gyógyszerészek képesek 
nyújtani számára.”
Egy, a szakma értékeit képviselő, ám a betegek millióival 
kapcsolatban álló egészségportál üzemeltetésének hatévnyi 
tapasztalata alapján megkockáztatható az állítás: amennyi-
ben a beteg a saját kezébe veszi a terápiaválasztást, annak 
legtöbbször nem a szakmai kompetencia elutasítása az oka, 
hanem inkább az, hogy a hiteles betegkommunikáció teljesí-
tett gyengén. A beteg ugyanis az internet nyújtotta informá-
cióbőségben is elfogadja a gyógyszerész tanácsait. A válto-
zás mindössze annyi, hogy a szakmai tekintély önmagában 
már nem elegendő a vásárló számára; azt is érteni szeretné, 
hogy miért megfelelőbb számára a javasolt és ellenőrzött mi-
nőségű patikai készítmény, mint az alternatív megoldásként 
javasolt csodaszer.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közösségi médiának 
orvosi és gyógyszerészeti kérdésekben kisebb lett a hatása 
annál, mint amit sokan vártak. A legtöbb egészséggel kap-
csolatos kérdés megmaradt az intim szféra határain belül; 
ezeket csak korlátozottan vitatják meg „nyilvánosan”, név-
vel és arccal. Ezzel szemben évente csaknem 20 százalék-
kal nőtt az információt nyújtó egészségportálok összesített 
látogatottsága. Utóbbi arra utal, hogy a betegek továbbra 
is inkább információt keresnek, tájékozódni akarnak, befo-
gadóak maradnak, és jellemzően nem gondolják azt, hogy 
a futballhoz hasonlóan a gyógyításhoz is értenek. 

Néhány gondolat a kihívásokról

A betegek oldaláról hatalmas igény mutatkozik a hiteles 
szakmai információk iránt. A kérdés inkább csak az, mennyire 
készültek fel ennek a térnek a betöltésére a gyógyítást hiva-
tásuknak valló szakemberek. Személyes tájékoztatással már 
nem lehet maradéktalanul megfelelni a kihívásoknak, hiszen 
speciálisabb területeken bármelyik beteg rendelkezhet olyan 
részinformációkkal, amelyekről egy azonnali választ igénylő 
helyzetben például a gyógyszerész nem tud kellő magabiz-
tossággal nyilatkozni. Meg kell tehát találni azokat a kommu-
nikációs formákat, eszközöket, amelyek képesek hitelesen és 
hatékonyan, ugyanakkor tömegesen, a hazai lakosság millió-
it elérve tájékoztatni. 

„A patikák nem adhatják át 
a terepet a szakmailag elle-
nőrizetlen információknak 
és készítményeknek.”
Az internet adottság, az információk virtuálisan valóságos 
tárháza. A kérdés csak az, mit talál meg rajta a 6 millió ma-
gyarországi internetező. A patikák nem adhatják át a terepet 
a szakmailag ellenőrizetlen információknak és készítmények-
nek; ehelyett – mind az értékesítésben, mind a betegtájékoz-
tatásban – teljesen be kell tölteniük a szakmai értelemben 
gyakran még légüres teret.

Sztankó Péter
főszerkesztő

WEBBeteg.hu
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A magisztrális gyógyszerkészítés a gyógyszerészet egyik 
alappillére, többek között ezért szükséges ezen a területen 
is nyomon követni a változásokat, alkalmazkodni a kor igé-
nyeihez. 

Meghívásunkat dr. Bozsik Erzsébet, a GYEMSZI-OGYI Gyógy-
szer-technológiai Osztály és Laboratórium osztályvezetője és 
dr. Nagy Anita, a GYEMSZI-OGYI Gyógyszerkönyvi Osztály 
és Fizikai-kémiai Laboratórium osztályvezetője is örömmel 
fogadta. 

„A FoNo megújításával kapcsolatos szakmai igény fel-
mérése érdekében felhívást intézünk minden gyógy-
szertári hálózatban dolgozó kolléga, szakmai és társa-
dalmi szervezet, szakmai kollégiumok gyógyszerészi és 
orvosi tagozatai, orvosi egyetemek munkatársai felé, 
hogy tegyenek javaslatokat mind a jelenlegi recept-
gyűjtemény összetételeinek módosítására, mind pedig 
új összetételek felvételére, valamint írják le elképzelé-
seiket arra vonatkozóan, hogy milyen általános isme-
retanyag beépítését tartanák még szükségesnek egy, a 
gyakorlatban jól alkalmazható receptgyűjtemény szer-
kesztése során.” (részlet a GYEMSZI-OGYI felhívásából)

Szerkesztési irányelvek

Dr. Bozsik Erzsébet osztályvezető asszony elsőként az új FoNo 
VIII. szerkesztési irányelveiről, lehetőségeiről tájékoztatta a 
résztvevőket. 

„Az Európai Unió 
országaiban egyre 
intenzívebben 
követel magának 
helyet a magisztrális 
gyógyszerkészítés.”

A FoNo VII. ez év augusztus 1-jén volt 10 éves, már csak ezért is 
megérett a változásra. Az átdolgozás szükségességének kül-
ső és belső okai is vannak. A külső okok között szerepel, hogy 
az Európai Unió országaiban egyre intenzívebben követel 
magának helyet a magisztrális gyógyszerkészítés. Az Európai 
Gyógyszerminőségi Igazgatóság (European Directorate for 
the Quality of Medicines, EDQM) galenusi munkacsoportot 

hozott létre, amely az unión belüli magisztrális gyógyszerké-
szítés egységesítését segítő iránymutatások kialakításán dol-
gozik. Az EMA-n belül új törekvés egy, a gyermekgyógyászati 
magisztrális készítmények összegyűjtését szolgáló európai 
gyermekgyógyászati FoNo létrehozása. Ezekben a munka-
csoportokban az OGYI munkatársai képviselik hazánkat, így 
első kézből kapjuk az információkat.

