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2020. október 10. (szombat)

Szakmapolitikai Nap

09.00 Legjobbjaink
 GYOK XXX.
 Gyógyszerészi reprezentációk: MGYT, MGYK, MOSZ
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09.00 A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Közgyűlése
 
10.30 A gyógyszerellátás jogi, gazdasági, pénzügyi, munkaügyi  
 és adókörnyezete
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A kiváltó okok megértéséhez fontos 
tisztában lenni a gyógyszerforgalom 
dinamikájával, a készletek mennyi-
ségével és egyes szinteken való el-
oszlásával. Alaphelyzetben a gyógy-
szertárak körülbelül két-három hétre 
elegendő, a nagykereskedők nagyjá-
ból egyhavi készlettel dolgoznak, a 
gyártói raktárakban, vagy Magyar-
országon, vagy a nagy logisztikai 
ellátó központokban pedig mintegy 
három-hat havi készlet található. Ez 
a rendszer – kiegészítve azzal, hogy 
a gyógyszer-nagykereskedők napon-
ta átlagban kétszer, sok esetben há-
romszor is szállítanak a patikákba, 
vagyis egy nagyobb gyógyszertár, 

amelyik három beszállítóval dolgo-
zik, naponta akár ötször is utántölt-
heti a készleteit – kiválóan működik. 

Mi történik akkor, ha a lakosság 
gyógyszerigénye hirtelen, egyik-nap-
ról a másikra a három-négyszeresé-
re emelkedik? A rendszer logisztikai 
korlátai nem teszik lehetővé a kereslet 
kívánt időben és mértékben történő 
kielégítését.  Fontos, hogy a korona-
vírus-fertőzések kapcsán előállt hely-
zetet elkülönítsük attól a szituációtól, 
amikor a forgalom – például a minden 
évben kitörő influenzajárvány alkal-
mával – előre kiszámítható módon, a 
hétről-hétre emelkedő betegszámmal 

párhuzamosan, fokozatosan növek-
szik. Utóbbi esetben az ellátórendszer 
szereplőinek lehetőségük van felké-
szülni: a nagykereskedők beszerzik az 
ilyenkor kurrensé váló termékeket a 
gyártóktól, és a kért mennyiséget idő-
ben kiszállítják a patikákba. 

Derült égből…

Mi volt az a két kormányzati villámin-
tézkedés, ami most, március elején 
abnormális mértékben megterhelte a 
rendszert? Az egyik az a lakosság felé 
megfogalmazott üzenet, hogy min-
denki menjen, és a következő három 
hónapra váltsa ki a krónikus gyógysze-
reit. A másik pedig annak a lehetővé 
tétele, hogy a személyazonosság iga-
zolása után bárki bárkinek a TAJ-szá-
mára felírt, felhőbe fellőtt gyógyszerét 
kiválthatta. (Mint ismeretes, korábban 
ez csak a saját gyógyszerek esetében 
volt lehetséges.)

Mindezek, plusz az első pánikból szár-
ba szökő gyógyszer-felvásárlási roham 
azt eredményezte, hogy hirtelen olyan 
terhelés nehezedett a gyógyszertárak-
ra, és rajtuk keresztül a nagykeres-
kedőkre, amely meghaladta az egyes 
szereplők kapacitásának határait. Né-
hány napon keresztül bizonyos gyógy-
szerekből a szokásos havi mennyiség 
három-négyszerese fogyott (legalábbis 
ennyire lett volna igény). Elsősorban 
azokból, amelyeket a krónikus betegek 
rendszeresen szednek, illetve vitami-
nokból, fájdalom- és lázcsillapítókból. 

Gyógyszerellátási problémák járványhelyzet idején
Nagykereskedői kihívások és megoldási stratégiák
Március elején olyan történt a hazai gyógyszerpiacon, amire még soha, vagy legalábbis nagyon rég nem volt példa: az első 
koronavírus-fertőzések megjelenésével egy időben a hirtelen többszörösére növekedett lakossági igényeket az ellátási 
lánc nem tudta kielégíteni, a patikáknak sok esetben nem sikerült időben és a megfelelő mennyiségben beszerezniük a 
szükséges készítményeket és védőeszközöket. Betegek maradtak –átmenetileg – gyógyszer nélkül, egyes termékek ára 
az egekbe szökött, az egyes szereplők között komoly feszültség támadt. A gyártók, a nagy- és kiskereskedők, valamint a 
páciensek is áldozatai voltak a helyzetnek. Mi okozta ezt az anomáliát? Mivel lapunk előző számában már összegeztük a 
patikák tapasztalatait, ez alkalommal arra voltunk kíváncsiak, milyen kihívásokkal szembesültek, és hogyan kezelték ezt 
a nem mindennapi szituációt a gyógyszer-nagykereskedők. 
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A patikák a néhány heti készletükből 
nem tudták maradéktalanul kielégíteni 
a vásárlói igényeket, a nagykereskedők 
pedig csak részben és/vagy késve vol-
tak képesek kiszállítani a gyógyszertá-
rakba a rendelt készítményeket.

Nagykereskedők: kihívások és 
szállítási stratégiák

Mi egy nagykereskedőnél a hirtelen 
megnövekedett terhelés következmé-
nye? Az egyik, hogy a logisztikai köz-
pontokban nem áll rendelkezésre annyi 
munkaerő, hogy a normál munkaidő, 
vagy a hosszú túlórák alatt kiszedjék 
és szállításra előkészítsék azokat a ter-
mékeket, amelyeket a gyógyszertárak 
megrendeltek. Ha ki is tudják szedni, 
hirtelen megnövekszik a szállítandó 
áru mennyisége, ami sok esetben nem 
fér be az autókba. Ha be is fér, minden 
gyógyszertárnál megnövekszik a rako-
dási idő, amivel elcsúszik, és kiszámít-
hatatlanná válik a patikákba való érke-
zés időpontja. Ha pedig ez a helyzet 
heteken keresztül tart, akkor kiürülnek 
a nagykereskedői készletek, és nem 
biztos, hogy utána tudják tölteni. 

A fenti kihívások kezelésére a külön-
böző nagykereskedők eltérő stratégi-
ákat dolgoztak ki. A gyógyszertárak 
után az ő tapasztalataikra is kíváncsi-
ak voltunk, ezért körkérdést intéztünk 
négy patikai gyógyszer-beszállító, a 
Hungaropharma Zrt., a PHOENIX 
Pharma Zrt., a Viridis Pharma Kft. és 
a W-Pharma Kft. kereskedelmi igaz-
gatójához, azt tudakolva, hogy a fen-
ti intézkedések következtében cégük 
milyen kihívásokkal szembesült, és 
hogyan kezelte azokat. (Füzesi Judit, 
a Hungaropharma kereskedelmi és 
marketing vezérigazgató-helyettese az 
utolsó kérdésnél kapcsolódott be a „be-
szélgetésbe”, és abból kiindulva vázol-
ta fel cége stratégiáját.) 

Önöknél miből adódott a probléma: 
nem volt raktáron a szükséges meny-
nyiségű gyógyszer, vagy nem volt meg 
a logisztikai háttér ezek olyan ütem-
ben és mennyiségben történő kiszál-
lítására, mint amire igény lett volna?

Kaló Tamás (PHOENIX Pharma): 
Általánosságban elmondható, hogy a 
szükséges mennyiségű gyógyszer ren-
delkezésre állt az országban, a nehéz-
séget inkább az okozta, hogy a készít-
ményeket hirtelen, extrém rövid idő 
alatt kellett eljuttatni a lakossághoz, 
ami néhány esetben átmeneti, rövid 
ideig tartó hiányhoz vezethetett.

Minden logisztikai rendszernek, így 
a gyógyszer-nagykereskedelemnek 
is van egy áteresztő-kapacitás maxi-
muma, egy olyan mennyiségű meg-
rendelés, amit például egy nap alatt 
maximálisan fel tud dolgozni, a ren-
delés felvételétől az áru kiszállításáig. 
Mindehhez adott a rendelkezésre álló 
munkaerő, a raktártechnológia (példá-
ul komissiózó automaták, IT-vezérelt 
folyamatrendszer) és az eszközállo-
mány (kiszállító autók, láda stb.). Ha 
megnő a rendelésállomány, meg kell 
növelni a rendelkezésre álló kapaci-
tásokat. Március közepén az történt, 
hogy egyik napról a másikra a lakos-
sági igény 300-400 százalékkal lett na-
gyobb, mint normál esetben, ami óriási 
nyomás alá helyezte a gyógyszertára-
kat és a nagykereskedőket is. 

Ezúton is köszönöm 
mind a gyógyszertárak-
ban, mind a nagykeres-
kedelemben dolgozók 
hihetetlen összefogását, 
akik egészségüket nem 
kímélve, fáradtságot 
nem ismerve dolgoztak 
a lakossági igények ki-
elégítéséért. Elsősorban 
a gyógyszerellátásban 
dolgozók munkáján 
múlt, hogy az extrém 
nyomás ellenére sike-
rült a helyzetet megol-
dani. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy a 
PHOENIX ebben a 
helyzetben kimagasló-
an teljesített, hiszen a 
piaci statisztikák alap-
ján márciusban minden 
második doboz gyógy-
szert mi szállítottuk ki a 
patikákba. 

Dr. Bódis Csaba (Viridis Pharma): A 
megnövekedett gyógyszerigény miatt 
a készleteket nem tudtuk kellő időben 
pótolni, a gyártók is csak a szokásos 
mennyiségeket szállították, így a jár-
vány második felére sok termékből hi-
ány alakult ki. A már meglévő patikáink 
rendelése megnövekedett, egyes gyógy-
szertárak rendelési állománya a duplá-
jára emelkedett, illetve új patikák is je-
lentkeztek nálunk, akiknek a rendeléseit 
igyekeztünk teljesíteni. Cégünknél nem 
adódtak problémák a kiszállítással, il-
letve komissiózással; megfelelő gépjár-
műparkkal rendelkezünk, így a megnö-
vekedett patikaszámot is el tudtuk látni. 

Varga Botond (W-Pharma): Szeren-
csére cégünk magas készlettel rendel-
kezik, így nem okozott gondot a leg-
több termék kiszolgálása. A nagyobb 
problémát természetesen a logisztika, 
illetve a szállítás gyakorisága és meny-
nyisége okozta. Általában minden nap 
a szokásos rendelések tízszerese érke-
zett be. 

Előfordult, hogy a gyártótól/forgal-
mazótól nem tudták beszerezni a kí-
vánt mennyiségű készítményt?
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Kaló Tamás: Elsősorban a védőfel-
szerelések, fertőtlenítőszerek, illetve 
a fájdalomcsillapítók és a vitaminok 
terén voltak átmeneti hiányok. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a gyártók is inkább az 
idővel küzdöttek, és a kisebb késések 
a megrendelt hatalmas mennyiségek 
miatt alakultak ki. 

Dr. Bódis Csaba: A megnövekedett 
igények miatt elsősorban bizonyos fáj-
dalomcsillapítókból, lázcsillapítókból 
nem tudtuk beszerezni a kívánt meny-
nyiséget.

Hogyan tudtak reagálni a nagyobb 
rendelésmennyiség okozta kihívásra?

Kaló Tamás: A legfontosabb vál-
tozás az volt, hogy megnöveltük 
az emberi erőforrás kapacitásun-
kat. Létszámot emeltünk, túlórában 
dolgoztunk, illetve akit lehetett, 
az adminisztratív munkakörökben 
dolgozó kollégáink közül is raktári 
munkára irányítottunk. Mindeközben 
természetesen munkatársaink egész-
ségvédelmére is fokozottan ügyel-
tünk. Ezen kívül minden rendelke-
zésre álló autót munkába állítottunk. 
A túrák számát viszont ebben az idő-
szakban napi kettőről egyre csökken-
tettük, mert rájöttünk, hogy a raktári 
folyamataink így hatékonyabbak, és 
jóval nagyobb mennyiségű árut tu-
dunk a gyógyszertárakba eljuttatni, 
mint ha kétszer szállítanánk. 

Dr. Bódis Csaba: A megnövekedett 
rendelésmennyiséget új dolgozók mun-
kába állításával, járatszám-bővítéssel 
és több gépjármű járatba szervezésével 
tudtuk teljesíteni. Egyes területekre 
akár két autót is indítottunk, illetve a 
délutáni szállítást is kibővítettük. 

Varga Botond: Minden alkalmazot-
tunkat csatasorba állítottuk, akik sza-
badságon voltak, azokat is behívtuk, 
és a vezetőség is a raktárban tevé-
kenykedett, hogy minél hatékonyab-
ban és gyorsabban tudjunk dolgozni. 
Természetesen minden autót, amit 
csak lehetett, bevontunk a szállítá-
sokba. A járatokat is sűrítettük, de 
március utolsó hetében már nehézsé-

get okozott, hogy sok patika délután 
háromkor bezárt, így sokszor csak az 
azt követő napon tudtuk teljesíteni a 
rendeléseket.

Milyen korlátozásokat kellett beve-
zetniük a rendelések teljesítése kap-
csán?

Kaló Tamás: Amikor szembesültünk 
a hatalmas rendelésállománnyal, ösz-
szeültünk a vezetőkkel, és egyeztettük, 
hogy ebben a helyzetben mit kezeljünk 
prioritásként. Azt láttuk, hogy több 
nagykereskedő csak a nagyobb vevői 
igényeire koncentrált, ezzel szemben 
mi azt mondtuk, hogy ha késéssel is, 
de igyekezzünk a lehető legtöbb cik-
ket a lehető legtöbb gyógyszertárba 

kiszállítani. A PHOENIX úgy próbálta 
a gyógyszerészek munkáját támogatni, 
hogy utóbbiak minden régióban tud-
janak a helyzethez képest megfelelő 
lakossági ellátást biztosítani. Ezt úgy 
tudtuk megvalósítani, hogy naponta 
csak egyszer szállítottunk, de akkor 
megpróbáltuk a lehető legnagyobb vo-
lument kivinni. A napi maximális szál-
lítási volumen ésszerű megállapítása is 
ezt az alapstratégiát támogatta. 

Dr. Bódis Csaba: A zökkenőmentes 
működés érdekében a modemes rende-
léseket csupán 17 óráig volt lehetőség 
leadni. A gyártói akciókat márciusban 
csak korlátozottan szállítottuk ki, a sa-
ját akcióinkat pedig április hónapban 
szüneteltettük. 
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Varga Botond: Úgy véltük, helytelen 
lenne korlátozni a rendeléseket, hiszen 
a patikusok okkal kérték tőlünk az 
adott termékeket, a betegeknek bizto-
san szükségük volt azokra. Viszont a 
szállítási határidők megnőttek, éppen 
ezért hétvégi munkával és mindenna-
pos túlórákkal próbáltuk tolerálni a 
késéseket.

A beszerzés szempontjából mennyi-
ben jelentett külön nehézséget a vé-
dőfelszerelések (maszkok, kesztyűk) 
és a fertőtlenítőszerek beszerzése? 
Önök szerint mi okozhatta ezek át-
meneti hiányát?

Kaló Tamás: Ezeknek a cikkeknek a 
beszerzése márciusban és április első 
felében valóban nagyon nehéz volt, 
hiszen az egész világon ugrás-
szerűen megnőtt irántuk a ke-
reslet. Örülök, hogy ma már 
elérhetők ezek a termékek. 
Szükség is van rájuk, hiszen 
a járvány sajnos még nem 
múlt el.

Dr. Bódis Csaba: Védő-
felszereléseink készlete pár 
nap alatt elfogyott, korábbi beszál-
lítóink pedig nem tudták teljesíteni 
a rendeléseinket. Új beszállítókat 
kellett keresnünk, ám ezek sajnos 
ár, mennyiség és megbízhatóság te-
kintetében sem voltak kielégítőek 
számunkra.

Varga Botond:  Fertőtlenítőszerekkel 
és kesztyűvel jól fel voltunk szerelve, 
a nagyobb problémát, mint mindenhol, 
a maszk okozta. Szerencsére az első 
szállítmányunk már március közepén 
megérkezett, így ezt is tudtuk pótolni a 
patikák számára.

Önöknél mennyi idő alatt tért vissza 
az élet a normális kerékvágásba?

Kaló Tamás: A csúcsidőszak március 
közepén kezdődött, és április első felé-
ig tartott. Most már az is látszik, hogy 
nagyrészt lakossági elővásárlás történt, 
hiszen Húsvét után az ilyenkor szoká-
sos mérték alá csökkent a gyógyszer-
kereslet. 

Dr. Bódis Csaba: Április közepére állt 
helyre a megszokott forgalom. Azóta 
hullámzóak az igények.

Varga Botond: Ha a rendeléseket néz-
zük, akkor körülbelül egy hónap, ha a 
készletrendezést és az egyéb szükséges 
feladatok elvégzését is, akkor másfél 
hónap alatt.

Füzesi Judit (Hungaropharma): Ah-
hoz, hogy az elmúlt két hónap – már 
kronologikus sorrendben megismert – 
eseményeinek miértjeit és céljait meg-
értsük, rögtön az utolsó kérdésre adott 
válasszal kell kezdeni. Hamis ábránd 
és felelőtlen illúzió azt gondolni, hogy 
az élet visszatérhet a normális kerékvá-
gásba. A koronavírus-járvány tovább-
ra is itt van velünk, és soha nem fog 

nyomtalanul eltűnni az életünkből. A 
meghirdetett veszélyhelyzetben meg-
változtak a lakosság gyógyszervásár-
lási szokásai, és ennek következtében 
átrendeződtek a hazai gyógyszer-kis-
kereskedelmi piac erőviszonyai. Lehet 
ezt átmeneti állapotnak is tekinteni, 
hiszen a korlátozások enyhítésével 
remélhetjük, hogy minden a régi lesz, 
azonban két hónap rendkívül hosszú 
idő, nem lehet prognosztizálni a lakos-
ság elvárásait. 