A megújulás másik indoka, hogy a FoNo VII. – tekintettel a 
kiadása (2003) és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv hatályba-
lépése (2006) között eltelt három évre – még az időközben 
hatályon kívül helyezett VII. Magyar Gyógyszerkönyv neve-
zéktanát használja. A fent említett okok mellett a szakmában 
dolgozó kollégák (gyógyszerészek, érdekvédelmi és szakmai 
szervezetek, szakmai kollégiumok, egyetemi képzőhelyek) 
részéről is felmerült az igény egy korszerűbb receptgyűjte-
mény létrehozására.

A cél tehát egy új FoNo kialakítása, amelyben új összetételek 
kaphatnak helyet, illetve, amiből kikerülnek az alapanyag-be-
szerzés nehézkessége miatt nem elkészíthető vagy nagyon 
ritkán rendelt összetételek. A szerkesztők olyan receptúrákat, 
észrevételeket várnak a kollégáktól, amelyek szakmailag in-
dokoltak. 

A szerkesztés folyamata

Az eddig megjelent kiadások szerkesztési folyamatában a be-
érkező javaslatokat – az összetétel indokoltsága és az adható 
dózis szempontjából – elsőként az Orvosi Szakmai Kollégium 
különböző tagozatai értékelték; majd a Gyógyszerészi Szak-
mai Kollégium véleményezte, figyelembe véve az  elkészít-
hetőség, az előállítási technológia, valamint az eltarthatósági 
időtartam szempontjait, amihez az egyetemeken dolgozó 
kollégák is komoly segítséget nyújtottak. A receptúrák ezt 
követően kerültek be a vénygyűjteménybe. 

A FoNo VIII. szerkesztését is hasonló módon tervezik. A szer-
kesztők a magisztrális gyógyszerkészítésben nagy tapaszta-
latokkal rendelkező kollégák segítségére is feltétlenül számí-
tanak.

A magisztrális gyógyszerkészítés hatósági ellenőrzése

Dr. Nagy Anita osztályvezető asszony a GYEMSZI-OGYI La-
boratóriuma fizikai-kémiai egységének munkáját, illetve 
az Európai Gyógyszerkönyv fordításán alapuló Ph. Hg. VIII. 
szerkesztési munkálatait irányítja. Az intézet laboratóriuma 
az EDQM égisze alatt működő Hivatalos Gyógyszervizsgáló 
Laboratóriumok Hálózatának (Official Medicines Control La-
boratory Network) tagja, amely által végzett vizsgálatok az 
alábbi főbb csoportokba sorolhatók: 

Fókuszban a FoNo VIII. szerkesztése
A MOSZ Budapesti Szervezete ez év június 24-én tartotta idei második találkozóját. Tavasszal jelent meg a GYEMSZI-OGYI fel-
hívása egy új receptgyűjtemény, a FoNo VIII. szerkesztésével kapcsolatban, amelynek összeállításához a szerkesztők a szak-
ma javaslatait és segítségét kérik. Így ezen a délutánon ebben az aktuális témában folyt a szakmai beszélgetés.
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1. piacellenőrzés; 
2. minőségi kifogások és mellékhatás-bejelentések kivizsgálása; 
3. szakvéleményadás társhatóságok részére (hamis és illegá-
lis termékek esetén); 4. referenciaanyagok minősítése, a labor 
működésének megfelelőségét ellenőrző  jártasságvizsgála-
tokban való részvétel. 

A laboratórium piacellenőrző tevékenységének kiemelkedő 
eleme a magisztrális gyógyszerkészítés hatósági ellenőrzése, 
ami az OTH-val szorosan együttműködve zajlik. Az elhang-
zott tájékoztatás szerint a laboratórium 2008 óta minden 
hónapban átlagosan 3–6 készítményt minősít, a vizsgálatra 
küldött készítmények kiválasztását és mintavételezését az 
OTH tiszti gyógyszerészei végzik. 

2013-ban 52 tételt vizsgáltak, amelyek közül 31 FoNo-s, 21 
pedig egyedi magisztrális készítmény volt. Hat esetben ta-
pasztaltak nem megfelelőséget, ami gyógyszeranyagcsere 
vagy a gyógyszerhatóanyag nem előírás szerinti bemérése 
következtében lépett fel.  

Ebben az évben eddig 23 tételt ellenőriztek, amelyek közül 
10 volt FoNo-s, 9 pedig egyedi magisztrális készítmény. Emel-
lett négy, a magisztrális gyógyszerkészítésben sűrűn alkal-
mazott (pl. acidum ascorbicum, terpinum) gyógyszeranyag 
minősítésére (oldószer- és katalizátormaradvány-vizsgálat) 
is sor került. Az eddig elvégzett vizsgálatok során egyetlen 
esetben tapasztaltak nem megfelelőséget, ami a helytelen 
receptfelírás és a gyógyszer készítőjének gondatlansága kö-
vetkeztében lépett fel. 

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy a magisztrális gyógyszerkészít-
mények minősítése az OGYI-P-25-2010 irányelve szerint történik. 

Folyamatosan frissülő pozitív lista

A magisztrális gyógyszerkészítésben felhasználható anyagok 
felsorolását hazánkban az úgynevezett pozitív lista (a ma-
gisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógy-
szeranyagok, zsiradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóola-
jok és gyógyszerkészítmények listája) tartalmazza, amelynek 
hatályos verziója (jelenleg a GYEMSZI-OGYI-8/2013-MAG 
számú közleménye) az OGYI honlapjáról tölthető le a mód-
szertan/FoNo/MAG közlemények menüpontból. 

A pozitív lista a felhasználható anyagok megnevezése mellett 
azok minőségét is előírja, és adott esetben további követel-
ményt is állít az egyenértékűség megállapításához. Tartal-
mazza továbbá (ahol ez szükséges) az adott anyaghoz ren-
delt hatáserősség-jelzéseket is. A lista frissítése (pl. az elavult 
gyógyszeranyagok törlése, szakmailag indokolt esetben 
új gyógyszeranyagok felvétele) a GYEMSZI-OGYI feladata, 
amely kötelezettségnek a jogszabályban előírt módon tesz 
eleget. 

Házi kencék, homeopátia, új hatóanyagok

A beszélgetés során a résztvevők más témákat is szóba 
hoztak, ezekből most a legfontosabbakat emelném ki.