Bár a gyógyszer-kereskedelem te-
kintetében a lakosság közvetlen ki-
szolgálása egy nagymértékben sza-
bályozott és védett piac, az elmúlt 
két hónap gyógyszertári tevékeny-
sége – legyen az házhozszállítás, 
együttműködés az önkormányzatok-
kal, marketingaktivitás, vagy akár 
csak kedvesség és figyelmesség a 
betegekkel – számottevően befolyá-
solhatja a lakosság patikaválasztási 
attitűdjét. Kizárólag a felelősség, a 
biztonság és a gyógyszer-kereskede-

lem (kis- és nagykereskedelem egy-
aránt) szolgáltatásának színvonala 
határozza meg azt, hogy a jövőben 
milyen új struktúra szilárdulhat meg. 
Akik jó válaszokat adtak, akik az üz-
leti érdek szem előtt tartása mellett 
a felelősségre, az ellátásra, a segí-
tő szolgálatra szavaztak, várhatóan 
nyertesei lesznek a változásoknak.

Világjárványra a mi életünkben, fel-
gyorsult világunkban még nem volt 
példa. Ilyenkor egy felelősen gondol-
kodó nagyvállalat felidézi küldetését, 
és minden egyes döntését azzal össz-
hangban hozza meg. A Hungarophar-
ma küldetésként a magyar lakosság 
biztonságos gyógyszerellátására vál-
lalkozott, az ország teljes területén, a 
járó- és fekvőbeteg-ellátásban egya-

ránt.
 
E feladat teljesítése érdeké-
ben a világjárvány kezdeti 
szakaszában a védekezésé 
volt a főszerep.

•	 Még a Covid-fertő-
zések európai megjelenése 

előtt minden egyes gyógy-
szertárat és munkatársainkat is el-
láttuk saját használatú védőeszkö-
zökkel.

•	 Ugyanekkor – a veszélyhelyzet 
esetleges megjelenésére felkészül-
ve – felállítottuk a gyors reagálású 
HPH Operatív Törzset.

•	 A vírus európai megjelenésével egy 
időben – együttműködve a FIP-pel 
– minden gyógyszertár számára el-
juttattuk a magyar nyelvre lefordí-
tott FIP-ajánlásokat.

•	 A járvány hazai megjelenésével egy 
időben az egészségügyi kormányzat 
a lakosság számára lehetővé tette, és 
bizonyos értelmezésben javasolta a 
háromhavi gyógyszermennyiség ki-
váltását. Ez a korábbi üzleti stratégi-
ák miatt jól bevált alacsony patikai 
készletszintek mellett a teljes ellátó-
rendszert rendkívül felkészületlenül 
érte. A Hungaropharma – üzleti ér-
dekeivel ellentétben – nem engedte 
meg a nagykereskedelmi árukészlet 
azonnali és ellenőrizetlen kiáram-
lását, biztonsági fékként bevezette 

„Minden logisztikai rendszernek, így a 
gyógyszer-nagykereskedelemnek is van 

egy áteresztő-kapacitás maximuma.”
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a dobozszám-korlát rendszerét. Ez 
az intézkedés tette lehetővé, hogy 
az ország bármely pontjára, még 
ha olykor a rendelt mennyiség töre-
dékét is, de szállítani tudtunk, jel-
lemzően az ígért időben. A kezdeti 
idegenkedést követően partnereink 
gyorsan megtanulták használni a 
rendszert, és rendeléseiket sokkal 
tudatosabban, betegekre fókuszál-
tan adták le.

•	 Óriási erőfeszítéseket tettünk, és 
teszünk mind a mai napig kész-
let-szortimentünk egyensúlyának 
megőrzéséért és a hiánycikkek szá-
mának kézbentartásáért. Emellett 
rendkívüli energiákat fektettünk 
a védőeszközök beszerzésébe, a 
fertőtlenítők esetében pedig még a 
gyártatásukba is.

•	 Kiemelt figyelmet fordítottunk 
munkatársaink egészségvédelmé-
re. Hatékony intézkedéseinknek 
köszönhetően ez idáig elkerülhető 
volt a fertőzés egyik patikából 
a másikba való „hurcolá-
sa”.  Minden munkatár-
sunk rendszeresen részt 
vesz Covid-szűrésen, 
így a Logisztikai Köz-
pontjaink esetleges fer-
tőzés miatti 36-48 órás 
bezárása is elkerülhető-
vé vált.

 
Az elmúlt két hónapban megtanultunk 
együtt élni a folyamatosan változó 
környezettel. Nagyon sok figyelmet 
fordítunk arra, hogy partnereinket a 
lehető leggyorsabban és széleskörűen 
tájékoztassuk az aktuális szabályokról, 
lehetőségekről.

Korábban is sokan, sokféleképpen 
elismerték a Hungaropharma teljesít-
ményét, sokan tették le mellettünk és 
leányvállalataink mellett a voksot. Az, 
hogy küldetésünkhöz hűek maradhas-
sunk, néha nehéz döntések elé állította 

a cég vezetését, de mára beigazolódott 
ennek az eredményessége. Soha ennyi 
kedves gesztust, pozitív visszajelzést 
nem kaptunk partnereinktől, mint az 
utóbbi hetekben. Köszönjük a bizal-
mat! Ígérjük, a jövőben is hűek mara-
dunk önmagunkhoz, mert tudjuk, ez az 
egyetlen, hosszútávon járható út.

Tanulságok

A legfontosabb tanulság, ami az elmúlt 
hónapok fent részletezett történései-
ből levonható, hogy az egészségügyi 
kormányzatnak ismernie kellene a 
rendszer működését. És amikor vala-
milyen formában be akar avatkozni a 
működésébe, például egy ilyen hirte-
len kommunikációban gondolkodik, 
célszerű lenne, ha előtte modellezné a 
tervezett intézkedés hatásait, és/vagy a 
rendszer szereplőit is bevonná a dön-
tés-előkészítési folyamatba. Minderre 
azért lenne szükség, hogy ha az adott 
intézkedés véletlenül túlterhelné a 
rendszert, legyen lehetőség korrekci-
óra. Egy másik lényeges kérdés, hogy 
ki lehet-e alakítani olyan anyagi felté-
telrendszert, amelyben a gyógyszertá-
rak magasabb, többhavi készletszinttel 
tudnának működni. „Békeidőben” a 
jelenlegi rendszer tökéletesen műkö-
dik, arra azonban nem alkalmas, hogy 

egy hirtelen rázúduló, jelentősen 
megnövekedett többletforgal-

mat lebonyolítson. 

A cél közös: hogy a jövőben 
ne álljon elő ilyen helyzet, 
és hogy a tanulságokat min-
den egyes szinten levonjuk. 
Egyértelmű, hogy a piac sze-

replői csak egymásra utalva, 
közösen tudnak sikeresek lenni, ami 
egyrészt napi gazdasági sikereket je-
lent, ugyanakkor a siker legfontosabb 
fokmérője, hogy a hazai gyógyszerel-
látás zavartalanul működik-e, és min-
denki hozzájuthat-e a gyógyszeréhez. 

MOSZinfó

„Elsősorban a gyógyszerellátásban 
dolgozók munkáján múlt, hogy az extrém 

nyomás ellenére sikerült a helyzetet 
megoldani.”
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Gyógyszertár: Úgy gondolom, a 
MOSZ alelnökeként egy kicsit rend-
hagyó a pályád, legalábbis az Orszá-
gos Elnökség tagjainak többségéhez 
képest, akik „főállású” patikatulaj-
donos gyógyszerészek. Téged első-
sorban egyetemi oktatóként, s ilyen 
minőségedben kongresszusi előadó-
ként ismerhetett meg a szakmai kö-
zönség. 

Dr. Oláh Gábor: Először is szeretném 
megköszönni a megtisztelő felkérést 
az interjúra. Egy kicsit kétkedve álltam 
a dolog előtt, hogy miért is van erre 
szükség. Talán sok tekintetben akadá-
lya lehet a szakmai párbeszédnek az, 
hogy nem ismerjük egymást eléggé. 
Hátha a bemutatkozásom segít ezen. A 
kérdést, hogy mit is keresek a MOSZ-
ban én is sokszor feltettem magamnak. 
Leginkább annak tudható be „rendha-

gyó” jelenlétem, hogy 
könnyen tudok azonosul-
ni a MOSZ mindenkori 
vezetése meglehetősen 
nyitott gondolkodású, 
támogató és érdeklődő 
hozzáállásával. Igazából 
nem is az a lényeg, hogy 
ki hol dolgozik, hanem 
hogy ki akar/tud tenni 
a betegekért és ezzel a 
gyógyszerészetért.

Gy.: Kezdjük az elejé-
ről: voltak a felmenőid 
között gyógyszerészek, 
vagy a családban te 
vagy az első generáció, 
aki ezt a hivatást vá-
lasztotta? 

O. G.: Petneházán nőt-
tem fel, a családomban 
számos irigylésre méltó 

szakmát műveltek (úgymint: juhász, 
pilóta, mérnök, autófényező, pedagó-
gus). Talán apai nagyapám járt a leg-
közelebb a gyógyszerészethez, amikor 
rövid ideig gyógyszergyárban dolgo-
zott, és az ott megszerzett tudást hosz-
szú éveken át kamatoztatta a faluban 
az állatok gyógyításában.

Gy.: Mi vonzott erre a pályára?

O. G.: Ez egy nagyon kacifántos tör-
ténet. Óvodásként nagyapám papnak 
szánt. Általános iskolában leginkább 
prózamondóként ismertek, emellett a 
fafaragás és az agyagozás is érdekelt, 
alkotó munka nélkül a mai napig nem 
igazán tudom magam jól érezni hosz-
szú távon. Édesapám az általános is-
kola vége felé elbeszélgetett velem a 
színészek nehéz soráról, így mivel a 
biológia is lelkesített (tíz akváriumban 

több száz díszhalam volt), biológia-ké-
mia tagozatra jelentkeztem a kisvárdai 
Bessenyei György Gimnáziumba. Itt 
folytattam a próza vonalat, országos 
szinten versenyeken és színjátszókör-
ben, de Széplaki Tünde kémia óráin az 
atommodellek felkeltették az érdeklő-
désemet a kémia iránt, ami egy sike-
res emelt kémia/biológia érettségihez 
vezetett (pedig sosem voltam eminens 
tanuló). A gimnázium végén a jelent-
kezési lapomra a következő szakokat 
jelöltem meg: vegyész, biomérnök, 
fogorvos, gyógyszerész. Édesapámmal 
újabb beszélgetés következett, ahol 
kifejtette, hogy ezen szakmák közül a 
gyógyszerész a legsokrétűbb, ami után 
változtattam a sorrenden, és a gyógy-
szerészt előrébb soroltam a listán. 
Hogy mi is tetszett a pályában? Leg-
inkább a gyógynövényekkel való gyó-
gyítás és a multidiszciplinaritás.

Gy.: Hol és mikor szereztél diplomát?

O. G.: 2011-ben vettem át a gyógy-
szerész diplomámat Debrecenben DE-
TEP oklevéllel, 2015-ben lettem szak-
gyógyszerész, 2019-ben pedig PhD 
fokozatot szereztem kísérletes onkoló-
gia területen.

Gy.: A végzést követően rögtön az 
egyetemen maradtál dolgozni?

O. G.: Igen, először mint központi 
gyakornok, majd 2015 áprilisától mint 
egyetemi tanársegéd a GYTK Biofar-
mácia Tanszékén, Prof. Dr. Halmos 
Gábor csapatában.

Gy.: Ott kiknek és milyen tárgyakat 
oktatsz? 

O. G.: Már hallgatóként az Általános 
Orvostudományi Kar Humángenetika 

„Nincs olyan akadály, amelyet ne lehetne leküzdeni”
Beszélgetés dr. Oláh Gáborral, a MOSZ alelnökével
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége márciusi tisztújító közgyűlésén dr. Oláh Gábort választották a szervezet 
egyik alelnökének. A Debreceni Egyetem oktatója, de a tára melletti munka sem idegen tőle. Impulzív előadásaival, remek 
szakmapolitikai meglátásaival már nem egyszer sikerült felráznia a MOSZ rendezvényeinek hallgatóságát. 
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Tanszékének oktató munkáját segítet-
tem, ahol kezdetben demonstrátorként, 
végzés után pedig külső oktatóként 
vettem részt az orvos-, fogorvos- és 
gyógyszerészhallgatók genetika és sejt- 
élettan oktatásában. A GYTK keretei 
között gyógyszerész és biotechnológus 
hallgatóknak biofarmáciát, gyógysze-
részi gondozást, gyógyszerészi bioana-
litikát és biotechnológiát oktatunk.

Gy.: Remek előadó vagy, gondolom, 
élvezed is az ismeretek átadását.

O. G.: Örülök, ha így tűnik. Nagyon jó 
dolog, hogy a gyógyszerészi pálya alkal-
mat ad arra, hogy előadói minőségben is 
megnyilvánuljak. Lelkesítő, amikor egy 
jó előadás elgondolkoztat másokat, eset-
leg a betegnek is haszna származik belőle.

Gy.: Milyennek látod a mai gyógysze-
részhallgatók, mindenekelőtt a végző-
sök felkészültségét, elhivatottságát? 
Hogy tapasztalod, milyen arányban 
szeretnének a közforgalom-
ban elhelyezkedni?

O. G.: Leginkább a debreceni 
hallgatókról tudok nyilatkoz-
ni. Azt látom, hogy nagyon 
lelkesek, nagyon szeretné-
nek segíteni a betegeknek. 
Mivel orvos- és fogorvos-
tanhallgatókat is oktattam, 
bátran mondhatom, hogy 
képességekben és tudásban 
nem maradnak el tőlük, sőt 
a harmadik év végére a ki-
tartásuk acélosabbá is válik. 
Létszámarányosan kimagasló 
gyógyszerészhallgatóink tu-
dományos diákköri tevékeny-
sége, munkájukat jól jellemzi, hogy 
nemrégiben az egyik hallgatóm OTDK 
első díjas lett szemészet kategóriában, 
ami nem igazán mondható hazai terep-
nek. Hosszú távon viszont nagyon fon-
tos, hogy mit is tudunk adni a végzett 
hallgatóinknak a pályafutásuk során. A 
hallgatók többsége szívesen dolgozna 
gyógyszertárban, ha magas színtű beteg- 
ellátást tudna végezni, és ezt megfele-
lően elismernék anyagilag is. Ezeket a 
körülményeket sok patika egyszerűen 
nem tudja megteremteni.

Gy.: Belülről ismerve a rendszert, 
mi az, amit szerinted – akár a tartal-
mát, akár a módszereit tekintve – a 
leginkább meg kellene változtatni a 
gyógyszerészképzésben?

O. G.: Ez egy nagyon nehéz kérdés. 
Már lassan egy évtizede vagyok tevé-
keny részese a mára három amerikai 
egyetem hallgatóival, több turnusban 
megszervezett cseregyakorlatnak. 
Valamint francia képzőhellyel is van 
kapcsolatunk, így az évek során vala-
mennyire sikerült belelátnom a képzési 
szerkezetbe. Alapvetően azt tapasztal-
tam, hogy a tengerentúli és az európai 
képzés fejlődése nagyon hamar szét-
vált, és külön utakon jár, de a képzés 
evolúciójának (ha van ilyen) azonos 
szintjén áll a kettő. Az amerikai kép-
zés célja egyszerűsítve, hogy a végzett 
hallgató (sok esetben akár hét-nyolc, 
egyetemen eltöltött év után) a gyógy-
szertárban vagy a kórházi osztályon a 
beteg vagy az orvos gyógyszerrel kap-

csolatos gyakorlati kérdéseit professzi-
onálisan megválaszolja, a gyógyszeres 
terápiát támogassa. Ezzel szemben az 
európai és ebbe illeszkedően a magyar 
ötéves képzés végére a hallgatóink a 
gyógyszertári és kórházi vonalon túl 
többek között képesek tudományos, 
ipari, népegészségügyi irányba is ori-
entálódni. Ennek viszont az az ára, 
hogy a gyakorlati ismereteik gyen-
gébbek (nem is igazán gyakorló okta-
tók tanítják őket), viszont az elméleti 
tudásuk szerteágazó. Ennek nagy hát-

ránya, hogy a frissen végzett hallgató, 
ha jó helyre kerül, színvonalasan, spe-
cifikusan fejlesztheti az ismereteit, és 
rugalmasan válhat profi szakemberré, 
viszont ha gyenge helyen szerzi meg a 
gyakorlati tapasztalatait, az a szakmai-
ságára végzetes csapást mérhet. Ezért 
a képzésünkben hihetetlenül fontos 
szerepe van a nyári gyakorlatnak, ezt 
meg kell erősíteni, valamint azokat a 
gyakorló gyógyszerészeket, akik ma-
gas színvonalon végzik a munkájukat, 
jobban be kell vonni az egyetemi kép-
zésbe (bár erre az egyetemi struktú-
ra jelenleg nagyon kevés lehetőséget 
ad). A képzés másik mozgó sarokköve 
a szakképzés, amelyben az alapvető 
kompetenciákat kellene egyensúlyba 
hozni és tisztázni.

Gy.: Fontosnak tartod hangsúlyozni, 
hogy időnként a közforgalomban, 
közvetlenül a tára mellett is dolgo-
zol. Erre hol és milyen gyakran ke-
rül sor?

O. G.: Az talán köztudott, hogy az 
egyetemi oktatók nem tartoznak a 
legjobban fizetett dolgozók közé, 
és sajnos az évek előrehaladtával 
ez nem sokat változik. Számos 
extra munkát kell vállalni ahhoz, 
hogy talpon tudjon maradni, aki 
ilyen pályára adja a fejét. Nagyon 
szeretek patikában dolgozni, iga-
zán akkor érzem magam gyógy-
szerésznek. Sajnos az egyetemi 
és családi elfoglaltságok miatt 
egyre kevesebb szabadidőm, sza-
badságom és hétvégém jut erre a 
tevékenységre. Eleinte csaknem 
öt évig fixen egy helyen dolgoz-
tam, majd egy másik, debreceni 

gyógyszertárban másfél évig.

Gy.: Időről időre alaposan beleásod 
magad egy témába, és azt magas 
színvonalon prezentálod például a 
gyógyszerészkongresszusok közön-
ségének. Ez az egyetemi munkád 
része, vagy kíváncsiságból, önszor-
galomból jársz utána a dolgoknak?