Egyre inkább előtérbe kerülnek a gyógyszeres kezelés alter-
natívái, a betegek egyre tájékozottabbak, sokan készítenek 
otthon kenőcsöt, sőt erre külön tanfolyamok is indulnak. 
Ezek a házi „kencék” mind minőségükben, mind előállításuk-
ban nélkülözik a szakma szabályait, a higiénés feltételeket. 
Felmerül a kérdés, hogyan lehet ezt a területet megtartani a 
gyógyszerészet számára, alkalmazkodni a kor igényeihez. A 
Ph.Hg. VIII. zsíros olaj cikkelyei között az olívaolaj, a kókuszo-
laj, a mandulaolaj, a lenolaj, a ligetszépeolaj, a búzacsíraolaj is 
szerepel. Milyen lehetőségeink vannak?

Ezúton is felhívjuk gyógyszerész kollégáink figyelmét, 
hogy folyamatosan kövessék figyelemmel a 
GYEMSZI-OGYI honlapját, tallózzanak a „módszertan” 
menüpont területén, ugyanis az intézet a magisztrális 
gyógyszerkészítéssel kapcsolatos minden új 
információt, valamint egyéb aktuális híreket is itt tesz 
közzé. 

A homeopátiás alapelvekkel nem minden gyógyszerész tud 
azonosulni, azonban a golyócskákra és a kenőcsökre is igény 
mutatkozik. Külföldön elfogadott, hogy egyes patikák készí-
tenek ilyen készítményeket, és a Ph.Hg. VIII. is tartalmazza a 
homeopátiás készítmények előállítására szánt növényi dro-
gok, őstinktúrák cikkelyeit (pl. Allium sativum, Apis, Ferrum, 
Hypericum, Urtica), illetve meghatározza az őstinktúra köve-
telményeit. Felmerült az igény, hogy legalább egy előirat sze-
repeljen az új FoNo-ban, amely tartalmazza a helyes eljárást, 
gyártástechnológiai útmutatót.

A gyógyszerész kollégák javasolták, hogy a receptúráknál 
azokban az esetekben is szerepeljenek az életkorhoz kötött 
adagolási egységek, ha nem gyermekgyógyászati készítmé-
nyekről van szó.

A patikákban többször keresik a shea vajas kenőcsöket, 
amely alapanyag nem szerepel a hatályos gyógyszerkönyv-
ben, a gyári készítményekben azonban megtalálható. Milyen 
lehetőség van arra, hogy a gyógyszertári egyedi receptúrák 
közé bekerülhessen?

A receptúrák elnevezései is változhatnak: többször is problé-
mát okozott, hogy a régi névhez új összetétel tartozik, és ez 
néha elkerüli az orvos kollégák figyelmét. 

Ismét megfogalmazódott a javaslat, hogy a kötelező tovább-
képzéseken – ahogy a gyógyszerészeknek is az újjáélesztés, 
elsősegélynyújtás – az orvosok számára is legyen kötelező 
egy vényíró modul teljesítése. Ennek segítségével sokkal ösz-
szehangoltabban tudna dolgozni a szakma, hiszen célunk, 
hogy megfeleljünk  a betegek igényeinek, segítsük a gyógyu-
lásukat, aminek egyik építőköve az egyedi gyógyszerkészítés.

A találkozó jó hangulatban zárult. Ősszel új témákkal 
folytatjuk, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lukácsné dr. Fodor Enikő,
a MOSZ Budapesti Szervezete elnöke
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A jubileumi ünnepséget megelőző napon tartotta soron kö-
vetkező közgyűlését az EPhEU. Az összejövetelen az elnökség 
megválasztása mellett új tagok felvételére is sor került, így 
a szövetség tagországainak száma immáron kilencre bővült 
(Luxemburg, Ukrajna, Horvátország, Ausztria, Németország, 
Franciaország, Magyarország, Belgium, Egyesült Királyság).

Gyetvai doktor természetes személyként került a szövetség 
tagjai közé, így a jövőben összekötő szerepet tölthet be a két 
szövetség (a MOSZ és az EPhEU) között.

A közgyűlés központi témáját a közforgalmú gyógyszeré-
szek továbbképzési rendszere alkotta. „Egész életen át tartó 
tanulás – kötelező vagy önkéntes?” – vetődött fel jogosan a 
kérdés. A késő délutánig tartó megbeszélésen a jelen lévő 
tagországok szervezeteinek képviselői ismertették saját or-
száguk továbbképzési rendszerét, amelyek között számos 
különbség volt tetten érhető. 

Eltérő rendszerek, közös elvárások

Németországban és Ausztriában a pontok gyűjtése és a to-
vábbképzés is önkéntes; és negatív következményekkel sem 
jár, ha valaki nem gyűjt továbbképzési pontokat. Luxembur-
gban és Belgiumban is önkéntes a továbbképzési rendez-
vények látogatása. Nálunk, Horvátországban és Ukrajnában 
viszont kötelező a továbbképzési pontok megszerzése; öt-, 
illetve hatévente a gyógyszerészi működési engedély meg-
újítása a közforgalomi gyógyszertárban végzett munka foly-
tatásához.

Országonként eltérő a megszerzendő pontok száma is. Hor-
vátországban például hat év alatt harminc pontot kell össze-
gyűjteni, vagyis évente öt pontot.

Mások a továbbképző konferenciák költségei is. A szövetség 
tagországai között akad olyan, ahol egy háromnapos 
továbbképzés körülbelül 600 euróba kerül, és csupán 3 
továbbképzési pontot lehet szerezni vele. Ráadásul, akárcsak 
nálunk, más országokban is javarészt az alkalmazottaknak 
kell finanszírozniuk továbbképzésük költségeit.

Franciaországban a központi továbbképzési rendszerben 
bevezettek egy újítást: azt a gyógyszerészt, aki nem 
teljesíti sikeresen a továbbképzéseket, ideiglenes 
munkaköri elvonással sújthatják. Nagyon érdekes ez a fajta 
szemlélet, akár nálunk, Magyarországon is érdemes lenne 
elgondolkodni rajta, a továbbképzések minőségi, és a 
hallgatóság hozzáállásbeli javítása érdekében.

A látványos nemzetközi különbségek ellenére is világossá 
vált, hogy léteznek olyan érdekek és elvárások, amelyek 
az alkalmazott gyógyszerészeket minden országban 
összekapcsolják. Például, hogy a továbbképzéseket ne 
a szabadidejükben kelljen abszolválniuk, vagy hogy a 
költségeket ne nekik kelljen finanszírozniuk, hiszen a 
megszerezhető kompetenciák sajnos csak a legritkább 
esetben járnak magasabb fizetéssel.

A közgyűlés zárásaként a megjelentek a következő elnökségi 
ülés, illetve közgyűlés időpontját és helyét beszélték 
meg, amin – nagy örömünkre – Gyetvai doktor is részt fog 
venni, ezzel is hozzájárulva a magyar tagszervezet széles 
látókörének további bővüléséhez.

Ünneplés – jó hangulatban

A rendezvény második napján került sor a Német Alkalma-
zott Gyógyszerész Szakszervezet hatvanéves fennállásának 

Alkalmazott gyógyszerészek nemzetközi találkozója
Élmény- és szakszervezeti nap az ADEXA megalakulásának 60. évfordulója alkalmából
Ez év július 5-én tartották Hamburgban a 60 éves jubileumát ünneplő Német Alkalmazott Gyógyszerész Szakszervezet 
(ADEXA) rendezvénysorozatát. Hazánkat – az ADEXA és az Alkalmazott Közforgalmú Gyógyszerészek Európai Szövetsége 
(EPhEU) meghívásának eleget téve – dr. Gyetvai László, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége országos elnökségi 
tagja képviselte.

Hatóanyag:
• Információ: forgalmi, pénzügyi, 
    rendelési, készlet- és további 

információk
•  Bizalom: egyenesen a 
    Hungaropharma nagykereskedelmi 
rendszeréből

•  Kötetlenség: online bármikor, 
bárhol

•  Kényelem: minden 
   egy helyen  

Terápiás javallat: akut vagy 
krónikus információhiány

Az Ön patikája 
egészséges 
működéséért. 

AZ ÉN PATIKÁM információs felület: www.hungaropharma.hu
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megünneplésére. A délelőtt folyamán érdekes továbbképző 
előadások zajlottak. Elsőként Karen Knipping pszichológus 
tartott igen érdekfeszítő előadást a belső kommunikációs fej-
lődésről, majd Iris Borrmann, az ADEXA ügyvédje, valamint 
Tanja Kratt, az ADEXA alelnöke informálta a hallgatóságot a 
bér- és munkaszerződésekkel kapcsolatban. Végezetül Ma-
rion Nagel kommunikációs szakértő tartott gyakorlati szemi-
náriumot a résztvevők számára.

A délelőtti programot követően a megjelent gyógyszerészi 
szervezetek tisztségviselői részéről hangzottak el gratulá-
ciók és üdvözlő szavak. Egymás után lépett a pódiumra a 
Hamburgi Egészségügyi Hatóság államtanácsosa, a Német 
Gyógyszerész Szövetségek Egyesületének elnöke, a Hambur-
gi Gyógyszerész Kamara elnöke, az Alkalmazott Gyógyszeré-
szek Európai Szövetségének elnök asszonya, valamint a Né-
met Munkaadók Szövetségének képviselője.

És mert a nevetés egészséges, az elhangzott beszédek között 
a hamburgi improvizációs színház színészei lepték meg a lel-
kes közönséget verbális és fizikai motívumok beillesztésével.

Zárásként elmondható, hogy az egész rendezvény a néme-
tekre jellemző precizitással, ünnepélyességgel zajlott, ami-
hez egy, a hétköznapok monotonitásából kizökkentő kis hu-
mor is társult. 

MOSZinfo

Hatóanyag:
• Információ: forgalmi, pénzügyi, 
    rendelési, készlet- és további 

információk
•  Bizalom: egyenesen a 
    Hungaropharma nagykereskedelmi 
rendszeréből

•  Kötetlenség: online bármikor, 
bárhol

•  Kényelem: minden 
   egy helyen  

Terápiás javallat: akut vagy 
krónikus információhiány

Az Ön patikája 
egészséges 
működéséért. 

AZ ÉN PATIKÁM információs felület: www.hungaropharma.hu
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Egymilliárd forintot költöttek pénztárgépekre a patikák

Teljes éves árrésbevételük nagyjából 1 százalékát, körülbelül 
egymilliárd forintot költöttek a patikák az online pénztár-
gépek beüzemelésére. Ez az összeg darabonként átlagosan 
160-170 ezer forintos költséget jelentett, amiből 50 ezer fo-
rintot az állam finanszíroz azoknak a kispatikáknak, amelyek 
éves nettó árbevétele nem haladja meg az 500 millió forin-
tot. Közülük azonban most több is futhat a pénze – összesen 
nagyjából 186 millió forint – után, ugyanis a támogatás csak 
a február 28-ig telepített gépek után jár.

A speciális rendszer kiépítése a hagyományos kiskereskedel-
mi pénztárgépekhez képest pluszfejlesztést és -tesztelést 
igényelt. Emiatt csak július második felében fejeződött be 
mind a 2329 közforgalmú gyógyszertárban és a több mint 
600 fiókpatikában az online pénztárgépek telepítése – de-
rült ki a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségi ülésén. 
Ugyaninnen tudható: tavaly összesen 6164 pénztárgép te-
lepítését rendelték meg a patikák, július elején viszont még 
284 gép telepítése nem történt meg.

Forrás: vg.hu

A GSK szállíthatja a méhnyakrák elleni védőoltást

A GlaxoSmithKline Kft. gyárthatja le azt a nyolcvanezer, 12-13 éves 
lány teljes immunizálására elegendő adag méhnyakrák elleni 
vakcinát, amelynek beszerzésére még januárban írt ki tendert az 
ÁNTSZ. A beszerzés nettó összértéke csaknem 1,7 milliárd forint. 

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság a múlt év végén 
jelentette be, hogy a 12-13 éves lányok számára 2014-től 
költségvetési forrásból biztosítja az állam a HPV-vakcinát. Az 
oltási kampány várhatóan ősszel kezdődik.

Egy, a Magyar Tudományos Akadémián publikált adatsor a 
HPV-oltás gazdasági hasznára is felhívja a figyelmet. Eszerint 
a méhnyakrák miatti éves kezelési költségek 1–1,2 milliárd fo-
rintot tesznek ki, míg az azt megelőző állapotok ellátására az 
egészségbiztosító 650–800 millió forintot költ évente.