O. G.: Az egyetemi munkám alapve-
tően az oktatás és az azzal kapcsolatos 
oktatásszervezési feladatok ellátása, 

Gyárlátogatáson a franciaországi Tour-ban
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valamint a tudományos elvárásoknak 
leginkább megfelelő kutatómunka 
fenntartása és fejlesztése. Elképzelé-
sem szerint az egyetemi ember egy 
kreatív, szellemi dolgozó, aki minden 
létező fronton magas szinten igyekszik 
művelni a szakmáját. Lehet, hogy tév-
úton járok, de ennek keretében tartom 
fontosnak minél több gyakorlatorien-
tált téma tudományosan megalapozott 
kidolgozását. Másrészt az előadás és a 
hozzá tartozó segédlet elkészítése ko-
moly alkotómunka tud lenni.

Gy.: A MOSZ alelnöki posztját meg-
előzően milyen szervezeteknél mi-
lyen tisztségeket töltöttél be?

O. G.: Egyetemi dolgozóként számos 
szakmai szervezet tagja vagyok. Emel-
lett 2017-ben választottak meg a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság Haj-
dú-Bihar Megyei szervezete elnökének 
és a DE GYTK Kari Tanács tagjának.

Gy.: Ha jól tudom, mostani alelnökké 
választásodat megelőzően már tagja 
voltál a MOSZ Országos Elnökségé-
nek. Hogyan, kitől érkezett hozzád 
felkérés az alelnöki pozícióra, és mi-
ért vállaltad el ezt a tisztséget? 

O. G.: Az indulásra elnökségi tagként 
dr. Mikola Bálint elnök úr kért fel, ami 
nagyon megtisztelő volt. Azért vállaltam 
el a felkérést, mert a MOSZ ma Magyar-
országon az a gyógyszerész szervezet, 
amelyik rendezvényein a legtöbb gyógy-
szerészt mozgatja meg, és a leginkább 

képviseli a gyakorló gyógyszerészek ér-
dekeit. Évtizedes nemzetközi kapcsolatai 
révén rengetegen megtapasztalhatták a 
tengerentúli gyógyszerészetet, valamint 
a gyógyszerészi gondozás fejlesztéséért 
is tevékenyen tesz. Azt éreztem, hogy 
ha szeretnék tenni a szakmáért, akkor a 
MOSZ keretei között remek lehetőséget 
kapok erre.

Gy.: Legutóbbi nyilvános felszólalá-
sodban, a balatonalmádi Gyógyszer-
tár-működtetés Konferencián azon 
aggodalmadnak adtál hangot, hogy 
a sokszor apátiába süllyedt kollégák 
minden, a tevékenységükre vonatko-
zó kormányzati, hatósági előírást szó 
nélkül teljesítenek, holott ezek telje-
sen kizsigerelik a tára mellett dolgozó 
gyógyszerészeket, és nem egyszer a 
szakmai munka hatékonyságát is ve-
szélyeztetik. Igyekeztél felrázni a hall-
gatóságot, mondván, akinek értelmes 
ötlete van, jelezze a szakmai szerveze-
tek felé, utóbbiak pedig ne hagyják el-
veszni a jó ötleteket. Mit gondolsz, van 
esély a gyógyszerészek közéleti, érdek-
képviseleti aktivitásának növelésére? 

O. G.: Azt gondolom, hogy a jól mű-
ködő gyógyszerész tud annyit tenni a 
beteg egészségéért, mint egy orvos. 
Ehhez viszont arra van szükség, hogy 
a munkájának a nagy része az legyen, 
hogy a betegekre figyel, és nem az, 
hogy pecsétel, aláír, dokumentál, vo-
nalkódot olvas, szervizel valamit, 
aggódik a patika financiális helyzete 
miatt. Nem lenne szabad megtörténnie 

annak, hogy egy több ezer állampol-
gárt ellátó gyógyszertár annyira kevés 
bevétellel rendelkezzen, hogy egyetlen 
segítő személyt se tudjon alkalmazni, 
vagy nem elegendőt a színvonalas el-
látáshoz. Meglátásom szerint nagyon 
sok gyógyszerész belefáradt már abba, 
hogy évtizedek óta nem változik sem-
mi (ügyelet, felesleges és értelmetlen 
szabályok betartása, alacsony bérek 
stb.), de látszik egy olyan formálódó 
új réteg, amelyik nem fogja hagyni el-
veszni a betegek magas szintű ellátá-
sát, a szakma és a hivatás művelését.

Gy.: Szerinted a közforgalmú gyógy-
szerészetnek melyik profilját kell 
erősíteni a jövőben?

O. G.: Számomra a jövő gyógyszerésze 
aktívan beszél a beteggel, remek infor-
matikai háttér áll a rendelkezésére, ami 
javítja a készletezés és a betegellátás mi-
nőségét. Csak minőségi és tudományo-
san megalapozott termékeket forgal-
maz és készít, valamint aktív támasza a  
betegellátás minden szereplőjének.

Gy.: A MOSZ újonnan megválasz-
tott alelnökeként milyen területek 
tartoznak hozzád, azaz konkrétan 
mi a feladatod? 

O. G.: Alapvetően a fiatalok megszó-
lítását, a nemzetközi kapcsolatok tá-
mogatását, a továbbképzések segítését 
kaptam feladatul.

Gy.: Kisgyermekes apukaként, 
egyetemi oktatóként és a MOSZ al-
elnökeként egyszerre több poszton 
is helyt kell állnod. Hogyan tudod 
összehangolni ezeket a feladatokat, 
tevékenységeket?

O. G.: Kislányom megszületése és 
a feleségem elképesztő ajándék, ami 
rengeteg erőt és energiát ad a munkám 
elvégzésére. Úgy gondolom, hogy ha 
olyan célokon dolgozunk, ami mások 
valós segítését szolgálja, ahhoz mindig 
kapunk elegendő energiát és motiváci-
ót, így nincs olyan akadály, amelyet ne 
lehetne leküzdeni.

Tóth Tamás

Amerikai hallgatókkal a miskolci kórház gyógyszertárában
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Gyógyszertár: Először is egy rövid 
pályaképet szeretnék kérni Öntől: 
mikor végzett, mi a szakmája, pá-
lyája milyen állomásokon keresztül 
vezetett jelenlegi pozíciójáig? 

Kaló Tamás: Alapvégzettségem köz-
gazdász, 1995-ben szereztem diplo-
mát, és 24 éve dolgozom a PHOENIX 
Pharma Zrt.-nél, azaz mivel idén 48 
éves vagyok, elmondhatom, hogy a 
„fél életemet” itt töltöttem. Egy na-
gyon izgalmas időszakban, közvetle-
nül a patikaprivatizáció után kerültem 
a PHOENIX-hez gazdasági elemző-
ként. Nagyon vonzó volt az a sok ki-
hívás, amely a társaság előtt állt. A 
célkitűzés egyértelműen az volt, hogy 
egy vevőorientált, európai színvonalú 
gyógyszer-nagykereskedelmi vállala-
tot építsünk fel, amelyet úgy érzem, 
sok lépcsőn keresztül sikerült is meg-
valósítanunk.  Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy az akkori igazgatósággal szo-
rosan együttműködve részt vehettem 
számos izgalmas feladat megoldásá-
ban, amellyel megteremtettük a későb-
bi sikeres működés alapjait.  

2002 elején dr. Duha Gabriella igazga-
tó asszony felkért a gazdasági igazgatói 
feladatok ellátására, ami óriási öröm és 
kihívás volt számomra. Az utóbbi 18 
évben a PHOENIX pénzügyi egyen-
súlyáért, számviteli és jogi értelemben 
vett prudens működéséért voltam fele-
lős, de természetesen feladataim közé 
tartozott a kereskedelmi és logisztikai 
projektjeink támogatása is. Külön öröm 
számomra, hogy az Igazgatóság tagja-
ként részt vehettem minden fontos, a 
társaságot érintő döntésben. E hosszú 
idő alatt pedig rengeteget tanultam a 
gyógyszerész szakmáról, a piac műkö-
déséről, vállalatvezetésről. 2020 febru-
árjában ért az a megtiszteltetés, hogy 
átvehettem a vezérigazgatói és keres-
kedelmi igazgatói feladatokat, amely 
pályám eddigi legfontosabb állomása.

Gy.: Dr. Küttel Sándor logikus lé-
pésnek nevezte, hogy Ön lett az 
utódja. Önt mennyire lepte meg ez 
a „fordulat”?

K. T.: Nagyon örülök és büszke va-
gyok rá, hogy Sándor logikusnak tart-

ja ezt a tulajdonosi döntést, amiben 
bizonyára sokat jelentett az ő, illetve 
igazgató kollégáim támogatása. A 
PHOENIX-nél a vezetőváltások pro-
fesszionálisan előkészített dolgok, 
amelyeknek azonban nagyon sok em-
beri, érzelmi oldala is van. Sándorral 
több, mint két évtizede dolgozunk 
együtt, szakmaszeretete, vevő- és em-
berközpontú gondolkodása, partnere-
ink és versenytársaink irányába muta-
tott tisztelete fontos példa számomra. 
A döntésnél lényeges szempont volt a 
folytonosság és a PHOENIX értékei-
nek továbbvitele. Ennek szellemében 
fogok a jövőben is dolgozni.

Gy.: A legtöbb vezetőváltás alkal-
mával a cégeknél egyéb – személyi, 
stratégiai, szemléletbeli, munka-
módszerbeli – változások is szoktak 
történni. Önöknél mi változott, vál-
tozik ebben az időszakban?

K. T.: Nagyon szerencsés vagyok, hi-
szen a PHOENIX Pharma Zrt. a gyógy-
szertári szegmensben piacvezető, sike-
res cég, amely mind az alap-, mind az 
addicionális szolgáltatások tekinteté-
ben európai mércével mérve is kiemel-
kedő teljesítményt nyújt. Természe-
tesen szeretnénk megőrizni azokat az 
értékeket, amelyekért a partnereink 
szeretnek bennünket. Az élet azonban 
mindig megkövetel változásokat, és 
az előttünk álló évek tendenciái elég 
jól láthatók. Ezért alapvetően három 
területet említenék, ahol fejlődni sze-
retnénk: az egyik a vevőknek nyújtott 
szolgáltatásaink szélesítése, a második 
a digitalizáció adta lehetőségek még 
jobb kihasználása, a harmadik pedig a 
vevőink, a piaci partnereink és a mun-
katársaink felé történő kommunikáció 
fejlesztése. Terveim szerint már ebben 

„A közös célok összekovácsolnak bennünket”
Interjú Kaló Tamással, a PHOENIX Pharma Zrt. új vezérigazgatójával
Kaló Tamás számára, aki gazdasági igazgatóból lett ez év elején a gyógyszer-nagykereskedő cég első embere, a PHOENIX 
nem „csak” egy munkahely, hanem egy alkotó, baráti közösség és a kiteljesedés színtere is. A piac szereplőjeként úgy látja, 
az emberek számára nagyon komoly értéket jelent, ha rátalálnak a Gyógyszerészükre. Így, nagybetűvel. A vezérigazgató 
személyes célkitűzései mellett a vállalata előtt álló kihívásokról is beszélt. 
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az évben érezhető lesz egyfajta előrelé-
pés mindhárom stratégiai területen.

Gy.: Küttel úr említette, hogy Ön is 
jó kapcsolatot ápol a Phoenix vevő-
partnereivel. Ez a gyógyszertárveze-
tőket, illetve személyes ismeretséget, 
kapcsolatot jelent? 

K. T.: Igen, az utóbbi 24 évben sok 
gyógyszertárvezetőt volt alkalmam sze-
mélyesen is megismerni. A beszélgeté-
seinken keresztül vált világossá, hogy 
milyen kérdések foglalkoztatják őket, 
milyen irányban szeretnének továbbfej-
lődni. Alig várom, hogy véget érjen ez a 
kényszerű bezárkózás, és biztonságosan 
találkozhassunk és beszélgethessünk ar-
ról, hogyan tudja a PHOENIX a gyógy-
szertárakban folyó munkát még jobban 
és hatékonyabban támogatni. 

Gy.: Hogyan látja a gyógyszerészek 
szerepét az egészségügyi ellátórend-
szeren belül? Milyen szerepük van, 
illetve lehetne a lakosság egészségé-
nek megőrzésében, gyógyulásának 
elősegítésében?

K. T.: A gyógyszerészek tekintélye az 
egészségügyi ismereteikre, a gyógy-
szerellátó rendszerben betöltött sze-
repükre és arra a tapasztalatra épül, 
amelyet a lakosság a velük történő 
találkozásokon érzékel. Az emberek 
számára nagyon komoly értéket jelent, 
ha rátalálnak a Gyógyszerészükre. Így, 
szándékosan nagybetűvel.

A gyógyszerészek munkája kulcsfon-
tosságú az egészségügyi rendszerben, 
hiszen egyedülálló szerepük van az or-
vosok által meghatározott terápiák ha-
tékonyságának növelésében, illetve az 
egészségügyi kockázatok csökkentésé-
ben. Ezen túl nagyon lényeges a beteg-
ségekkel és a prevencióval kapcsolatos 
felvilágosító munkájuk is. Erre a meg-
szolgált tekintélyre támaszkodva a jö-
vőben talán még fontosabb lehetne az 
egészségügyet érintő társadalmi viták-
ban történő aktív részvételük.

Gy.: A Phoenix-nek mint gyógy-
szer-nagykereskedőnek milyen 
kihívásokkal kell szembenéznie 

az elkövetkező időszakban? Ver-
senytársak, technológia fejlődése, 
megváltozott fogyasztói, rendelési 
szokások, költségek növekedése, 
munkaerőhiány, szabályozói kör-
nyezet szigorodása stb…

K. T.: Egy kicsit messzebbről indulva, 
egyrészt fontos figyelemmel kísérni a 
21. század általános folyamatai, mint 
például az idősödő társadalom, az ur-
banizáció vagy éppen a digitális tech-
nológia elterjedésének hatásait. Ehhez 
kapcsolódnak erős fogyasztói trendek, 
mint az egészségtudatosság növekedé-
se, az egészséggel kapcsolatos infor-
mációszerzés iránti igény emelkedése, 
vagy éppen az, hogy a fogyasztók ér-
téket keresnek a pénzükért. Ezek már 
most is hatással vannak a mindennap-
jainkra.

A nagykereskedelmi piacon erős és 
nemes verseny van nemcsak a két 
nagy szereplő, hanem a sok régióban 
komoly beágyazottsággal rendelkező, 
úgynevezett „kis nagykerek” között 
is. Ebben a helyzetben úgy tudjuk 
megőrizni piacvezető szerepünket, 
ha vigyázunk az értékeinkre, és ezzel 
párhuzamosan egyre javuló alapszol-
gáltatást és innovatív megoldásokat 
kínálunk a gyógyszertáraknak. Ezért 
hajtunk végre például ebben az évben 
jelentős technológiai fejlesztéseket 
fóti, kecskeméti és polgári raktáraink-
ban, vagy fejlesztjük tovább SZIMPA-
TIKA partnerprogramunkat, amely-
nek egyik új eleme a SZIMPATIKA 
Plusz kezdeményezés.

Gy.: Milyen személyes célkitűzései 
vannak az elkövetkező időszakra? 
Milyen cégnek szeretné megőrizni, 
illetve milyen céggé akarja tenni a 
PHOENIX Pharma-t?

K. T.: Először is elárulom, hogy szá-
momra a PHOENIX nem „csak” egy 
munkahely, hanem a kiteljesedésünk 
színtere, ahol a vevőinkkel és a kol-
légáinkkal együtt gondolkodva va-
lósíthatjuk meg azokat az elképzelé-
seinket, amelyek végeredményben a 
lakosság jobb gyógyszerellátásához 
vezetnek. Egy olyan közösség, ahol 

nem a kollégáimmal, hanem a baráta-
immal dolgozom, hiszen a közös cé-
lok összekovácsolnak bennünket. 

Egyrészt természetesen fontosnak tar-
tom, hogy jól végezzük a feladatunkat, 
a munkánkban sikeresek, eredményesek 
legyünk. A siker legfontosabb fokmérő-
je a vevőink szolgáltatásainkkal való 
elégedettsége. Márciusban, a kritikus 
napokban például nagyon sok gyógy-
szerész írt nekünk biztató, sőt dicsérő 
szavakat, amelyekből erőt meríthettünk.

Nagyon fontos számomra, hogy a 
PHOENIX-nél továbbra is jól képzett, 
lelkes és munkájában örömöt találó, 
összetartó közösség jöjjön létre a szer-
vezet minden szintjén. Munkatársaink 
visszajelzései alapján e tekintetben is 
jó úton haladunk.

Sokszor nem hangsúlyozzuk eléggé, 
de vevő és szállító partnereink tisztele-
te mellett versenytársaink tiszteletét is 
nagyon fontos értéknek tartom. Nagyra 
becsülöm nagykereskedő versenytár-
sainkat, akik bár eltérő stratégiával, de 
végeredményben mind a gyógyszertá-
rak jobb ellátásáért fáradoznak. 

Gy.: Szabadidejében hogyan töltő-
dik fel, mivel foglalkozik szívesen? 
Van valamilyen hobbija? 

K. T.: Nagyon szeretek társaságban 
lenni, különösen értékesek számomra 
a szűkebb és tágabb családommal, ba-
rátainkkal eltöltött idő. Elképzelhetet-
lennek tartom az életemet sport nélkül: 
sokáig kézilabdáztam, most rendszere-
sen futok, úszok és tollaslabdázok. Év 
közben inkább itthon utazunk el egy-
egy hétvégére, nagyon szeretem a ha-
zai tájakat, ízeket, a kultúrát. Külföldi 
útjainkon évente egyszer megpróbálunk 
aktívan felfedezni egy-egy országot 
vagy régiót. Nagyon jó érzés, hogy sok 
helyre eljutottunk a két, most már nagy 
lányunkkal, és rengeteg élményt gyűj-
töttünk együtt. Ha pedig van egy elcsent 
órám csak magamra, szívesen hallgatok 
rockzenét, és olvasok történelmi tárgyú 
könyveket vagy biográfiákat. 