Forrás: VG

Olcsóbban tankolhatnak a gyógyszerészek

Ez év július 15-én megállapodást kötött a Magyar Gyógy-
szerészi Kamara és a MOL, amelynek értelmében a kamarai 
tagoknak lehetőségük nyílik kedvezményes üzemanyag-vá-
sárlásra. Ezt tehetik magánszemélyként, vállalkozásként 
(gyógyszertár), illetve olyan gyógyszerpiaci tevékenységet 
folytató cégként is, amelynek kamarai tag tulajdonosa van. 
Azok is élhetnek a lehetőséggel, akiket gyógyszertári vállal-
kozás keretében alkalmaznak, ám nem tagjai a gyógyszerész-
kamarának. 

Forrás: mgyk.hu

A Hungaropharma megvette a PraxisPlatformot
 
Ez év júliusától a PraxisPlatform beteggondozási rendszer a 
Hungaropharma Zrt. cégcsoport irányítása alá került. Az üz-
lettel a PraxisPlatform innovatív orvos- és betegkommuniká-
ciós szolgáltatásait valamennyi partner egy kézből, az Alma 
Gyógyszertárak működését támogató Patika Management 
Kft. csapatától veheti igénybe.

Mint ismert, a PraxisPlatform egy automatizált telekommu-
nikációra épülő beteggondozási rendszer, amelynek jelenleg 
mintegy 150 ezer páciens és 5 ezer orvos a felhasználója. A 
PraxisPlatform az elmúlt időszakban csaknem 70 – főként 
egy-egy konkrét gyógyszerhez kapcsolódó – kommunikáci-
ós aktivitást végzett, így a legtöbb jelentős terápiás területen 
rendelkezik tapasztalatokkal. Az Alma Gyógyszertárak immár 
évek óta gyógyszertári gondozási programot is működtetnek 
a PraxisPlatform segítségével.

Forrás: PharmaOnline
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60 gyógyszertár ellen indult eljárás

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) – a patikák tulajdo-
nosváltásának törvényességi felülvizsgálata nyomán – 60 
gyógyszertár esetében kezdeményezett a Cégbíróságon tör-
vényességi felügyeleti eljárást.

A 2329 vizsgált patika közül ennyinél állapították meg, hogy 
a társasági szerződésekben a gyógyszerészek részéről nem 
biztosított a tulajdoni hányadnak megfelelő tagsági jog gya-
korlása. Az OTH ezekben az esetekben kérte a Cégbíróság el-
járását a jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében, 
ami azonban nem befolyásolja a patikák napi működését.
A hivatal két gyógyszertárnál tárta fel, hogy a gyógyszerészi 
tulajdoni hányad ez év január 1-jén nem érte el a törvényi 
előírás szerinti 25 százalékot. Erről az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárat is tájékoztatták, amely ezért fel is függeszt-
heti e patikákkal a finanszírozási szerződést.

Forrás: Világgazdaság

Ötszázmillió forint támogatás az ellátatlan háziorvosi 
praxisok betöltésére
 
Félmilliárd forintos kerettel szeretné támogatni a körülbelül 
150 tartósan ellátatlan háziorvosi praxis betöltését az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Állam-
titkársága. Az erről szóló kormányrendelet értelmében az 
egészségbiztosítási pénztár – az Országos Alapellátási Inté-
zet javaslata alapján – a letelepedés támogatására pályázatot 
ír ki azokra a tartósan betöltetlen körzetekre, ahol hosszú idő 
óta nincs háziorvos. Pályázni 2014. október 31-ig lehet.

A pályázók 6–10 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást igényelhetnek, amennyiben vállalják, hogy legalább 4 
évig a praxisban dolgoznak. A támogatás célja, hogy a lega-
lább egy éve betöltetlen körzetekben ösztönözze az orvosok 
letelepedését, ezzel is biztosítva a helyi lakosság jobb hozzá-
férését, a háziorvosi ellátás színvonalának javulását.

Az EMMI közölte, hogy nagy hangsúlyt fektet az alapellátás 
erősítésére, fejlesztésére. Erre a célra idén 10 milliárd forint 
plusztámogatást biztosít a kormány. A most pályázható 500 
millió forinton kívül a praxisok együttműködésének támoga-
tására további 250 millió forintot szánnak.

Forrás: MTI
 

Új gyógyszertári informatikai rendszer készül
 
Mintegy 450 millió forintból gyógyszertári informatikai rend-
szert fejleszt a Számhead Kft. Az informatikai hálózatok építé-
sével foglalkozó cég ehhez a projekthez több mint 313 millió 
forint támogatást nyert az Új Széchenyi Terv pályázatán.
 
A vállalkozás 2015 végére a magyarországi közforgalmú 
gyógyszertárak részére alakítana ki egy innovatív megoldá-
sokat tartalmazó, költséghatékony, felhő technológián ala-
puló működéstámogató informatikai megoldást.

A Számhead rendszere biztosítaná a modern gyógyszertári 
rendszerektől elvárható összes funkciót, elősegíti a gyógy-
szertári készletek optimalizálását és kiemelt figyelmet fordít 
a rendszerben tárolt adatok biztonságos kezelésére. Az új 
rendszer a gyógyszertármenedzsment feladatok teljes körét 
lefedi, ideértve többek között az értékesítéshez kapcsolódó 
funkciókat, valamint a gyógyszertár és az OEP közötti elekt-
ronikus kapcsolatok kezelését is.

Forrás: MTI
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁS
Dada és szürrealizmus

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Látogatható: 2014. október 5-ig.
Jegyár: 2400 Ft 

A kiállítás hazai tárlatokon korábban nem látott teljesség-
ben mutatja be a 20. század e két meghatározó jelentőségű 
avantgárd irányzatát. A jeruzsálemi Izrael Múzeum anyagából 
válogatott tárlat többek között Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Man Ray, Joan Miró, Kurt Schwitters, René Magritte és Salva-
dor Dalí művei segítségével nyújt átfogó képet a dadaizmus 
és a szürrealizmus nagy hatású alakjairól, eseményeiről, do-
kumentumairól és hatásáról az 1910-es évek végétől az 1970-
es évek közepéig.