MOSZinfó
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Dr. Szalai Margit: Amikor elkezdő-
dött a járvány, végiggondoltam, hogy 
megbetegedhetek, bele is halhatok, 
vagy megúszhatom – leginkább per-
sze ebben reménykedtem –, de azt is 
tudtam, hogy  gyógyszerészként ez a 
munkám, nem maradhatok otthon. Ol-
vastam egy cikket, amelyben idéztek 
Albert Camus A pestis című regényé-
ből. Amikor az egyik fiatal szereplő 
megdöbben, hogy „akár holnap meg is 
halhatunk mindnyájan”, egy pap visz-
szakérdez: „De nem mindig ez a hely-
zet?” A járványok a halál tényét nagyít-
ják fel, hozzák közelebb hozzánk.

A korlátozások bevezetésekor azt ta-
pasztaltam, hogy az emberek nagyon 

fegyelmezetten követik az előírásokat, 
illetve betartatják azzal a pár emberrel, 
aki nem így cselekedne, és ennek ha-
tározottan hangot is adnak. A lakosság 
nálam jelesre vizsgázott. Persze vannak 
kivételek, de a többségről beszélek. Ez 
a hozzáállás adott erőt nekem is.

Érdekes ez a vírus miatt kialakult hely-
zet. A kórokozó itt van láthatatlanul, és 
megváltoztatta, mondhatni, az egész 
világot kiforgatta a négy sarkából. Az 
én olvasatomban e mögött sokkal több 
van, mint maguk a megbetegedések. Va-
lamire tanít ez a vírus. Reményeim sze-
rint jobban tiszteljük majd önmagukat,   
ezáltal egymást, nagyobb felelősséget 
vállalunk a saját életünkért, előbb-utóbb 

talán felismerjük, hogy az egészségün-
kért, jólétünkért mi magunk felelünk, és 
nem a kormány, a szomszéd, az anyánk 
és még sorolhatnám.

Persze ehhez idő kell, viszont szerin-
tem nincs más lehetőség. Ez egy ön-
ismereti út, ami a legnehezebb, mivel 
önmagunkat látjuk a legkevésbé. Ham-
vas Béla írja az Isten tenyerén című 
versében:

„Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen 
Te vagy!”

Azt gondolom, a világ már nem lesz 
olyan, mint volt. Hogy jobb lesz-e? 
Majd meglátjuk. Most van lehetősé-
günk jobbá tenni, új nézőpontokat 
kialakítani. Amikor megölelhetjük a 
szeretteinket, együtt ünnepelhetünk, 
örülhetünk egymás társaságának, ami 
a vírus előtt természetes volt – való-
színűleg ezeket a pillanatokat is sokkal 
értékesebbnek tartjuk majd.

Dr. Oláh Gábor: Számos új telekon-
ferencia rendszer használatát tanultam 
meg, ami a jövőben is remek lehetősé-
get fog nyújtani ahhoz, hogy veszélyes 
utazás nélkül összekössünk embereket. 
Olyanná változott a család, mint egy 
középkori manufaktúra: mindent, ami 
szükséges az élethez, megpróbálunk 
magunknak előállítani, másrészt a sok 
együtt megoldott probléma összeková-
csol bennünket. A járvány sokat segí-
tett abban, hogy jobban odafigyeljünk 

Pozitív gondolatok gyógyszerészektől  
gyógyszerészeknek
A jelenlegi helyzetben, a koronavírus-járvány még mindig felettünk lebegő árnyékában mindenkinek jól esnek a pozitív 
szavak, gondolatok. Fontosnak tartjuk, hogy inspiráljuk egymást, hogy erőt adjunk kollégáinknak a saját történeteinkkel, 
tanulságainkkal. Éppen ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek hogyan vészelik 
át ezt az embert próbáló időszakot. Milyen pozitív tapasztalataik vannak? Mit tesz lehetővé, mit ad számukra ez a nem 
mindennapi, alapvetően többletmunkával, konfliktusokkal, egészségügyi kockázattal terhelt szituáció? Mi az, ami erőt ad 
nekik? Hogyan hangolják össze patikai és magánéletüket, hogyan csempésznek vidámságot ezekbe a napokba? Hogyan 
tudnak kikapcsolódni, feltöltődni? Milyen vidám vagy megható helyzetekben volt részük az elmúlt hetekben, hónapok-
ban? Reméljük, hogy lelki békénk megteremtéséhez az alábbi összeállítás is hozzájárul.
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a fiatalabbak nem válthatták ki 9-12 
óra között a gyógyszerüket, ha szük-
ség volt rá, egy idősebb vásárló tette 
ezt meg helyettük. A patikánk Sásdon, 
egy hátrányos helyzetű kistérségben 
működik. Nagyon sok zsákfalu, apró 
település tartozik hozzánk, ahonnan 
ide járnak be orvoshoz, bankba, be-
vásárolni. Kora reggel megérkezik a 
buszuk, elmennek a gyerekorvoshoz, 
és utána már nem érnek oda a patiká-
ba 9-ig. Tartanunk kellene magunkat a 
jogszabály által előírt időkorlátokhoz, 
de ott van az anyuka a kicsi gyereké-
vel, aki beteg, és elmegy a buszuk; mit 
csináljak ebben a helyzetben? Ablakon 
keresztül odaadom neki a gyógyszerét, 
mert nem szeretném kellemetlen hely-
zetbe hozni. 

Talán ez az időszak arra is jó volt, hogy 
pluszinformációkkal lássuk el a bete-
geinket. Például, megértessük velük, 
hogy miről szól, hogyan működik az 
EESZT. És ez a szituáció talán őket is 
megtanította arra, hogy össze kell fog-
ni, segíteni kell egymásnak. 

Hogy én hogyan tudtam kikapcso-
lódni? Amikor tudtam, hétvégenként 
elmentem gyalogolni, túrázni. Pé-

csett élek, és ott, ha időm enge-
di, eljárok egy kondicionáló 
tornára. Ez egy egymást jól 
ismerő társaság. Most, a hé-
ten újra elindult, egy sport-
telepen, nyitott helyen, ahol 
mindenki két méternél távo-
labb tud lenni a másiktól. Azt 

láttam, hogy mindenki örült, 
hogy végre visszakaptuk az éle-

tünket, és milyen jó, hogy újra együtt  
lehetünk.   
 
Mindig is tudtam, hogy mennyire fon-
tos a közösség, az emberi kapcsolatok. 
Persze, lehet Skype-olni, és szoktunk 
is, de a személyes találkozás, az együtt 
eltöltött idő, akár egy kiránduláson, 
egy moziban, egy színházban, a kö-
zös események a barátokkal tudnak 
hiányozni. Az ismeretségi körömben 
nagyon sokan követik azt az előírást, 
hogy tartják a három lépés távolságot, 
nem fognak kezet, nem adnak egymás-
nak puszit, és nem ölelik meg egymást. 

minden, ami eddig természetes volt, 
felértékelődött. Most csak videó-te-
lefonálás közben láthattam a legjobb 
barátnőm újszülött babáját, de ez így 
is nagy örömöt okozott, és boldog va-
gyok, hogy legalább a technikai háttér 
megvan arra, hogy ezt az időszakot át-
vészeljük. Sokkal türelmesebb lettem 
és megértőbb az emberekkel kapcso-
latban, és várom a végét, hogy újra át 
tudjam ölelni azokat, akiket szeretek. 

Dr. Deák Magdolna: A mosta-
ni helyzet kezdetben mindenekelőtt 
szervezési feladatokkal járt. A patika 
működőképessége és a munkatársak 
biztonsága érdekében két csoportra 
osztottam a kollektívát, az egyik héten 
az egyik csapat dolgozott, a másik hé-
ten a másik. Hogy ha véletlenül vala-
ki megfertőződik, a másik csapat még 
rendelkezésre álljon. Ezt abszolút jól 
fogadták a dolgozóim, annak ellenére, 
hogy ez az adott héten nyilvánvalóan 
nagyobb terhelést jelentett a társaság-
nak. Jó hangulatban teltek a napok, 
tudtunk jókat nevetni bizonyos dolgo-
kon. Én mind a két héten jöttem, kü-
lönösebben nem törtem a fejem azon, 
hogy vajon fáradt vagyok-e vagy sem.  

Az, hogy annyi embert engedhettünk 
be az officinába, ahányan egyszerre 
expediálni tudtak, ami nálunk három 
embert jelent, egy kicsit könnyített a 
helyzeten, mert így sokkal nyugodtabb 
körülmények között tudtuk az adott 
betegeket ellátni. Mostanra mindenki 
megtanulta az időkorlátokat, a betegek 
türelmesek voltak, pozitív volt a hoz-
záállásuk, kivárták a sorukat. A nagy 
többség teljesen együttműködő volt, és 
megköszönték a munkánkat. 

Azt is pozitívumnak ítélem, hogy az 
emberek segítették egymást. Mivel 

egymásra.  Az elején nagyon nehéz 
volt, hogy mikor raboljam az időt a 
családtól és mikor a munkától, de miu-
tán megszoktuk az új helyzetet, sokkal 
hatékonyabbnak éreztük magunkat, 
mint előtte.

Dr. Fischer Anna: Egy nagyon ne-
héz időszakon vagyunk túl. Szerintem 
ehhez hasonló megpróbáltatásokkal 
az elmúlt 10 évben nem találkoztunk, 
ilyen szintű korlátozások az életünk-
ben, életmódunkban pedig talán az 
elmúlt 50 évben sem voltak. Az első 
két hét lelkileg nagyon megviselt, pá-
nikrohamaim voltak, rosszul aludtam 
minden este. Aztán, mint ahogyan ed-
dig is tettem, megpróbáltam átkeretez-
ni a nehézségeket, és másik irányból 
megközelíteni a helyzetet. Elkezdtem 
arra koncentrálni, hogy mi az, amit ez 
a szituáció ad nekem, és mi az, amit 
nyerek belőle. Sokan említették, hogy 
az életük lelassult, és elkezdtek olyan 
dolgokat csinálni, amelyekre rég nem 
volt idejük. Én is így tettem. 

Először is, az első két hét pánikszerű 
lefolyása után össze kellett kaparni 
magam, hogy újra motivált legyek, és 
ne úgy menjek be dolgozni, mintha a 
fogamat húznák. A csapatot a 
gyógyszertárban kétfelé osz-
tottuk, és kétnaponta járunk 
dolgozni. A munkatársaim 
összefogtak, támogatták egy-
mást, a patikát és engem. 
Együtt dolgoztunk azokon a 
lehetőségeken, amikkel a pati-
ka gazdasági helyzetét próbál-
tuk javítani: Facebook-hirdetést 
tettünk fel, házi szórólapot gyártot-
tunk, postaládáról postaládára jártunk, 
mindezt önszorgalomból vállalta a csa-
pat (egyébként ettől nem lett nagyobb 
a forgalmunk, de csapatépítésnek kivá-
ló volt). 

A magánéletemben is történtek vál-
tozások. Végre újra elkezdtem futni, 
online edzéseken vettem részt, online 
táncórát vettem és rengeteg időmet 
töltöttem a szabadban. A lakásomban 
minden elmaradt dolgot befejeztem, az 
erkélyemet berendeztem. A barátok-
kal telefonon tartottam a kapcsolatot, 

„Reményeim szerint jobban 
tiszteljük majd önmagukat,  ezáltal 

egymást, nagyobb felelősséget 
vállalunk a saját életünkért.”



GYÓGYSZERTÁR16

AKTUÁLIS

A személyes kapcsolatok nagyon hiá-
nyoztak, ám mivel a környezetemben 
vírusfertőzés szempontjából még leg-
inkább én lehettem a hunyó, a többiek 
érdekében nem nagyon találkoztunk, 
de azért igyekeztem tartani velük a kap-
csolatot, telefonon vagy videochat-en. 
A szabadidőmben muszáj volt telje-
sen mást csinálni, úgyhogy megint el-
kezdtem futni, bicajozni, és jógaórára 
is többször járok. Nagyon szeretem a 
filmeket, úgyhogy HBO-zásra, Net-
flix-ezésre és olvasásra is több idő 
maradt. Egy kicsit technikailag is fel 
kellett fejlődni, ami jó: olyan alkalma-
zásokat tanultam meg használni, ame-
lyekről eddig nem is hallottam. 

Szerencsére a kis mikrokörnyezetünk 
mostanra kezd helyrebillenni: már ösz-
szejövünk az ismerősökkel, barátok-
kal, rokonokkal egy-egy teraszon, va-
lakinek a kertjében. 

Dr. Árva-Lóky Zsófia: A járvány 
talán szakmailag adta a legtöbbet, hi-
szen egy teljesen új helyzetre kellett 
felkészíteni a patikát és a dolgozókat, 
ezzel párhuzamosan pedig a betegek-
kel is el kellett fogadtatnunk a rend-
hagyó körülményeket (gondolok itt a 
másfél-kétméteres távolság tartására, 
a zárt ajtóra, a kiadóablak alkalma-
zására, a maszkviselésre stb.). Néha 
akadt egy-két ember, aki köszönetet 
mondott a munkánkért és a helytállá-
sunkért. (Az egyik mentős családtól 
kaptunk néhány banánt és narancsot, 
mondván, nekünk is szükségünk van 
a vitaminra.)

Mi az, ami erőt adott a legnehezebb 
napokban? Amikor csaknem 15 óra 
munka után bezártam a patikaajtót, és 
befeküdtem egy kád meleg vízbe, majd 
fogtam egy nagy ibrik csokis jégkré-
met, amiből egy tekintélyes adagot 
elmajszoltam, és aludtam néhány órát. 
Esténként kihordtam a pincéből a kö-
rülbelül 250 leanderemet, majd amikor 
hosszabbak lettek az esték, lementem 
a Kapos-partra sétálni, fényképezni. 
Szombatonként reggel hatkor beül-
tem az autóba, és irány Dunavarsány, 
ugyanis ősszel szeretnék odaköltözni. 
Egyeztetés a mesteremberekkel, aztán 

érzés, hogy most mi gondoskodha-
tunk róluk! További pozitívum ebből 
az időszakból, hogy a középiskolás 
fiamnak nagyon „bejön” a digitális 
oktatás. Úgy tapasztalom, hogy többet 
foglalkozik a tanulással, mint koráb-
ban, jól osztja be az idejét és teljesen 
önálló. Ez nekem nagy könnyebbség 
és megnyugtató érzés. Az a fajta szülő 
vagyok ugyanis, aki szereti folyama-
tosan nyomon követni az iskolai törté-
néseket és a gyerek előmenetelét, sőt 
ehhez nagymérvű segítséget is nyúj-
tok, ha kell. Most viszont ez utóbbira 
nincs szükség. 

Kikapcsolódni, feltöltődni háziálla-
taink gondozásával, könyvek, filmek 
segítségével sikerült. Március közepén 
utaztunk volna Rómába, ám erre az is-
mert események miatt sajnos már nem 
kerülhetett sor. Az út a legapróbb rész-
letekig le volt szervezve, ki volt fizetve. 
Részben sikerült csak visszamondani, 
és jóváíratni  a költségeinket. A Vati-
káni Múzeumok részéről tapasztaltuk a 
legpozitívabb hozzáállást. Azonkívül, 
hogy visszafizették a belépőink  árát,   
kedves gesztusként még egy virtuális 
múzeumlátogatást is lehetővé tettek, és 
ajándék kupont is küldtek.

Dr. Kőszegi Orsolya: Debrecen kert-
városi részén működik a patikánk, 
amit édesanyámmal, Kőszegi Gyuláné 
dr.-ral együtt működtetünk, és aminek 
rajtunk kívül még három munkatársa 
van. A légkör családias, ismerjük a be-
tegeket, igazán törődünk velük, és ezt 
értékelik is, jó szóval, apró figyelmes-
ségekkel (süti, termés a kertből stb.). 
Az első két hét borzalmas volt. Alap-
vetően reggel nyolctól délután hatig 
vagyunk nyitva, de senkinek nem volt 
szíve hazamenni, otthagyni a mási-
kat az állandósult sorral. A betege-
ink látták rajtunk az elcsigázottságot, 
mondták, hogy nyugodtan menjünk ki 
inni vagy a mosdóba, megvárják. Ki-
tartást kívántak, és hogy vigyázzunk 
magunkra. Elég gyakran belegondol-
tunk abba, hogy jó, jó, szétdolgozzuk 
magunkat, de mi ez azoknak a helyze-
téhez képest, akiket elküldtek a mun-
kahelyükről, miközben semmiféle tar-
talékuk nincs.

Nekem viszont most is szükségem van 
arra, hogy megöleljem azt, aki igazán 
közel áll hozzám.

A lányomnak, aki Budapesten él, most, 
május elején volt a születésnapja. Titok-
ban felsettenkedtem hozzájuk, és meg-
leptem őket tortával, ajándékokkal. Na-
gyon jó érzés volt, hogy több hónap után 
újra együtt lehettünk, és örömet tudtam 
szerezni a gyerekemnek. Tavaly május-
ban született meg a fiamnál  az   első 
unokám. Ha valamiért pocsék kedvem 
volt, vagy valami rosszul sikerült, a róla 
küldött videókat szoktam nézegetni.

Összességében pedig azt gondolom, 
hogy mint minden helyzet, ez is meg 
fog oldódni. Tegyünk meg mindent 
ennek érdekében, és próbáljuk jól át-
vészelni! 

Dr. Sándorné dr. Raisz Ildikó és dr. 
Sándor Judit: Mindannyiunkat meg-
nyugtatott, hogy a biztonságos munka-
végzéshez minden feltételt rövid idő 
alatt sikerült biztosítani, még időben 
beszerezni és felszerelni a szükséges 
eszközöket. Erőt adott a kötelesség-
tudat, annak az érzése, hogy szükség 
van ránk, a szakmaszeretet és bizo-
nyos esetekben a betegek megértő 
hozzáállása a megváltozott környe-
zethez, szabályokhoz.  Lényegesen 
megkönnyítette a mindennapjainkat, 
illetve az átélt események feldolgozá-
sát, hogy mindketten (anya és lánya) 
egy munkahelyen dolgozunk, így itt-
hon mindent meg tudunk beszélni. De 
természetesen a kollégákkal is sokat 
beszélgettünk, próbáltuk egymást 
mentálisan erősíteni.

Több esetben kaptunk biztató szavakat 
és köszönetet a munkánkért betegeink-
től. Közeli és távoli rokonaink, bará-
taink nagy együttérzéssel vannak irá-
nyunkban, és aggódnak értünk. Ebben 
az időszakban többször beszélgettem 
egy volt középiskolai osztálytársam-
mal, aki Veronában él a családjával. 
Volt összehasonlítási alapom a rossz és 
a még rosszabb között. 

Idősödő szüleim korábban sokszor sok 
mindenben támogattak bennünket. Jó 
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érzés az egymással szembeni biza-
lom, amit manapság már nem mindig 
tapasztal az ember! Ráadásul a bete-
gektől is rengeteg szeretetet és bizta-
tást kaptunk.

Amikor túl voltunk az első két héten, 
és körül tudtam nézni, hogy mi van a 
patikán túl, és lett én-időm, ismét el-
kezdtem sportolni. Hetente kétszer 
járunk teniszezni a férjemmel (normál 
esetben is). Ez a tevékenység általában 
remek szórakozás, de most kimondot-
tan a feltöltődést, a kikapcsolódást tet-
te lehetővé. A teniszpálya az első perc-
től kezdve, hogy elindult ez az egész 
„őrület”, átállt nyitott pályára. Lassan 
előkerültek a barátok is, és sor került 
az első virtuális találkozásokra: online 
grill, online retró diszkó... 

A gyógyszertárban napi szinten akad-
tak humoros pillanatok. A félig fel-
rakott maszkok alól suttogó betegek, 
akik a végén már üvöltöttek, mert 
a plexi mögül nem igazán értettük, 
hogy mit mondanak. Amikor elindult 
az idősávos bevásárlási időszak, és a 
szomszédban lakó, 80 év körüli bácsi 
állt a bejárati ajtóban, remegő lábak-
kal (szegény két bottal közlekedik), a 
kolléganőm kipenderült elé, és kedves, 
barátságos hangon megkérdezte: „Édes 
uram! Mit tetszik ilyenkor itt csinálni?” 
Mire a bácsi: „Nekem most fájnak a 
térdeim, és egyébként is gumicukorért 
ugrottam le a vietnámihoz. Gondoltam, 
kérek a térdemre is valamit.” Kapott.

Egy apró, számomra emberileg meg-
kapó történet jut még az eszembe. Nem 
volt elég számú fehér munkanadrágom, 
így március 14-én bevetettem magam a 
dunakeszi C&A-ba. Maszkban voltam, 
ami akkor még nem volt kötelező. A 
biztonsági őr megállított, hogy hová, 
hová. Elmondtam, hogy ki vagyok, és 
miért megyek. A végén már ő is hozott 
nadrágot, és segített, hogy sikeresen 
vásároljak. Végig beszélgettem vele 
és az eladó hölggyel. Nagyon kedve-
sek voltak, és folyamatosan dicsérték a 
patikusokat, hogy milyen jó, hogy va-
gyunk. Nagyon meghatódtam.

MOSZinfó

Dr. Gyarmati-Vörös Kinga: Az el-
múlt hetekben, főleg közvetlenül az 
egészségügyi veszélyhelyzet kihirdeté-
se után a legpozitívabb tapasztalatom, 
hogy a körülöttem lévő emberek, a kol-
légák, a család, a fiam osztályfőnöke 
milyen gyorsan és támogatóan tudott 
mögém állni. De ugyanilyen jó érzés 
volt megtapasztalni a betegek fegyel-
mezett viselkedését, a feltétel nélkü-
li bizalmat, a feladatok viták nélküli 
teljesítését (ezt minden fórumon), az 
összetartás, összetartozás érzését és a 
folyamatos kommunikációt. Utóbbi 
kapcsán leginkább a kamasz gyerekem 
osztályfőnökét említeném, aki helyet-
tem is figyelte a fiamat, hogy a rá sza-
kadt nagy szabadságban tanuljon, ne 
nyaralásként élje meg ezt az időszakot. 

Ebben a helyzetben meghatározó volt 
a családom támogatása. Az, hogy el-
engedtek, és tartották otthon a frontot. 
A férjem járt vásárolni, és az anyukám 
koordinálásával intézte az idősebb ro-
konok körüli teendőket. A gyerekeim, 
bár már nagyok (a lányom egyetemis-
ta, a fiam gimnazista) betartották az 
instrukciókat, nem lázadtak. Mindenki 
tudta, hogy csak akkor leszek hatékony 
a munkában, ha tudom, hogy otthon 
minden rendben van. 

Számomra ennek az időszaknak a leg-
nagyobb hozadéka, hogy rádöbben-
tem, mennyi komoly, megbízható és 
lojális ember vesz körül. Fantasztikus 

egy-két órás villámlátogatás az uno-
káknál Soroksáron, és vissza. Amikor 
már jó idő volt, hazafelé mindig tettem 
egy kis sétát a Balaton partján.

Lukácsné dr. Fodor Enikő: Az erős 
leterheltség mindig új energiákat sza-
badít fel bennem. Nagyon izgalmas 
megfelelni egy új, kihívásokkal teli 
helyzetnek. Ilyenkor sokkal szigorúbb 
az időbeosztásom, és bevallom, haté-
konyabb is vagyok. Sokat erősödött a 
problémamegoldó és kommunikációs 
képességem. A kialakult helyzetet meg 
kell oldani, a betegek várnak a gyógy-
szerre, a tanácsra. Minden azon múlik, 
hogyan tud a gyógyszertáram alkal-
mazkodni az új helyzethez. Nem tehe-
tem meg, hogy otthon maradok, hiszen 
számítanak rám.

Nagyon sok beteg megköszönte a 
munkánkat, és kérte, hogy vigyázzunk 
magunkra. Komolyan vették, és meg-
fogadták a tanácsainkat, a jelenlegi 
helyzetben pedig hálásak azért, hogy 
nem kapták el a fertőzést.

A családommal töltött idő teljesen át-
alakult. Eleinte alig láttak, most vi-
szont sokkal többet vagyunk együtt, 
mint normál iskolaidőben. A gyerekek 
eddig is próbálgatták a tudásukat a 
konyhában, főleg a tojásos ételek terén. 
Kérték, hogy tanítsam meg őket főzni, 
napról napra egyre finomabbakat ké-
szítenek.
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A koronavírus-fenyegetettség kezdeti 
időszakában, a hirtelen megnövekedett 
terhelés hatására átmeneti munkaerőhi-
ány lépett fel a gyógyszertárakban.  Pa-
tikai oldalról felmerült az igény, hogy 
önkéntes alapon a gyógyszerészhallga-
tók is csatlakozzanak a tára mellett nap 
mint nap önfeláldozó munkát vég-
ző egészségügyi szakembe-
rekhez. Mindemellett Prof. 
Dr. Kásler Miklós is felkérte 
az orvos- és a gyógyszerész-
hallgatókat, hogy ebben a 
nehéz helyzetben támogas-
sák az egészségügy munká-
ját, és a hallgatók is jelez-
ték, hogy a gyógyszertárakat 
segítve részt kívánnak venni a 
veszélyhelyzet menedzselésében.

Az emberi erőforrások minisztere fel-
hívására válaszul dolgozta ki a Magyar 
Gyógyszerészi Kamara ennek az ön-
kéntes munkának a kereteit. Az ehhez 
szükséges önkéntes hallgatói megál-
lapodás, amely az MGYK és a hazai 
képzőhelyek honlapjáról tölthető le, 
amely egy háromoldalú szerződés a 

hallgató, egyetemének Gyógyszerész-
tudományi Kara és adott gyógyszertár 
vezetője között. 

Ez a keretrendszer a négy gyógyszerész-
tudományi kar egyetértésével és támo-
gatásával valósulhatott meg, nem szem 

elől tévesztve, hogy a hallgatóknak a je-
lenlegi veszélyhelyzetben is elsődleges 
feladatuk, hogy eleget tegyenek tanul-
mányi és a vizsgakötelezettségeiknek. 
És ha emellett marad szabadidejük, ak-
kor menjenek el önkéntesnek. Itt fontos 
megjegyezni, hogy az önkéntes munka 
– ha csak nagyon minimális mértékben 
is, de – a nyári szakmai gyakorlatba is 
beleszámíthat.

Néhányan éltek is ezzel a lehetőség-
gel, plusz a záróvizsgás, ötödéves 
hallgatók is éppen ebben az idő-
szakban töltötték a kötelező szakmai 
gyakorlatukat a gyógyszertárakban. 
Jeleztük nekik, hogy a fennálló ve-
szélyhelyzetben nem kötelező ott 
lenniük, de mindegyikük maradt, és 
a továbbiakban is támogatta a gyógy-
szertárak munkáját. Sőt, érezhetően 
még lelkesebben végezték a munká-
jukat, hiszen éles helyzetben tapasz-
talhatták meg azt, hogy most még 
nagyobb szükség van rájuk. Az is 
megerősíthette őket a pályaválasztá-
sukban, hogy látták, az egészségügyi 
dolgozók egy járványhelyzetben, 
erejüket, energiájukat nem kímélve, 
milyen elhivatottsággal, kötelesség-
tudattal végzik a munkájukat. 

Volt olyan gyógyszertárvezető kollé-
ga, aki kifejezetten kérte, hogy a hat-
hetes gyakorlat letelte után se menjen 
el tőle az ötödéves hallgató, hanem 

egy patika-megállapodást kötne 
az egyetemmel, és ahogy ez 

elő van írva, fizetne is a hall-
gatónak.

A gyógyszertári munkában 
mostanra jelentősen csök-
kent a korábban tapasztalt 
túlterhelődés, kisebb talán 

a munkaerőigény, mint már-
ciusban, a járvány indulásakor 

volt. Ugyanakkor, ha a jövőben szük-
ség lesz rá, ha jön a járvány második 
hulláma, mindenki ugrásra készen áll, 
megvannak az önkéntes munka, a hall-
gatók és a patikák együttműködésének 
a keretei, és a leendő gyógyszerészek 
minden további nélkül részt vehetnek a 
vírus elleni küzdelemben. 

MOSZinfó

Rendhagyó szakmai gyakorlat
Önkéntes gyógyszerészhallgatók a patikákban
A magyar gyógyszerészhallgatók tavasz óta hivatalos keretek között végezhetnek önkéntes munkát a hazai gyógyszer-
tárakban. Mindezt a fennálló járványhelyzet tette szükségessé és lehetővé. A részletekről dr. Bácskay Ildikó, a Debreceni 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktatási dékán-helyettese számolt be. 

„Az ehhez szükséges önkéntes 
hallgatói megállapodás az MGYK  

és a hazai képzőhelyek honlapjáról 
tölthető le.”
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A gyógyszerellátást egyértelműen 
egészségügyi szolgáltatásként értelmez-
zük. A biológiai gyógyszerek és a fejlett 
terápiás készítmények berobbanása, a 
farmakogenetikai és nem kívánt gyógy-
szerhatások csökkentésének jogos igé-
nye, az optimalizált gyógyszerválasz-
tás és -használat etikus és felkészült 
gyógyszerészi szaktudást követel 
meg. Szükségszerűen a gyakorló 
gyógyszerészeknek is ezeknek az 
új hivatásrendi követelményeknek 
kell(ene) eleget tenniük. Nem elég 
csak kereskedelmi, „foglalkozás-
szerű” szerepet vállalni. A szakér-
tők szerint a 21. század nem százév-
nyi, hanem hozzávetőleg korábban 
húszezer év alatt tapasztalt fejlődést fog 
hozni. Ezért – minden megelőző idő-
szakkal szemben – elengedhetetlen bár-
mely képzés folyamatos aktualizálása. 

Milyen kérdések miatt aktuális 
téma a gyógyszerészképzés meg-
újítása? 

A hazai gyógyszerészképzés korszerű-
sítése hosszú évek óta aktuális, mára 

talán azt is mondhatni, örökzöld téma, 
amely elsősorban az alábbi kérdéseket 
vetette fel:

•	 Szükség van-e egyáltalán a gyógy-
szerészképzés hazai reformjára? 
Szabad-e, nem kockázatos-e egy 
tradicionális alapokon nyugvó kép-
zést megújítani? 

•	 Átfogó reform szükséges, vagy ele-
gendő a jelenlegi képzés kisebb ará-
nyú módosítása, aktualizálása?

•	 Milyen szempontok alapján kell a 
képzést korszerűsíteni? A munka-
erőpiac elvárásai vagy a képzőhe-
lyek lehetőségei alapján, esetleg a 
kettő harmonikus illesztésével?

•	 Milyen nemzetközi gyakorlatot 
kövessen a reform? A  „poroszos” 
gyógyszerészi képzési modellt, 
amely döntően termékközpontú, 
vagy az  „angolszász” képzési mo-
dellt, amely az előzővel szemben 
inkább a betegre, betegségre, és ter-
mészetesen elsősorban a gyógysze-
reléssel összefüggésben álló gyógy-
szerészi kompetenciákra fókuszál? 

•	 Az utóbbi évek egészségügyi és 
gyógyszerellátásában megjelent 
számos új vagy nagyobb szerepet 
kapott szakterületek közül melyek 
kerüljenek be a képzésbe, és milyen 
órászámban?

A Magyar Akkreditációs Bizottság 
(MAB) a hazai gyógyszerészképzés 
2014-ben lefolytatott akkreditációs 
eljárását követő jelentésében is meg-
állapította: a gyakorlatorientáltság 
kívánatos erősítése mellett „a gyógy-

szerészképzés alapjait időszerű áthan-
golni”. Kiemelte továbbá a „Gyógy-
szerügyi ismeretek” összefoglaló 
néven futó, öt, egymásra épülő modul-
lal kialakított tantárgy-együttes ilyen 
irányú lehetséges szerepét, megvaló-
sításra példát adó tartalmát. A MAB 
által megfogalmazott ajánlások meg-
valósítása, továbbá a kívánatos átfogó 
képzési reform azonban egyelőre még 
várat magára. Mindenesetre a szak-
emberek körében napjainkra legalább 
abban egyetértés mutatkozik, hogy va-
lamilyen mértékű korrekcióra szükség 
van a képzésben.

Az egyetemi oktatási mozgástér 
adta lehetőségekről

Gyakran felhozott érv a jelenlegi kép-
zési követelmények átalakításával 
szemben, hogy a képzés az európai 
irányelv és direktíva, valamint a Kép-
zési és Kimeneti Követelmények (a 
továbbiakban: KKK) kötöttségei okán 
nem rendezhető át. Ez a kérdés a MAB 

párhuzamos akkreditációs eljárását 
követően is felmerült, ezért rész-
leteiben is megvizsgáltuk a három 
fő tantárgycsoport, azaz az úgy-
nevezett „alapozó ismeretek”, az 
„orvosi-biológiai ismeretek” és a 
„szaktudományi ismeretek” lehet-

séges mozgásterét (Gyógyszerészet, 
59, 67-84, 2015). Akkor megállapítást 
nyert, hogy „már a jelenlegi követelmé-
nyek betartása mellett is van lehetőség 
arra, hogy egy-egy képzőhely olyan 
belső hangsúly-átrendezést hajtson 
végre, amely a KKK-val is összhang-
ban áll, annak érdekében, hogy a meg-
változott munkaerőpiaci elvárásokra 
megfelelő oktatási választ adjon”. Az 
is megállapítást nyert, hogy a köve-
telmények által kívánatosnak tartott 
aránytól leginkább az orvos-biológiai 
ismeretek tantárgyi kreditaránya marad 

A gyógyszerészképzés korszerűsítésének elveiről
A hazai egészségügyi és gyógyszerellátásban a gyógyszerészet szerepe is átalakul. A gyógyszerészek a jelenleginél szük-
ségszerűen nagyobb szakmai kompetenciái a képzés felől újíthatók meg, vagy éppen ellenkezőleg: a gyakorló szakembe-
reknek remélten adott nagyobb gyógyszerészi kompetencia fogja a képzés során is kikényszeríteni a változásokat.

„Az egyetemi oktatásban már 
most is van mozgástér.”
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közös elvégzése, majd ezt követően az 
oktatás fejlesztésére irányuló konkrét 
javaslatok kialakítása. Ezzel a céllal 
jöttek össze 2019. október 11-én Pé-
csett a négy hazai képzőhely „Gyógy-
szerügyi ismeretek”, „Gyógyszerügyi 
szervezés”, „Kórházi és klinikai 
gyógyszerészet”, valamint „Gyógysze-
részi gondozás”, továbbá az ezekhez 
egyetemenként gyakran eltérően sorolt 
egyéb tárgyak, témakörök tanításá-
ban kulcsszerepet játszó oktatói és a 
szakmai szervezetek vezetői (MGYT, 
MGYK, MOSZ, Szakmai Tagozatok). 

A résztvevők a megbeszélés első sza-
kaszában szűkebb létszámú munka-
csoportokban vitatták meg az egyes 
szakterületek oktatásának jelenlegi 
helyzetét és a jövővel kapcsolatos el-
képzeléseket. A tantárgycsoportba 

sorolható témaköröket, kérdése-
ket három munkacsoportban 
vitatták meg: (1.) Gyógy-
szerügyi ismeretek, (2.) Kór-
házi-klinikai gyógyszerészet,  
(3.) Gyógyszerészi gondozás. 
A szimpózium résztvevői a kö-

vetkező megállapításokat és cél-
kijelöléseket fogalmazták meg:

•	 A gyakorlati jellegű szakterületek 
egyértelmű tantárgyi, szaktárgyi 
portfólióval legyenek jelen.

•	 Ne „csak” tantárgyi elnevezést je-
lentsen, hanem konkrét témakö-
rök oktatását is, például a klinikai 
farmakológia, a vakcináció, az 
infektológia, a személyre szabott 
gyógyszerterápia, a kórházi gyógy-
szergazdálkodás, a farmakoökonó-
mia, a gyógyszerészeti szakinfor-
matika, vagy a klinikai ismeretek.