A dada és a szürrealizmus radikálisan újította meg a mű-
vészetről való gondolkodást. Előbbi a hétköznapi tárgyak 
átértelmezésével, a véletlen szerepének hangsúlyozásával, 
a hagyományos esztétikai értékek megkérdőjelezésével, a 
szürrealizmus pedig a valóság újraértelmezése és a valóság-
fogalom kitágítása révén hozott létre új lehetőségeket az al-
kotásban. 

A tárlaton látható válogatás nagy hangsúlyt fektet a dada 
és a szürrealizmus többféle műfajt, technikát és médiumot 
teremtő sokszínűségére és az irányzatokra jellemző változa-
tos technikai kísérletekre. A kiállításon bemutatott több mint 
száz festmény, objekt, fotómontázs, kollázs, asszamblázs és 
ready-made (műalkotássá nyilvánított tárgy) a dadát és a 
szürrealizmust meghatározó fogalmak, témacsoportok men-
tén kínál betekintést az irányzatok történetébe.

SZÍNHÁZ
Mamma Mia!
musical két részben
Helyszín: Madách Színház
Bemutató: 2014. szeptember 26., 27., 28.
Jegyár: 1700–7900 Ft

A filmvászon és a külföldi színpadok után végre a magyar fő-
városba is eljutott a világhírű musical, az ABBA együttes slá-
gereire épülő Mamma mia! A történet filmváltozatát két Gol-
den Globe-díjra jelölték, a legjobb vígjáték/musical, illetve a 
legjobb vígjátéki színésznő (Meryl Streep) kategóriákban; a 
zenés darabot pedig több mint egy évtizede játsszák töret-
len sikerrel Londonban, a New York-i Broadway-n, valamint 
a világ másik 40 országában. A musical nálunk ez év nyarán, 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon debütált, és aratott zajos si-
kert. 

A középkorúan is vonzó, kissé szórakozott Donna egy kis gö-
rög szigeten él, ahol egy kis szállót vezet. Lánya, a húszéves 
Sophie, aki rövidesen hozzámegy vőlegényéhez, Sky-hoz, azt 
szeretné, ha édesapja vezetné az oltárhoz, azt azonban nem 
tudja, hogy ki is ő. Donna régi naplóját olvasva a lány arra a 
következtetésre jut, hogy három férfi közül kell kiválasztania 
a megfelelőt. Meghívja hát Samet, Harryt és Billt is az esküvő-
re, anélkül, hogy anyjának erről bármit is szólna.

A főhős Donna Sheridant a Madách Színház előadásában Gal-
lusz Nikolett/Koós Réka/Kováts Kriszta alakítja. Sophie szere-
pében Muri Enikőt/Simon Boglárkát láthatjuk, hallhatjuk. 
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ

OPERA
Georges Bizet: Carmen
opera három részben, francia nyelven, 
magyar prózával

Helyszín: Magyar Állami Operaház 
Nyilvános főpróba: 2014. október 28.
Premier: 2014. október 31.
Jegyár: 300–3600 Ft. 

A Férfi találkozik a Nővel, majd börtönbe kerül miatta. A Férfi 
szabadul, a Nő kitünteti figyelmével. A Nőnek elege lesz, to-
vábblép. A Férfi megöli a Nőt, mivel az tönkretette az életét. 
A Nő Carmen, a cigánylány, az operairodalom legerotikusabb 
alakja. Nincs férfi, aki ellen tudna állni neki, torreádortól kato-
natiszten át parasztlegényig mindenki a lábai előtt hever. Eg-
zotikus, öntörvényű és zabolátlan. Lételeme a tánc, az ének, 
a szabadság; hisz a szerelemben, a kártyában, a Sorsban és 
annak beteljesedésében – jelentsen ez életet vagy halált. 

Bizet műve a mai napig a leggyakrabban színpadra vitt opera, 
ugyanakkor egy rendkívüli rendezőt igénylő darab. Elenged-
hetetlen a francia kultúra és nyelv beható ismerete, a klasz-
szikus zene iránti elkötelezettség, a tűpontos színészvezetés 
és szerepépítés, a hiteles prózamondás – különösen olyan 
esetekben, mint a mostani, amikor az ősváltozat struktúrá-
ját viszik színre. Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színházat 
igazgató Jászai-díjas színművész tökéletes választás lehet a 
feladatra, és nemcsak azért, mert maga is alakította már Don 
Josét a színpadon.

Az örökzöld opera legújabb változatát első ízben ez év jú-
liusában, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon láthatta a 
közönség, a kőszínházi bemutatóra viszont október utolsó 
napjáig kell várnunk. A címszerepet Gál Erika, illetve Schöck 
Atala alakítja, Don Joséként pedig Nyári Zoltánt és Kiss B. Atil-
lát láthatjuk. 

KOMOLYZENE
Rivka Golani és a Budafoki 
Dohnányi Zenekar koncertje
Helyszín: Zeneakadémia nagyterem
Időpont: 2014. szeptember 25. 19.30
Jegyár: 3200–4500 Ft

Műsoron:

Csajkovszkij: Francesca da Rimini, op. 32
Hollós Máté: Kettősverseny brácsára, zongorára és zenekarra 
(ősbemutató)
Brahms: II. (D-dúr) szimfónia, op. 73

Rivka Golanit a sajtó a „brácsa királynőjének” nevezi – nem 
érdemtelenül, hiszen mindörökre megváltoztatta a brácsa 
játéktechnikáját. A BBC Magazine a valaha élt 200 legjobb 
hangszeres művész közé választotta, komponisták több 
mint 300 művet írtak kifejezetten neki dedikálva. Ezen az 
estén partnere a Brazil Szimfonikusok vezető karmestere, az 
ugyancsak izraeli származású Yeruham Sharovsky, a Budafoki 
Dohnányi Zenekar, valamint a Liszt-díjas Virág Emese lesz. A 
zongoraművésszel Hollós Máté kettősversenyét fogják meg-
szólaltatni két klasszikus remekmű, Csajkovszkij Dante nyo-
mán komponált szimfonikus költeménye és Brahms II. szim-
fóniája között.
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A KOZMETIKUS TANÁCSOLJA

A kényeztetés az arc 
és a dekoltázs letisz-
tításával kezdődik, 
és kímélő arcradírral 
folytatódik. A felol-
dott szennyeződést 
puha, meleg szivacs-
csal és tonikkal átita-
tott vattával távolítja 
el. Már most jobban 
érzem magam. Ér-
zem, ahogy felpezs-
dül az arcom. Ezután 
aromákkal dúsított 
növényi olaj kerül a 
napszívott bőrömre, 
és elkezdődik minden 
kozmetikai kezelés 
legkellemesebb fázi-

sa, a masszázs. A kozmetikus keze lágyan, de határozottan 
siklik a nedves masszázskrém segítségével. Mélyszántás, si-
mítás, zongora, legyező mozdulatok váltogatják egymást, és 
én egyre jobban alámerülök az élvezetben. 