•	 Egy-egy szaktárgy jobban épüljön 
rá és kapcsolódjon, azaz legyen 
visszavezethető az alapozó tárgyak-
ra (például anatómia – élettan –  
kórélettan – klinikai ismeretek –  
hatástan, toxikológia stb.).

•	 A képzésben emelkedjen a bioló-
gia-, az egészség- és az orvostudo-
mányok, valamint az egészséggaz-
daságtan aránya. 

•	 A hallgatók valós klinikai gyakor-
latot, ismeretet, készséget szerez-
zenek (például klinikai ismeretek, 

het csak meghatározni. Nyomatékosan 
figyelmeztető megállapítás ez abban a 
tekintetben is, hogy az irányadó nem-
zetközi összevetések alapján a hazai 
egészségügyi ellátásban a gyógyszeré-
szek szűk körű szakmai kompetenciáit 
alapvetően nem a képzés révén lehet 
bővíteni. A gyakorló szakma nagyobb 
társadalmi elismerése és a graduá-
lis képzés mellett ehhez elsősorban a 
szakgyógyszerészképzés járulhatna 
hozzá a legeredményesebben.

A 2019-es Gyógyszerész Oktatási 
Szimpózium indoka, megállapítá-
sai és további céljai

A 2016-ban módosított KKK 2016. 
szeptember 2-ától hatályos változatát 
a képzőhelyeken nem követte egysé-

ges értelmezés és az oktatási gyakorlat 
kialakítása. Ezen okok miatt az újabb 
képzési reformot megelőzően elenged-
hetetlenné vált a tárgykörhöz sorolható 
tantárgyak egyetemi oktatási gyakor-
latának áttekintése, a helyzetértékelés 

el. Ezek alapján a képzőhelyeknek már 
az elmúlt években is lehetőségük volt 
arra, hogy az óraszámok átrendezésé-
vel a képzésük jobban koncentráljon 
ennek a területnek a tárgyaira.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy vajon 
a képzőhelyek oktatási portfóliójának 
megújításával lehet a gyakorló gyógy-
szerészek hazánkban is különösen kí-
vánatos kompetenciáit bővíteni, vagy 
éppen fordítva: a gyógyszerészek által 
elért, megkapott kompetenciák váltják 
majd ki az egyetemi képzések megúju-
lását. Tanulságos választ adott erre a 
Jeffrey Atkinson és munkatársai által 
a Pharmacy című folyóiratban, 2015-
ben publikált tanulmány. Ebben 68 
gyakorló gyógyszerészi kompetenciát 
vizsgáltak meg hét, a gyógyszerész-
képzésben eltérő tartalmat mutató or-
szágban. Arra a megállapításra 
jutottak, hogy „az egyetemi 
gyógyszertári képzési prog-
ramok különbségei nem 
döntő jelentőségűek a spe-
ciális kompetenciák fejlesz-
tésében”. 

Ez a megállapítás is arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a gyógyszerészképzés 
reformját nem lehet csak egyetemi kér-
désnek tekinteni, mivel azt sok ténye-
ző (leendő munkahelyi kompetenciák, 
feladatkörök) figyelembevételével le-

„A graduális képzés változatlansága, 
dogmatikus kezelése a hivatás jövőjét 

veszélyezteti.”
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4. Többet kell oktatni a valós életbeli, 
gyakorló gyógyszerészetet, és az 
egyetemeken az ezt leképező inté-
zetekre, tanszékekre is szükség van.

5. A gyakorló szakma kompetenciáit 
nem az egyetemi tematika váltja ki 
(vagyis azok nem itt „születnek”).

6. Amennyiben nem jól valósítjuk 
meg a „reformot”, akkor mindenki 
veszíthet (a képzőhelyek, a munkál-
tatók és a munkavállalók is).

7. A képzőhelyek együttműködésére is 
szükség van.

8. Továbbra is sok a kérdőjel, a feladat.

A képzést a társadalmi, egészségügyi 
változások, fejlesztési igények isme-
retében kell megreformálni. A gyógy-
szeres terápia szakterületén járatosabb 
szakember a gyógyszerellátásban és a 
kutatás-fejlesztés területén is kívánatos 
és hasznos. A posztgraduális képzésnek 
jobban kell igazodnia a munkaerőpiaci 
helyzethez, ennek keretében lehet és 
kell a gyakorlatorientált szakterületek-
re specializálódni. A graduális képzés 
változatlansága, dogmatikus kezelése, 
azaz merevségének további fenntartása 
a hivatás jövőjét veszélyezteti. Ezért 
kell az átgondolt reform.

Prof. dr. Botz Lajos, 
a PTE Gyógyszerésztudományi Kar 

dékánja

világban azt kell jól csinálnunk, amit 
nem tanultunk.” Erre kiváló példa a 
jelenlegi koronavírus-járvány. Alig-
ha lehetett erre konkrét „felkészítést” 
adni a képzésben. Azonban arra már 
kellő infektológiai, járványtani, higié-
niás gyógyszerészi szakmai ismerete-
ket kell kapniuk a hallgatóknak, hogy 
egy ilyen helyzetet megfelelő szakmai 
színvonalon oldjanak meg a gyakorlat-
ban, a gyógyszer átadás-átvétel tranz-
akció egyszerű fizikai lebonyolítását 
meghaladó tartalommal. 

A hazai gyógyszerészképzés kapcsán 
összegzésként megállapíthatjuk:

1. A graduális gyógyszerészképzésnél 
további reformokra van szükség, de 
egyelőre a célkitűzés nem egyértel-
mű. Azaz továbbra is közös, sürgető 
szakmapolitikai feladat a  „Hová is 
tartsunk?”, illetve a „Milyen gyakorló 
gyógyszerészi kompetenciákhoz iga-
zodjon a képzés?” kérdések tisztázása. 

2. A gyógyítás, a gyógyszerészet kihí-
vásai (digitális medicina, precíziós 
medicina, automatika, valós életbeli 
evidenciák és adatok, optimalizált 
gyógyszeralkalmazás,  fejlett terápi-
ás készítmények stb.) is képzésfej-
lesztést kívánnak. 

3. Az egyetemi oktatásban már most is 
van mozgástér.

gyógyszerészi gondozás, klinikai 
gyógyszerészet, klinikai farmakoló-
gia, stb. keretében).

•	 A megfelelő minőségű szakmai 
gyakorlatok érdekében szükséges az 
oktatókórházak rendszeréhez hason-
ló intézeti oktatógyógyszertári rend-
szer közös kiépítése.

•	 Mivel jelenleg eltérő a kórházi-kli-
nikai gyógyszerészet oktatása a kép-
zőhelyeken, ezért szükség van egy 
kötelező tantárgyi minimum kiala-
kítására. 

•	 Az alapozó és az orvos-biológiai 
modulban ne különüljön el teljesen 
az orvos- és a gyógyszerészképzés, 
mert ez megnehezíti a gyógysze-
részek belépését a gyógyító team 
munkájába.

•	 Szinkronba kell hozni a gondozási 
ismeretek és a farmakológia okta-
tását. Jó gyakorlat az „Alkalmazott 
farmakoterápia” (SE) és a „Problé-
maorientált farmakológia” (PTE) 
tárgy bevezetése a 9. félévben.

•	 Jó egyetemi gyakorlat, hogy a 
„Gondozási verseny” a képzőhelyek 
többségénél megjelenik.

•	 A gyakorlati záróvizsga részét kell 
képeznie a gyógyszerészi gondozás-
nak is, mint expediálási és tanács-
adási gyakorlatnak.

•	 Kívánatos a törzsanyagot összefog-
laló e-learning tananyag összeállítá-
sa, valamint a gyógyszerészi gondo-
zás oktatásának harmonizációja.

•	 A témakörök a következő ismeret-
körökkel bővíthetők: (a.) Klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos isme-
retek, (b.) Bizonyítékokon alapuló 
orvoslás és gyógyszerértékelés, (c.) 
Egészség-gazdaságtan, farmakoöko-
nómia, (d.) Szakinformatikai isme-
retek, (e.) Vény nélkül elérhető, nem 
gyógyszernek minősülő, kiegészítő 
termékekkel kapcsolatos ismeretek. 

Záró, összegző gondolatok 

Az egyetemi oktatás kapcsán arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy „az elmúlt 
századok lassan változó világában a 
siker kulcsa az volt, hogy jól csinál-
juk, amit az iskolában és az egyete-
men megtanultunk. A gyorsan változó 
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Ennek a foglalkoztatási formának a 
járulékterhe mindössze ezer forint/
fő/nap, amivel minden közterhet tel-
jesítettünk (a mindenkori garantált 
bérminimumhoz igazodó mentesített 
összegig, továbbá szja-levonási köte-
lezettség sincs, az efölötti rész viszont 
szja-köteles). 
 
A munkáltató számára további előny, 
hogy ebben az esetben nem kell al-
kalmazni a Munka törvénykönyvének 
a szabadság kiadására vonatkozó sza-
bályait, továbbá a betegszabadságra, 
fizetés nélküli és szülési szabadságra 
vonatkozó előírásait, ezek ugyanis nem 
illetik meg az ilyen foglalkoztatottat.

Nagy könnyebbség, hogy nem korláto-
zott az azonos felek közötti, határozott 
idejű munkaviszony ismételt létesítése 
vagy meghosszabbítása. Viszont, a már 
fennálló munkaszerződést nem lehet 
úgy módosítani, hogy azzal egyszerű-
sített foglalkoztatásra (alkalmi mun-
kára) irányuló jogviszony jöjjön létre. 
Ilyen irányú szándék esetén a fennálló 
munkaszerződést közös megegyezés-
sel le kell zárni, és új, alkalmi munka-
viszonyt kell létesíteni. 

2. Munkaerő-kölcsönzés

Hosszabb távú megoldás a munka-
erő-kölcsönzés lehet. Ez egy olyan szer-
ződés keretében valósítható meg, ami-
kor a kölcsönbeadó munkáltató a vele 
kölcsönzés céljából munkaviszonyban 
álló munkavállalót ellenérték (szolgál-
tatási, kölcsönzési díj) fejében munka-
végzésre a kölcsönvevőnek (patikának) 
ideiglenesen átengedi. Ennek maximális 
időtartama öt év lehet.

A kölcsönadói és kölcsönvevői oldal-
nak meg kell állapodnia a munkáltatói 
jogok megoszlásában, de a munkáltató 
minden körülmények között a kölcsön-
be adó marad, a patikának nincs saját 
munkaszerződése a helyettesítővel. A 
munkaviszony megszüntetésének jogát 
is kizárólag a kölcsönbe adó gyakorol-
hatja. A munkabért és az azt terhelő 
járulékokat a kölcsönbe adó, a szolgál-
tatási („kikölcsönzési”) díjat pedig a 
kölcsönbe vevő (a patika) fizeti.

II. Helyettesítő foglalkoztatása 
munkaszerződés típusú szerző-
déssel

Jogszerűségi szempontból biztonságo-
sabb, viszont nehezebben kivitelezhe-
tő, és több adminisztrációval járó meg-
oldás. A patika számára drágább, mint 
a vállalkozó foglalkoztatása; nehezebb 
egyoldalúan megszüntetni, és ez mind 
a két félre igaz; ugyanakkor kockázat-
mentes, ha a megfelelő munkajogi for-
mát alkalmazzuk.

1. Egyszerűsített foglalkoztatás

Rövidtávra az egyik megoldás az egy-
szerűsített foglalkoztatás lehet, amit 
egyre többen alkalmaznak. Ennek „Al-
kalmi munka” elnevezésű formája le-
hetővé teszi, hogy  a munkáltató és a 
munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást kö-
vető naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen 
legfeljebb 15 naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen leg-
feljebb 90 naptári napig határozott 
időre szóló munkaviszony létesüljön.

Ha a helyettesítést ennek a három kon-
junktív feltételnek meg tudjuk feleltet-
ni, akkor több ilyen, maximum öt napig 
tartó, határozott idejű munkaviszonyt 
is tudunk létesíteni. 

Előnye, hogy 

•	 nem kötelező a munkaszerződés 
írásba foglalása, a munkaviszony 
szóban is létesíthető; 

•	 a jogviszony az adóhatósághoz 
történő bejelentéssel jön létre (a 
T1042E nyomtatványon); 

•	 a munkavégzés megkezdése előtti 
percben is bejelenthető;

•	 számos adminisztrációs könnyebb-
sége van.

Természetesen, mint mindenhol, itt is 
vannak korlátok. Az egyszerűsített for-
mában foglalkoztatott munkavállalók 
száma – a munkáltató átlagos statisz-
tikai létszámának függvényében – nem 
haladhatja meg

•	 munkavállalóval nem rendelkező vál-
lalkozás esetén átlagosan az 1 főt,

•	 1-5 fő alkalmazotti létszám esetén 
átlagosan a 2 főt,

•	 6-20 fő alkalmazotti létszám esetén 
átlagosan a 4 főt,

•	 több mint 20 alkalmazott esetén a 
munkavállalói létszám 20 százalékát.

Helyettesítés és felelősségi  
kérdések a patikában – 2. rész
Milyen szempontokat vegyünk figyelembe helyettesítő gyógyszerész vagy asszisz-
tens alkalmazása esetén, és ezek alapján melyik foglalkoztatási formát válasszuk? 
Lapunk előző számában (Gyógyszertár, 2020. május, 29–31. oldal) a megbízási 
szerződéssel alkalmazott (jellemzően katás) vállalkozókról esett szó, ez alkalom-
mal a munkaszerződés jellegű jogviszony különböző formáit, azok előnyeit és hát-
rányait járjuk körül. Emellett a helyettesítő felelőssége is szóba kerül.
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nek kell lennie a határozott idejű mun-
kaszerződés teljes időtartamánál, a ma-
ximális hossza pedig a Mt. szerint három 
hónap lehet.

A munkáltató egyoldalúan – azonnali 
hatállyal, indoklás nélkül – is megszün-
tetheti a határozott idejű munkaviszonyt, 
de ebben az esetben a munkavállaló kár-
talanításként 12 havi, vagy ha a határo-

zott időből hátralévő idő egy év-
nél rövidebb, a hátralévő időre 
járó távolléti díjra jogosult. 
Ha pedig a munkáltató ebben 
az esetben is indokolni kíván, 
akkor annak mindenképpen 
jogszerűnek (valóságosnak, 
világosnak, okszerűnek) kell 

lennie! 

A helyettesítő felelőssége

A helyettesítő a beteg, vagyis harmadik 
személy irányába, illetve a belső jogvi-
szonyban a patika irányában is felelhet 
az általános polgári jogi kárfelelősségi 
szabályok alapján. Ha egy katás vállal-
kozót foglakoztattunk, aki kárt okozott, 
akkor ő megbízottnak minősül, és ha 
ebben a minőségében egy harmadik sze-
mélynek (azaz külső jogviszonyban) kárt 
okoz, a károsulttal szemben a megbízó 
és a megbízott egyetemlegesen felel.  

A patikának a kölcsönzés időtartama 
alatt az ilyen formában foglalkoztatott 
munkavállaló számára is biztosítani 
kell a vele munkaviszonyban álló mun-
kavállalókra irányadó,  a l a p v e t ő 
munka- és foglalkoztatási feltételeket.

3. Klasszikus határozott idejű munka-
viszony

Ez a legdrágább, de talán a legbiztosabb 
megoldás is. Maximális időtartama 
öt év lehet. Bármekkora időtartamú, 
határozott idejű munkaviszony meg-
hosszabbítása, vagy a határozott 
idejű munkaviszony megszűnését 
követő hat hónapon belül egy új, 
határozott idejű munkaviszony léte-
sítése csak jogos munkáltatói gazda-
sági érdek fennállása esetén lehetséges 
ugyanazzal a munkavállalóval. A jog-
szabály alapból tehát nem teszi lehetővé 
például azt, hogy folyamatosan két hét, 
majd újabb két hét és újabb két határo-
zott idejű munkaviszonyra kössünk szer-
ződést ugyanazzal a munkavállalóval. 

A munkáltató a határozott idejű (al-
kalmi vagy normál) munkaviszonyt ki-
zárólag az alábbi esetekben szüntetheti 
meg felmondással:

a) felszámolási- vagy csődeljárás tar-
tama alatt, vagy

b) a munkavállaló képességére alapí-
tott okból, vagy

c) ha a munkaviszony fenntartása el-
háríthatatlan külső ok következté-
ben lehetetlenné válik.

 
Ugyanígy a munkavállaló is köteles 
megindokolni határozott idejű munka-
viszonyának felmondását. A felmon-
dás indoka csak olyan ok lehet, amely 

számára a munkaviszony fenntartását 
lehetetlenné tenné, vagy amelynek kö-
rülményeire való tekintettel a munkavi-
szony fenntartása aránytalan sérelem-
mel járna. Közös megegyezéssel persze 
bármikor lezárható az együttműködés.

A próbaidő alatt bármelyik fél azon-
nali hatályú felmondással – indokolás  
nélkül – megszüntetheti a munkavi-
szonyt. Próbaidő – a jóhiszeműség és a 
tisztességesség elvének keretein belül – 
határozott idejű munkaszerződés esetén 
is kiköthető, azonban a bírói gyakorlat 
alapján ennek mindenképpen rövidebb-

„A biztosító csak azoknak 
a károkozása esetén térít, akik a 

felelősségbiztosítási szerződésben 
név szerint szerepelnek.”
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A beteg tehát bármelyikükhöz fordulhat 
kártérítésért, és utólag egymás között 
kell elrendezniük, hogy ki mennyit térít 
meg a másik félnek, egymás között mek-
kora a felelősségviselés aránya. 

Belső jogviszonyban, aki a szerződés 
megszegésével a másik félnek kárt 
okoz, köteles azt megtéríteni. A meg-
bízott csak abban az esetben mentesül 
az anyagi felelősség alól, ha bizonyít-
ja, hogy a szerződésszegést az ellenőr-
zési körén kívül eső, a szerződéskötés 
időpontjában előre nem látható körül-
mény okozta, és nem volt elvárható, 
hogy a körülményt elkerülje, vagy a 
kárt elhárítsa. Vagyis gyakorlatilag 
csak vis majorra tud hivatkozni. Más 
esetekben, mivel egy polgári jogi szer-
ződés megszegéséről van szó, teljes 
kártérítéssel tartozik.

Munkaviszonyban mindez másként 
alakul, ami a patika szemszögéből 
nem ennek a foglalkoztatási formának 
a javára billenti a választást. Ha az al-
kalmazott a foglalkoztatására irányuló 
jogviszonyával összefüggésben har-
madik személynek, jelen esetben a be-
tegnek kárt okoz, a károsulttal 
szemben anyagilag minden 
körülmények között a mun-
káltató lesz a felelős. 

A patika irányában, tehát a 
belső jogviszonyban is li-
mitált a helyettesítő mun-
kavállaló felelőssége egy 
munkaviszony keretein belül. 
Alapvetően köteles kártérítést fizetnie 
a munkaadó számára, de ha ezt csupán 
gondatlanságból okozza, és az esetek 
nagy többségében ilyen károkozásról 
van szó, maximum négyhavi távolléti 
díj összegét lehet tőle utólag behajtani. 
Csak akkor lehet teljes kártérítésre köte-
lezni egy munkavállalót, ha az adott kárt 
szándékosan vagy súlyos gondatlanság-
ból okozta. Tehát felelősségi szempont-
ból mindenképpen a helyettes munkavi-
szonyban történő alkalmazásával vállal 
nagyobb kockázatot a patika.  
  
Munkaerő-kölcsönzés esetén – az al-
kalmazottért való felelősségvállalás 
szabálya alapján – a betegek irányába a 

helyettesítő által okozott teljes kárért a 
munkáltató (a kölcsönbeadó cég) felel. 
A patika irányába pedig annyi kedvez-
ményt ad a törvény, hogy a helyettesítő 
gondatlanságából származó kár kapcsán 
a gyógyszertár közvetlenül is érvénye-
sítheti a kölcsönzött munkavállalóval 
szemben a limitált kárigényét (ami itt is 
a maximum négyhavi távolléti díj össze-
ge), annak ellenére, hogy a törvény sze-
rint köztük nem áll fenn munkaviszony. 

Felelősségbiztosítás

A különböző káresemények kapcsán a 
biztosított személy maga a patika, mint 
egészségügyi szolgáltató. Mire terjed 
ki a gyógyszertári felelősségbiztosítás? 
Csak a harmadik személyeknek okozott 
vagyoni és nem vagyoni kárra, sére-
lemdíjra, amiért egyébként a törvény 
szerint magát a patikát terhelné a fele-
lősség, de a szerződés alapján a felelős-
ségbiztosító fog helytállni ezekért. 

Milyen esetben terhelné a patikát a fele-
lősség harmadik személlyel szemben? 
Az alkalmazottjának, illetve megbízott-

jának a károkozása esetén, minimum 
egyetemlegesen. Nagyon fontos, hogy 
mind a két esetben csak akkor, ha a  
károkozás az illetőnek a patika érdeké-
ben folytatott szakmai tevékenysége, 
munkavégzése során történt. 

Ki az alanya a felelősségbiztosításnak? 
Ezt a felelősségbiztosítási szerződés 
dönti el. A gyógyszerészeket nyilván 
be kell vonni a biztosítási fedezetbe, 
ugyanis a biztosító csak azoknak a 
károkozása esetén térít, akik a felelős-
ségbiztosítási szerződésben név szerint 
szerepelnek. Az asszisztensek bevonása 
opcionális, ugyanakkor nyilván őket is 
érdemes bevonni, különösen a szakasz-

szisztenseket, akik közvetlen kapcso-
latban is állhatnak a betegekkel. Mi a 
helyzet a helyettesekkel? Ha a helyettes 
vállalkozói formában tevékenykedik, 
neki, mint egészségügyi szolgáltatónak 
kötelezően rendelkeznie kell saját ne-
vére szólóan szakmai felelősségbizto-
sítással. Ez esetben nyugodtak lehetünk 
afelől, hogy a helyettes által okozott 
kárt valaki meg fogja téríteni, hogy ha 
ő önként nem akarja, és az eljárásba a 
biztosítóját is bevonjuk. 

Nagyobb a probléma akkor, ha a he-
lyettest alkalmi munkában vagy klasz-
szikus munkaviszony keretében fog-
lalkoztattuk, hiszen ebben az esetben ő 
nem egészségügyi szolgáltató, hanem 
alkalmazott magánszemély. Őt elvileg 
a saját szakmai felelősségbiztosításunk 
körébe kellene bevonnunk, ami gyakor-
latilag egy biztosítási szerződés-mó-
dosítást indukálna. Egy-két napos he-
lyettesítés esetén, ha az illetőt alkalmi 
munkavállalóként szeretnénk foglal-
koztatni, valószínűleg nem fogunk a 
felelősségbiztosítóhoz fordulni, hogy 
erre a rövid időre bevonjuk az illetőt a 
saját biztosításunkba. Így ilyenkor csak 

abban reménykedhetünk, hogy a 
helyettesítő e rövidebb idő alatt 
semmiféle kárt nem fog okozni.

Mint látható, a patika hatósági 
szankciók szempontjából azzal 
vállal kisebb kockázatot, ha 
munkaviszony jellegű jogvi-

szonyt létesít egy helyettesítő-
vel, akár egy napra is, mert ezzel 

egy esetleges hatósági ellenőrzésen 
nem tud elbukni. Ugyanakkor ezzel 
anyagilag nyilván nagyobb terhet vál-
lal magára. Kárfelelősségi szempont-
ból viszont a patika egy helyettesítő 
esetében a megbízási-vállalkozási tí-
pusú szerződéssel vállal kisebb kocká-
zatot, egyszerűen azért, mert ebben az 
esetben a helyettesnek elvileg megvan 
a saját kötelező felelősségbiztosítása, 
ami legalább a patikával szemben térí-
teni fog, ha az illető kárt okoz.  

Dr. Maklári Zsolt jogász
Sárdy, Szalántai és Társai 

Ügyvédi Iroda
zsolt.maklari@sardy.hu

„A patika hatósági szankciók 
szempontjából azzal vállal kisebb 

kockázatot, ha munkaviszony jellegű 
jogviszonyt létesít egy helyettesítővel.”
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láljuk. II. Frigyes német-római császár 
és Szicília királya 1241-ből származó 
rendelete, a Constitutiones Frederici II. 
mind a gyógyszertárakról, mind a gyógy-
szerellenőrzésről említést tesz már. A mai 
európai gyógyszerészet önállósodásának 
kezdete is ez. Ezen kívül innentől kezd-
ték használni az „apotheca” elnevezést a 
gyógyszerkészítő helyre.

A magyar gyógyszerészetet érintő ren-
delkezés, jogforrás a honfoglalást és 
államalapítást követő két évszázadból 
írásos formában nem maradt fenn. Az 
első gyógyszerészeti rendelkezés az 
1244-1421. évekből a Status Civitatis 
Budensis. A Budai törvénykönyvben 
találhatunk először leírást a közegész-
ségügy rendezéséről, és a törvény 102 
§-a szól a gyógyszerészekről. Fő célja 
volt szabályozni a gyógyszertárakban 
tartható és ott eladható áruféleségeket, 
a nyitva tartást és ügyeletet, valamint 
említést tett a patikavizsgálatokról is. 
Ez még városi rendelkezésnek számí-
tott, mert a régi királyi rendeletek a 
gyógyszertárakról nem intézkedtek. 

Az első királyi rendelkezéssel, amely 
gyógyszerészi területre is kiterjedt, a 
16. században találkozunk: ez volt az 
Ordo Politiae Anno 1552. I. Ferdi-
nánd bocsátotta ki, és elsősorban köz-
egészségügyi rendelet volt, amelyben 
egy fejezet (a 10 § utolsó bekezdése) 
foglalkozott a gyógyszerészekkel: „...a 

Előző havi cikkünkben a törvények-
kel foglalkoztunk, így a sorban most 
a rendeletek következnek. Csakhogy,  
míg a törvényről tudjuk, hogy az  
Országgyűlés hozza, jellemzően min-
denkire kötelező, és lényegében csak 
egy típusa van, vagyis maga a törvény, 
a rendeleteknek már sokkal változato-
sabb formái léteznek. 

Rendeletalkotók

Az Alaptörvény szerint rendeletet al-
kothat a kormány, a miniszterelnök, a 
miniszter, az MNB elnöke, az önálló 
szabályzó szerv vezetője vagy akár egy 
önkormányzat képviselőtestülete is. 
A sornak nincs vége, ugyanis még el-
vétve, de találkozhatunk 1989 előttről 
„megörökölt” törvényerejű rendelettel, 
és a koronavírus-járvány okán meg 
kellett ismerkednünk a kormánynak a 
veszélyhelyzet idején alkotott rendele-
teivel is. 

Végezetül az Európai Unió is alkot 
jogot, két fontos jogi aktusa az irány-
elv (ezzel most nem foglalkozunk) és 
a rendelet (pl. GDPR, HUNVO). Az 
utóbbit, a rendeletet furcsamód „uniós 
törvényként” is szokták emlegetni, mi-
vel az unió egész területén egységesen 
és kötelezően alkalmazandó. 

A gyógyszerészet, mint hivatás szá-
mára főként a kormányrendeletek, a 
miniszteri rendeletek és az uniós ren-
deletek bírnak jelentőséggel. De a pa-
tika egyben vállalkozás is, ezért a helyi 
adókról, vagy bérelt helyiség esetén a 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről 
szóló önkormányzati rendeletek is 
vonatkoznak rá. 

A hazai jogszabályok – beleértve az 
önkormányzati rendeletet is – a nemze-
ti jogszabálytár (https://njt.hu/) oldalán 
érhetők el. Az uniós jogszabályok pe-
dig az EUR-Lex kezdőlapján, ezen be-
lül a https://eur-lex.europa.eu/browse/
summaries.html címen magyar nyel-
ven is megtalálhatók. 

Mielőtt végighaladnánk a szakmai 
szempontból releváns rendeleteken – 
ami a következő cikk témája lesz –, 
nézzük meg, miként alakult ki a mai 
magyar gyógyszerészet jogvonala. Lát-
hatjuk, hogy szakmánk rendszerezése, 
ellenőrzött keretek közötti működése 
hamar szabályok közé lett szorítva.

Egy kis történelem

Az idők folyamán a patikák számának 
szaporodása elkerülhetetlenné tette a 
gyógyszerészet törvényi szabályozását. 
Ennek első nyomát a 13. században ta-

A gyógyszerész és a jogszabályok 
kapcsolata
A jogszabályok, hasonlóan az élet minden területéhez, a gyógyszertári munkával 
is szoros kapcsolatban állnak. S bár ezek a dokumentumok sokszor száraz szöveg-
ként hatnak, mégis fontos számunkra, hogy mit írnak elő. Mintegy irányt mutatva 
segítik a közforgalmú gyógyszerész munkáját.

https://njt.hu/
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
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gyógyszertárakat a felsőbb hatóságok 
által arra kirendelt és szakképzett sze-
mélyek évenkint felülvizsgálják...”. 
Szabályozta a gyógyszerek körét, árát. 
Ennek rendelkezései azonban a három 
részre szakadt országban csak nehéz-
kesen valósulhattak meg. 

Az ezt követő jogszabályokra már jellem-
ző, hogy az állam szerepe egyre erősödik, 
és hogy ekkoriban az osztrák (habsburg) 
törvények voltak életben. 1576-ban jelent 
meg a Politia sanitaria et medicinale, 
majd 1644-ben Lex sanitaria Ferdi-
nandina, 1773-ban pedig a Generale 
Normativum Sanitatis Anno 1770. 

A Lex sanitaria Fer-
dinandina III. Ferdi-
nand uralkodása alatt 
látott napvilágot. Ez 
a rendelet már rész-
letesen foglalkozott 
a gyógyszerészettel 
és a gyógyszertárak 
működésével (például 
„Alá nem írt recepteket 
el ne fogadjanak”). Rendeleti szinten 
az orvosi és gyógyszerészi hivatás 
különválása is ekkor kezdődik el: „...
az orvosoknak teljeséggel meg van 
tiltva háznépükön kívül más szemé-
lyeknek gyógyszereket készíteni...”.  
A gyógyszerészi oklevelet főiskolai 
vizsgához köti. 

Az 1770-es Generale Normativum 
Sanitatis jelentősége kimagasló volt 
hazánk gyógyszerészetére nézve: 
előírta az osztrák gyógyszerkönyv 
használatát, részletezte a gyógysze-
rek minőségi követelményeit, patikai 
edényzetekről rendelkezett, előírta a 
Méregkönyv használatát. 

Az 1876. évi XIV. törvény volt az első, 
magyar egészségügyet és gyógyszeré-
szetet átfogóan rendező törvény. Ide kap-
csolódik az első magyar gyógyszerkönyv 
megjelenése is. Rendelkezik arról, hogy a 
gyógyszertár állami felügyelet alatt álló, 
közegészségügyi intézmény, amelyet 

csak okleveles gyógyszerész 
vezethet. 

A következő jogsza-
bályok már a háború 
után jelentek meg. Elő-
ször az 1948. évi XXX. 
törvény rendelkezett 
az állami gyógyszerel-

látásról, az 1972. évi II. 
törvény pedig már részlete-

sen rendelkezett a gyógyszerészetről.

A jogszabályok csak akkor töltik be 
megfelelően a szerepüket, ha illesz-
kednek a szakmához, követik a válto-
zásokat és tükrözik a gyakorlati mun-
ka egységes rendszerét. Mindig voltak 
olyan jogszabályok, amelyek lassan 

megváltoztak, kikoptak. Ami nem kö-
veti a fejlődést, az akár a gátja is lehet 
annak. Azt is láthattuk, hogy vannak 
„időtlen” szabályok, amelyekkel már 
a legelső rendeletekben is találkozha-
tunk. Talán nem véletlenül, hiszen ezek 
adják szakmánk gerincét és vezérfona-
lát. Ezekre kell odafigyelni, mert ezek 
mutatják az utat, ezek az alapjai magá-
nak a gyógyszerészetnek.

Dr. Biczó Ágota 
Dr. Szabó Ferenc

(A cikksorozat következő részeiben 
témacsoportonként haladunk végig a 
legfontosabb rendeleteken.)

„Ami nem követi 
a fejlődést, az akár 

a gátja is lehet 
annak.”

A Központi Statisztikai Hivatal április 
végén tette közzé a hazai kiskereske-
delem márciusi adatait, amelyek sze-
rint az élelmiszerboltok és a gyógy-
szertárak bevétele abban a hónapban 

meredeken emelkedett, míg minden 
más jellegű üzletben stagnált vagy 
zuhant a forgalom. Mint ismeretes, a 
jelzett időszak elején még tartott a pá-
nikszerű gyógyszer- és élelmiszer-fel-
vásárlási láz, március közepén pedig 
veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a 
járvány miatt, ami számos üzlet bezá-
rásával járt. 

A kiskereskedelmi üzletek forgal-
ma azonban így is 3,5 százalékkal 
haladta meg az egy évvel korábbit. 
Ez a szám nem tűnik kiugrónak, ám 
egészen más a helyzet, ha részleteire 

bontjuk. Az élelmiszer- és élelmiszer 
jellegű vegyes kiskereskedelemben a 
forgalom hatalmasat nőtt, 12,7 szá-
zalékkal emelkedett. A leglátványo-
sabb bővülés (38 százalék) azonban 
a gyógyszer-, gyógyászati termék és 
illatszerüzletekben volt tapasztalha-
tó (38 százalék), miközben a tartós 
fogyasztási cikkek szegmensében ki-
sebb-nagyobb mértékben csökkent a 
forgalom (a legnagyobb mértékben – 
51 százalékkal – a textil-, ruházati és 
lábbeli üzletekben).

Forrás: hvg.hu

38 százalékkal nőttek a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- 
eladások márciusban

PARAGRAFUS NYITOTT SZEMMEL
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Június elejére lecsenghet a járvány Magyarországon

A magyarországi előrejelzések június elejére teszik a koronavírus-járvány itt-
honi lecsengésének várható időpontját, ez azonban csak becslés – mondta a 
Convention Budapest Kft. videókonferenciáján dr. Szlávik János, a Dél-pes-
ti Centrumkórház Infektológiai Osztályának vezetője. Ahogy az sem tudható, 
hogy mikor jelenik meg újra járványszinten. Szlávik szerint az időjárásnak 
nincs olyan nagy szerepe a koronavírus terjedésében, ezért számolni kell azzal, 
hogy a mérsékelt égövön ezen a nyáron még jelen lehet a fertőzés, akkor is, 
ha esetleg nagy járvány nem alakul ki belőle. Sok kutató jósol egy következő 
hullámot, mert nagyon kevesen estek át a fertőzésen, védőoltás pedig még nem 
áll rendelkezésre. Nyájimmunitásról sincs szó, ehhez ugyanis a lakosság 50-60 
százalékának találkoznia kell a vírussal.

Mint elhangzott, a betegséget követően csak azoknak a szervezetében marad 
nagy mennyiségű védő antitest, akik súlyos tüneteket produkáltak. Enyhe le-
folyás esetében szinte kimutathatatlan az antitest. A betegség leküzdésében 
az úgynevezett celluláris immunitásnak is szerepe van, ami azt jelenti, hogy 
a memóriasejtek is harcolnak a vírussal. „Szeretném azt hinni, hogy hasonló-
képpen a hepatitis B okozta májgyulladáshoz, a koronavírus esetében is van 
ezeknek szerepük, és aki átesik a fertőzésen, az hosszú évekig nem kapja el 
újra” – fogalmazott dr. Szlávik János.