Finom illatok vesznek körül, és halk jazz-zene szól. Ismét a 
Balaton partján vagyok, hallom a hullámokat, ahogy a parti 
sziklákhoz verődnek, és érzem a tó semmivel össze nem ha-
sonlítható, jellegzetes illatát. Fejemben cikáznak a képek, ve-
títek magamnak: gyerek vagyok, úszni tanulok, csónakázunk 
a tavon, és én csak nézem a vizet… De hirtelen fény gyúlt a 
fejem felett: hát persze, most következik az arctisztítás és a 
nemkívánatos szőrök eltávolítása. Nem kedvelem a nyomko-
dást és a szemöldöktépést sem, de most ez is jólesik, hozzá-
értő kezek munkálkodnak rajtam. 

Ezután némi tartós festék segítségével visszakapom arcom 
elveszett kontúrjait. A szempilla- és szemöldökfesték hatói-
deje alatt nyugtató, összehúzó pakolás kerül rá. A festék és 
a pakolás eltávolítását követően, a már megfelelően előké-
szített bőrömön elkezdődik a hatóanyag-bevitel, az anti-ag-
ing kúra. Az ultrahanggal végzett kezelés még befogadóbbá 
tesz, majd egy hyaluronsavas koktéltól fiatalodom, csak úgy 
nyeli a bőröm a sok csodaszert, amiket még egy hűs, kaviáros 
alginát maszk követ.  

Ismét a relaxáció percei következnek. Sajnos már nem tudok 
a Balatonig eltávolodni, de még élvezem a nyugalom utol-
só perceit. A maszk lemosása után kapok egy búcsúkrémet, 
amitől olyan lesz a bőröm, mintha a nap csókolta volna meg. 
Megköszönve a kellemes pillanatokat és a szépítést, megbe-
széljük a kezelés következő időpontját és elindulok. No de 
nem haza megyek, hanem a fodrászomhoz, ahol már nem 
relaxálok, hanem cseverészek. Meghallgatjuk egymás nyári 
élményeit, és közben a hajam is felfrissül. Lekerülnek róla a 
száraz hajvégek, és kapok egy argánolajos, tápláló hajpako-
lást. A hajam élettel teli és fényes lesz. A nyári szabadságomat 
kipihenve és megszépülve zárom. Szinte már várom, hogy 
holnapután dolgozni menjek!”

Nyári élmények, feltöltődés és megszépülés – kívánom mind-
ezt a kedves Olvasóknak!

Barabás Éva
kozmetikusmester

Tükörkép
„Hétfő reggel van, még csak egy napja, hogy hazajöttem a nyaralásból, de máris úgy érzem, napok teltek el azóta, hogy itt-
hon vagyok. Tegnapelőtt még a Balaton északi partjának látványában gyönyörködtem! Badacsony, Gulács, Csobánc, Szent 
György-hegy, a tanúhegyek, ahol minden este lenyugodott a nap. De ma reggel a tükörképemet nézem, amelyen jól láthatók 
a napozás nyomai, a kifakult kontúrok, a szeplők és a szarkalábak. Még van két napom a szabadságból, így irány a kozmetika. 
Időre érkezem, a kozmetikus szívélyesen fogad. Magamra öltöm a vendégruhát, és elhelyezkedem a kezelőszékben. Egy-két 
érdeklődő kérdését követően lehunyt szemmel jelzem, hogy átadtam magam a pihentető szépülésnek. Nem kell mondanom 
semmit, húsz éve ismerjük egymást, és tudja, hogy nyaralás után mire van szüksége a bőrömnek!



REJTVÉNY

Vízszintes

1. Megfejtés 11. Űrmérték (hordónál) 12. … de Janeiro 13. 
…-móg 14. Költői sóhaj 17. Egy falóról híres ókori görög település 
19. FN 20. A máj termeli 21. Hamis 23. Menyasszony 24. Ilyen 
processzor is van 26. Ipar határai! 27. Talál 29. Dél-amerikai 
folyó 31. Az őskort követte 32. Kívülre helyez 33. Állókép 35. 
Emberek sokasága 37. Rafael …, híres spanyol teniszező 39. Félig 
inog! 40. Patakocska 41. Kórus 43. … Sándor, ismert humorista 
44. Fejfedő 46. Fontos nyirokszerv 47. Molibdén vegyjele 48. 
Azonos betűk 50. Jazzfesztiváljairól híres észak-lengyel város 51. 
Lengyel légitársaság 52. JZÁ 54. Szerb város 55. Miféleképpen 56. 
Oktalan 58. … Thurman, Golden Globe-díjas és Oscar-díjra jelölt 
amerikai színésznő 59. Szavak előtagjaként jelentése: föld, földdel 
kapcsolatos 60. Földet kilapátoltató 61. Kar németül 62. Azon a 
helyen 63. A homeopátia oktatásának francia központja 64. Város 
Fejér megyében 65. Nem mögé! 67. Arab ország, fővárosa Bagdad

Függőleges

2. Helyhatározó rag 3. Meztelen testet ábrázoló alkotás 4. Női 
név 5. Húsos sertésgerinc, levese kiváló 6. Becézett női név 7. 
Azonos betűk 8. Megfejtés 9. Egyfajta logaritmusrövidítés 10. 
Ilyen lap is van 15. Megfejtés 16. Megfejtés 18. Időmérő 19. Ezt 
teszi a kíváncsiság 22. Táncpartnercserénél ezt teszi a férfi 24. 
Színmű 25. LN 28. Csen 29. Ilyen kód is van 34. Azonos betűk 36. 
Kártyajátékban félretett lapok 38. Mocsaras terület 41. Méhek 
„háza” 42. Gyors lefolyású 45. Ilyen számítógépes terminál is van 
47. Claude …, francia impresszionista festő 49. Elődjei névelővel 
51. Az atmoszféra meghatározott része 53. Hömpölyögj (hang) 
55. Azonos betűk 57. ETHU 58. Férfiak 61. Fékrásegítő rendszer 
62. A Szomszédok című teleregény népszerű fodrásza volt 64. 
Mesterséges intelligencia rövidítése angolul 66. Rendben! 