Forrás: Magyar Nemzet

Koronavírus: változhat a magyar  
védekezési stratégia
Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium közelmúltban rendezett 
online konferenciáján a kormány dön-
téshozatalát segítő szakemberek arról 
beszéltek, hogy egyelőre messze a 
nyájimmunitás, és a korlátozó intéz-
kedések lazításával is óvatosan kell 
bánni, mert az egészségügyi rendszer 
könnyen túlterhelődhet. Röst Gergely, 
a Szegedi Tudományegyetem mate-
matikusa szerint a továbbiakban kom-
binált stratégiára van szükség. Ehhez 
bizonyos korlátozások fenntartása,  
a szélesebb körű maszkhasználat és  
a hatékonyabb kontaktkutatás mellett 
a tesztelések számának felpörgetése is 
elengedhetetlen.

Forrás: Index.hu

Megugrott az internetes gyógyszer-
tárak forgalma

A fennálló veszélyhelyzet és a tár-
sadalmi szerepvállalás okán ingyen 
készít webáruházat a közforgalmú 
patikák részére a Mobil Gyógyszer 
portált üzemeltető EANS Holding 
Kft. A rendszer fenntartásáért viszont 
havi díjat kérnek. Nagy Sándor, a cég 
ügyvezető igazgatója tájékoztatása 
szerint az új webáruházak minden 
jogi követelménynek megfelelnek, a 
weboldalak az OGYÉI európai véd-
jegyhasználati engedélyével is ren-
delkeznek.

Az ügyvezető tapasztalatai szerint 
a koronavírus-járvány miatt a la-
kosság részéről látványosan meg-
nőtt az érdeklődés a gyógyszerek 
házhoz szállítása iránt. A legtöbben 
fájdalomcsillapítót, emésztést segítő 
gyógyszert és vitamint rendelnek. 
A termékeket Budapesten a cég 33 
futára viszi házhoz, akik, jelenleg 
kétszer-háromszor akkora forgalmat 
bonyolítanak le, mint korábban egy 
átlagos napon.

Forrás: PharmaOnline

Mostantól az állam intézi a kórházi beszerzéseket

Belenyúlt az egészségügyi intézmények gazdálkodásába a kormány: május 
1-jétől a kórházak beszerzéseit a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
(KEF) intézheti. A Magyar Közlöny szerint egyes további orvostechnikai 
eszközök (így az orvosi gipsztermékek, műtéti leszívó rendszerek és egyéb, 
gyógyszernek nem minősülő  orvostechnikai fogyóeszközök), valamint 
egyes ingatlanüzemeltetési és ellátási szolgáltatások beszerzése is a KEF 
hatáskörébe került.

Forrás: Napi.hu

Forrás: atlo.team/koronamonitor



GYÓGYSZERTÁR28

NYITOTT SZEMMEL

Hónapokon belül megindulhat a favipavir hazai gyártása

Lezárult az új típusú koronavírus ellen Ázsiá-
ban már hatékonynak bizonyult gyógyszerha-
tóanyag, a favipiravir magyarországi fejlesz-
tésének első fázisa, és miután laboratóriumi 
körülmények között sikerült előállítani a ge-
nerikus hatóanyagot, az őszre lehetővé válhat 
a gyógyszer magyarországi engedélyezése és 
gyártása is – közölte az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM).

A szükséges klinikai vizsgálatok és a gyógy-
szergyártó kapacitás kiépítése az ITM és a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal támogatásával, széles körű kutatóin-
tézeti-egyetemi-országos gyógyintézeti-ipari 
összefogásban zajlik. A favipiravirt eredeti-
leg influenzatünetek enyhítésére fejlesztették ki, generikus hatóanyagként bárki 
előállíthatja. Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírussal fertőzött bete-
geken is, bár hatékonyságát hagyományos klinikai vizsgálatokkal még nem iga-
zolták, ezért egyelőre sem Európában, sem Amerikában nincs törzskönyvezve. 
A Magyarországon zajló fejlesztés így kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a gyár-
tókapacitás gyors kiépítése nemcsak a járvány elleni hazai védekezést segítheti, 
hanem exportképes termék is nyerhető belőle – írta a szaktárca. 

Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára közölte: „Jelenleg 
több tucat olyan projektet támogatunk, amelyek a gyors és hatékony gyógymódok, 
terápiák kifejlesztését, orvosi eszközök, felszerelések előállítását célozzák”. Az ál-
lamtitkár hozzátette: a favipiravir hatóanyag hazai előállítását, klinikai tesztelését 
és a gyógyszergyártás elindítását a magyar állam a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból összesen több mint 370 millió forinttal finanszírozza.

Keserű György Miklós akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont 
Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője elmondta: „nemcsak a vírus-
sal, hanem az idővel is versenyt futunk. Ilyenkor a leggyorsabb megoldás, ha a 
gyógyszert már ismert eredményekre támaszkodva állítjuk elő, hiszen egy telje-
sen új hatóanyag kifejlesztése és klinikai tesztelése sokkal hosszabb időt venne 
igénybe”. 

A laboratóriumi eljárást a konzorciumot vezető Természettudományi Kutató-
központ dolgozta ki, a szükséges hatóanyagot az Első Vegyi Industria Zrt. és a 
Richter Gedeon Nyrt. együttműködése biztosítja, míg a készítményt a Meditop 
Gyógyszeripari Kft. fogja gyártani. A klinikai vizsgálatokban a kutatói kezde-
ményezésű klinikai vizsgálatok szervezésére és lebonyolítására létrejött országos 
HECRIN konzorcium tagjai, a négy klinikai központtal rendelkező orvosi egye-
tem, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézete 
és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vesznek részt.

A gyógyszer bevezetéséhez a most lezárult laboratóriumi fejlesztés után további 
három fázis szükséges, amelyek akár már nyáron lezárulhatnak. Ha a gyártó-
kapacitás hamar kiépül, az nemcsak az itthoni védekezésben jelent majd gyors 
segítséget, hanem Magyarország egyik újabb sikeres exporttermékét is adhatja 
– közölte az ITM.

Forrás: MTI

Új elnököt választott az Innovatív 
Gyógyszergyártók Egyesülete
Dr. Kókai-Nagy Ákos személyében 
február közepétől új elnök képviseli 
az Innovatív Gyógyszergyártók Egye-
sületét. Megválasztására azt követően 
került sor, hogy elődje, dr. Vereckei 
Péter kétéves elnöki mandátuma lejárt. 

Az új vezető a Semmelweis Egyete-
men szerezte meg diplomáját, majd 
számos továbbképzést követően 2012-
ben végezte el a Purdue University 
International Master of Management 
EMBA képesítését. Karrierje során 
több gyógyszercégnél látott el vezetői 
feladatokat Magyarországon és külföl-
dön egyaránt, 2012-től például az As-
tellas Pharma dániai ügyvezetője volt. 
2017-től pedig a Biogen gyógyszeripa-
ri cég magyarországi leányvállalatának 
ügyvezető igazgatója. Ugyanettől az 
évtől kezdve az Elnökség tagjaként 
vett részt az AIPM munkájában.

A több mint 21 év gyógyszeripari ta-
pasztalattal rendelkező szakember a 
kinevezése kapcsán elmondta, folytatni 
kívánja elődje azon törekvését, hogy a 
mainál még kiszámíthatóbbak, átlátha-
tóbbak és rendszeresebbek legyenek a 
társadalombiztosítási támogatási dönté-
sek, és az eddig sok esetben megfelelő 
gyógyszer hiányában nem vagy nehe-
zebben kezelhető betegségek hatéko-
nyabb kezelését szolgáló új, innovatív 
terápiák minél hamarabb hozzáférhető-
vé váljanak a magyar betegek számára. 

Dr. Vereckei Péter elmondta, dr. Kókai- 
Nagy Ákos személyében az AIPM cél-
kitűzéseit maximálisan támogató, kiváló 
szakember került az Egyesület élére.

Forrás: AIPM
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A MAGYAR TENGER
Csodás települések a Balatonnál: Szigliget
Szigliget nem véletlenül számít az ország egyik legszebb telepü-
lésének, utcái ugyanis a várral megkoronázott tanúhegy oldalán 
kanyarognak. Az igazi kis ékszerdobozként tündöklő, hangula-
tos pihenőhelyen emellett minden nyáron lovagi játékokkal te-
szik felejthetetlenné az odalátogatást.

A községet valamikor víz vette körül, egy 1260-ból származó 
oklevél szigetként említi. Szikláin ott magasodik a csaknem 
750 éves vár, amelyet a pannonhalmi apátság épített 1262-ben. 
A vár a történelem folyamán többször cserélt gazdát. A törökök 
ellen védte a várat, akinek nevét a vízszintes 1. sor megfejtésé-
ben olvashatjuk. Ez a vár sosem hódolt a félhold előtt. A kuruc 
szabadságharc után a császári bosszú áldozata lett, Lipót császár 
parancsára felrobbantották.

A szigligeti várat már messziről észreveszi az utazó; a falu melletti 
jegenyefasor, az útszéli rétek szénaboglyái között elhaladva a 71-
es útról biciklivel és autóval is könnyen eljuthatunk ebbe a mese-
szép falucskába. A várfalakról csodás panoráma tárul elénk, délről 
a Balaton, északról pedig a tanúhegyek ölelik körbe Szigligetet. 
A vulkanikus eredetű hegy azonban nemcsak a váráról, de tüzes 
borairól is ismert. Hangulatos utcáin megismerkedhetünk a népi 
építészet, a hagyományos szőlő- és nádgazdálkodás történetével, 
és megtekinthetünk egy Árpád-kori templomromot is.

Szigliget egyik leggyönyörűbb helyén található a helyiek által csak 
Kiskápolnának nevezett, a függőleges 14. sor megfejtésében olvas-
ható templom, amely napjainkban kedvelt esküvői helyszín. Szigliget 
legrégibb épülete az Avasi templomrom, amihez egy kőkecske legen-
dája is fűződik. A török időkből maradhatott egy kőből készült kecske 
a templom előtt, amelyen szívesen játszottak a helyi gyerekek. A szó-
beszéd szerint ennek a kőszobornak a fejét vágta le sok-sok évvel ké-
sőbb egy török katona, hogy a benne elrejtett aranyhoz hozzájusson.

A főtéren található az a kastély, amelynek eredeti tulajdonosa a  
vízszintes 20. sor megfejtésében olvasható. Ma az írók alkotóháza, 
12 holdas parkja védett arborétum. A park végén csörgedezik a Tapol-
ca-patak. Borkóstolásra az éttermeken kívül a faluban a pincéknél van 
lehetőség, szívesen kínálják a szőlősgazdák a fáradt turistákat.

(forrás: orszagjaro.net)

Vízszintes
1. Megfejtés 11. Bács-Kiskun megyei község, a Bajai járásban 
12. Húz 13. Géppisztoly típus 14. Latin-amerikai pop-rock éne-
kesnő (fonetikusan) 15. Mosószer márka és mesefigura 18. SGD 
19. Római hatos 20. Megfejtés 23. Borókapálinka 24. Magyar-
országi csatorna visszafelé írva 25. Ásványvíz márka 26. Makett 
vasút méretfajta 27. TH 30. Üres stég! 31. A gallium vegyjele 
32. Tajték 33. AZS 35. Olasz névelő 37. Hamis 38. Citálja 40. 
Piszkos 42. A settenkedő (névelővel!) 43. Ázsiai vadló 44. Or-
szágos bajnokság 46. Anyuka, névelővel 48. Ón, Londonban! 49. 
Harap a kutya 51. Menyasszony 52. Terror-elhárítási Központ 54. 
Tanulmányi Osztály 55. Vegyi anyag 57. Erőszakosan magához 
vesz 59. Adogatójáték a teniszben 61. Kerti eszköz népiesen 63. 
Alkalmatlankodik

Függőleges
2. Török tiszti rang 3. Benne lévő, pl. tulajdonság 4. Régi köny-
nyűzenei iroda volt 5. ….Rashidi, iráni születésű, német szí-
nésznő (Narges) 6. Injekció beadásának egyik módja 7. Tisztít 
8. Orosz repülőgép típus (Antonov) 9. A távolság angolszász 
alapmértékegysége 10. Amely személy 14. Megfejtés 15. Kerá-
miák készítéséhez használatos üledék anyagfajta 16. Híres mu-
sical címe, a belőle készült film főszereplője Madonna volt 17. 
Angol névelő 18. Rosta 21. Nemzetközi jelzés nyerges vontató-
kon 22. Sáv betűi keverve 28. Vízi állat 29. Bájos menyasszony, 
két szó! 31. A légzőrendszer és az emésztőrendszer részben kö-
zös része 33. Anekdota, népi történet 34. Orvosi kifejezésekben 
jelentése test 35. Lengyel légitársaság 36. Jólöltözött 38. Becé-
zett Ilona 39. Izidóra kedveskedő alakja 41. Tanít 45. Egyik me-
gyénk 47. Pertuban van vele 50. A 19. században igen kedvelt 
műfaji megjelölés, amely jelenthet prózai vagy verses elbeszé-
lést, népköltészeti vagy műköltőtől származó alkotást is 52. Ko-
pasz 53. Régebben cukorgyáráról ismert hajdú-bihari település 
56. Szörny 57. Az alvás egyik fázisa 58. DLV 60. Magyar Posta 
61. Keleti táblajáték 62. Előadó

XIX. évfolyam 6. szám  l  2020. június

A 2020. július 10-ig helyes megfejtést beküldők között utalványt sorsolunk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Kerekes u. 9.)
Előző havi nyertesünk: Bugyi András, Szentes
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ONLINE FILM
Klasszikusok felnőtteknek és gyerekeknek

ONLINE SZÍNHÁZ
Hat legendás előadás a neten

A Nemzeti Filmintézet archívuma ösz-
szesen 90 irodalmi adaptáció, történelmi 
film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumen-
tumfilm ingyenes online hozzáférésének 
biztosításával járul hozzá a koronavírus 
miatt bevezetett digitális oktatáshoz és 
az otthon maradni kényszerülők tartal-
mas szórakozásához.

Az irodalmi klasszikusok válogatásban 
a legkiemelkedőbb írók alkotásainak 
filmes feldolgozásai válnak elérhetővé, 
különös tekintettel a kötelező olvas-
mányokra. A  történelmi válogatásban 
játékfilmek szerepelnek, köztük  az A 
tizedes meg a többiek, a Budapesti tavasz, a Feldobott 
kő, a Hideg napok, a Szamárköhögés és a Valahol Euró-
pában. Az olyan népszerű ifjúsági és gyerekfilmek, mint a 
Keménykalap és krumpliorr, az Égigérő fű, a Vuk vagy 

a Szaffi pedig a legkisebbek számára könnyíthetik meg a 
kényszerű bezártságot.

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok

Akadnak, akik még élőben látták a színpadon Gábor 
Miklóst, Gobbi Hildát, Márkus Lászlót, mások vi-
szont csak filmekből, televíziós felvételekből ismer-
hetik az előző század második felének színészóriásait.  

A kultura.hu weboldalán hat korabeli, később legendássá  
vált előadást gyűjtött össze, és tett online is megte-
kinthetővé. 

Ha csak virtuálisan is, de olyan dara-
bok nézőivé válhatunk, mint az 1965-ös  
Koldusopera Gábor Miklóssal, Psota Irén-
nel és Pécsi Sándorral a főszerepben, a  
Kaposvári Csiky Gergely Színház  1981-
es Marat/Sade  előadása Lukáts Andorral 
és Jordán Tamással a címszerepben, Gobbi 
Hilda utolsó főszerepe, az 1986-os Csirke-
fej, vagy a két évvel korábbi Játék a kas-
télyban, amelyben többek között Márkus 
László és Zenthe Ferenc remekelt.

https://kultura.hu/6-legendas-szinhazi- 
eloadas-amit-mar-online-is-megnezhetunk/

Különleges, nehéz időket élünk. A szórakozás egyes hagyományos formái (színházba, moziba, könyvtárba, koncertre járás) 
ellehetetlenültek. Kikapcsolódásra azonban szükség van, és ebben a szélsőséges szituációban a kultúra művelői, közvetítői 
új vagy csupán eddig kevésbé használt csatornákat találtak maguknak a nézők elérésére. Ezek közül ajánlunk néhányat a 
Tisztelt Olvasó figyelmébe.

https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok
https://kultura.hu/6-legendas-szinhazi-eloadas-amit-mar-online-is-megnezhetunk/
https://kultura.hu/6-legendas-szinhazi-eloadas-amit-mar-online-is-megnezhetunk/
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ONLINE OPERA
Egy este a Metropolitan-ben

A New York-i The Metropolitan Opera március16-án indí-
totta el Nightly Opera Streams című sorozatát, amelynek 
keretében minden este, ottani idő szerint 19.30-tól ingyen 
nézhetünk meg egy-egy operát, ami aztán további 20 órán 
keresztül elérhető a Met honlapján. Az aktuális hét mű-
sora és maguk az előadások is a metopera.org oldalon te-
kinthetők meg.

 

ONLINE KIÁLLÍTÁS
VI. Ramszesz fáraó  
sírkamrájában

Az elmúlt években számos turisztikai látványossá-
got digitalizáltak 360 fokos felvételek formájában, 
és egyre több ilyen tekinthető meg az interneten is. 
A turizmusért felelős egyiptomi minisztérium a kö-
zelmúltban jelentette be, hogy online is elérhetővé  

teszik a Királyok völgyének egyik legismertebb 
látványosságát feltáró felvételeket, így VI. Ram-
szesz nyughelye virtuálisan is bejárhatóvá vált. 

A látogatók egészen a bejárattól kezdve mehetnek 
végig a sírhelyig vezető folyosón, közben pedig a 
falak díszítéseit is szemügyre vehetik. Az oldalon 
azt is emellett lemérhetjük, hogy a valóságban 
milyen hosszú a járat.

https://my.matterport.com/show/?m=Nei-
MEZa9d93&mls

További ötletek, lehetőségek a papageno.hu oldalon (online közvetítések listája) olvashatók.

https://www.facebook.com/MetOpera/?ref=gs&__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARA4uPmHM7jopkj-Zd8oCk0siRSH0Gnsco967z7RTgWXI0aPkmgusTm2JeBPOf9_ZFZnwgB7PyUMxEP7&fref=gs&dti=1809999112464983&hc_location=group
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls


Képbe akar kerülni?
Olvassa a MOSZ honlapját!

www.magangyogyszereszek.hu
www.moszinfo.hu
www.moszinfo.eu
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