A helyes megfejtést beküldők között könyvajándékot 
sorsolunk ki!

Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)

Előző számunk keresztrejtvényének nyertese: dr. Horváth 
György – Szent Damján Patika, Szentes

MŰVÉSZET ÉS 
GASZTRONÓMIA 

Mikszáth Kálmán az 
ízek birodalmában

Az olvasóközönség Mikszáth Kálmánt, mint a vendéglátás krónikását, általában 
a pénzügyminiszter reggelijéről és a parlamenti étkezésekről írott sorai révén 
ismerheti. Azt már kevesebben tudják, hogy a tizenkilencedik század hetvenes 
éveiben a Tisztelt Házban való tartózkodása, újságírói pályája idején gyűjtötte 
egybe és adta közre Szeged korabeli vendéglátóhelyeinek érdekességeit. Neki 
köszönhetően ismerjük többek között az akkori Fekete Sas, az Arany Páva, a Hét 
Választófejedelem, a Próféta és sok kisebb vendéglátóhely sikertörténetét, kü-
lönleges eseményeit. 

Így például a vízszintes 1. sorban található kávéház volt Szeged Pilvaxa. Ekként 
is emlegették. Benne a „szegedi politika” mosdatlan állapotban, fésületlen haj-
jal, reggeli pongyolában jelenik meg a kávéfindzsák és az ibrikek között – írta 
Mikszáth. Megjegyzései már a későbbi, ironikusan csipkelődő, szellemesen szat-
irikus Nagy Palócot sejtetik az olvasóval. Tőle tudjuk például, hogy a Felsőváros 
egyszerűbb, amolyan fél-paraszti polgári találkozóhelyén, a Pillében kezdte üs-
tökös gyorsaságú karrierjét 1882-ben Dankó Pista. Ahogy azt is, hogy az Arany 
Pávában, a fehér asztal mellett kvaterkázó-vitatkozó Függetlenségi párti asztal-
társaságból indult helyi képviselőjelöltnek a később világhíressé vált természet-
tudósunk, akinek neve a függőleges 15. sorban olvasható.

A Hungária már Mikszáth ott-tartózkodása idején is művész- és bohémtanya 
volt a javából. „A késő éjszakában a gázlámpák egyre halványultak, minél többet 
mutatott az óra. A felszolgáló pincérek szeme folyton kisebbedett, míg ellenben 
a számla folyton nagyobbodott. Így pótolja ki magát az anyatermészet” – je-
gyezte meg a későbbi nagy író. A Hungáriában nap mint nap jeles helyi asztal-
társaságok sora adott egymásnak találkozót. Ott ülésezett például a függőleges 
8. sorban olvasható társaság is, Pósa Lajos elnökletével, Dankó Pista háznagy-
sága mellett. 

Az 1880-as évek végén a Hungáriában készítették fel azokat a hazai résztvevő-
ket, akik később nagy sikerrel szerepeltek a párizsi Trocadero mulató zenész-vi-
lágversenyén. Dankó nem indult, de jellemző az akkori szegedi zenei élet szín-
vonalára, hogy képviselői közül többen is szerepeltek a vetélkedésen, és nyertek 
rangos kitüntetést. Például Fehér Poldi és Csiga János. Mindeközben a Szeiler 
vendéglőben olyan tányérokat használtak, amelyekre egy-egy Dankó-nóta kot-
tája és szövege került. 

Budapestre kerülve Mikszáth számos gasztronómiával kapcsolatos színes kar-
colatot, elbeszélést jelentetett meg. Az egyik legismertebb A magyar konyha 
című írás, amelyben sok egyéb kedves történet mellett az alföldi almás lepények 
történetét is megírta. Mikszáth írásaiban több helyen is szerepel a paprikás ma-
lacpörkölt, a kemencében sült pecsenye és a levélen sült lepény. Műveiben, de 
étkezéseiben is kedvence volt a kapros-túrós lepény. Ismerjük a Nagy Palóc által 
kedvelt töltött káposzta reguláját is, miszerint „egy sor füle, egy sor orja, egy sor 
kövérje, egy sor töltelék”. A káposztáról általában nagyon jó volt a véleménye, a 
töltött káposztát pedig egyenesen az ételek királyának minősítette. 

A függőleges 16. sorban található hölgy a szegedi Felsővárosban híres vendég-
lőt működtetett. Mikszáth mellett Gárdonyi, Móra, Tömörkény is sokat írtak róla. 
Mikszáth unszolására a nevezett hölgy a század elején a fővárosba költözött sze-
rencsét próbálni. Először a Maglódi utca 17., majd a Ráday utca 27. szám alatt 
nyitott hangulatos üzletet. Kertvendéglője a Szegedről elszármazottak törzshe-
lye lett. Gyakran evett nála a Nagy Palóc társaságában Újházy Ede és Szép Ernő 
is. Sok ételének, közötte juhhúsos kásájának, borjúcubákkal együtt párolt édes 
káposztájának, székelygulyásának, báránypecsenyéjének, halpaprikásának, har-
csás káposztájának, szalonnás csukájának, úgynevezett „fonyatos kalácsainak”, 
gyümölcsös réteseinek emléke megszámlálhatatlan irodalmi alkotásban őrző-
dött meg a számunkra.

(forrás: Barta László, torzsasztal.com)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62

63 64 65 66

67

GYÓGYSZERTÁR  31XIII. évf. 9. szám    2014. szeptember




