Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és
nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan
volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat.
Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz,
az elmélyülés csak gondolatrendezést követôen
lehetséges. Jól végeztük-e dolgainkat.
Gyógyszerészként, úgy gondolom igen. Nem
gyûrt le minket a liberalizáció, talpon tudtunk
maradni a hihetetlen gazdasági nyomás alatt és
újraépítettük hivatásrendi köztestületünket is.
Jóllehet sérültünk sokat. Presztizst, idôt,
kapcsolatokat veszítettünk, de hitünk megmaradt
hivatásunkban, amit tovább építünk és fejlesztünk
folyamatosan. Meg lesz az eredménye. Ki tudja
miért sok a megpróbáltatás. Talán azért, hogy
még határozottabb legyen a célunk, még
eltökéltebbek legyünk és még jobban értsük meg
egymást. Dolgozzunk ezen mindnyájan, közösen.
Ne vesszünk el a részletekben, a cél ennél sokkal
komolyabb. Mi magunk vagyunk a tét.
Hitelességünk, felkészültségünk, hasznosságunk,
hogy segíteni tudjunk azokon, akik bizalommal
fordulnak hozzánk.
Tegyük most félre gondjainkat, megtettük a
megtehetôt.
Új erôt kell merítenünk, ezt a célt szolgálja az
Ádvent. Tisztítsuk meg szívünket és ajkunkat,
töltsön el minket a békesség, hogy új erôvel, hittel
és jóakarattal nézzünk az elkövetkezô év elé.
Minden kedves kollegámnak áldott, boldog és
békés Karácsonyt kívánok!
Barátsággal:
Dr. Mikola Bálint
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Gondolatok

az egészségügyi ellátó
rendszer átszervezésérôl
logikát, mert az itt nem érvényesül. Ugyanis „örvendetes módon” a járóbeteg-ellátás igénybevétele is visszaszorult. Van ugye vizitdíj, meg
nôttek a gyógyszerkiadások is. A háziorvos pedig többnyire gyógyszerrel gyógyít(ana).
A gyógyszerésztársadalom korábban komolyan vette a kormányzati szándékot az alapellátás kiemelt fejlesztése tekintetében, és
erre építette szakmai fejlesztési programjait. Örvendetesen szélesedett a gyógyszerpaletta, kiépült a színvonalas, biztonságos és
mindenki számára hozzáférhetô gyógyszerellátás, harmonizáltak
a gyógyszerpiaci szegmensek, a gyártás, a nagy és a kiskereskedelem. A hihetetlen magas gyógyszerész beteg találkozásokra
(napi 650 ezer!) apellálva beindultak az életviteli programok,
a gyógyszerészi gondozás, a terápia menedzsment, s már a leggyakoribb morbiditási képek szûrésével, megelôzésével foglalkozunk a metabolikus szindróma programban. A józan logika peremén, s az egészségügyi kormányzat korábbi elismerését és biztatását is figyelembe véve, egyetértésben az orvostársadalommal azt
gondoltuk, hogy ha a betegellátás stratégiai fókusza az alapellátás, minden energiát ide mozgósítunk. Így a költséghatékony,
a humánus (betegközeli) és szakmailag is így a racionális. A rendszer beállt, háziorvos és gyógyszerész sikeres harmóniában dolgozik a társadalom megelégedettségére.
S akkor bedurrant a bomba, jött a 2007. december. Aki visszabeszél, azt leléptetik. Ha törvény kell, hát törvényesen. Ha kiegyensúlyozottan, biztonságosan, hozzáférhetôen, mûködött biztosítva
az esélyegyenlôséget, mi majd megmutatjuk, hogy lehet ezt másképpen is. Nem tartható már az a nagy kiszámíthatóság és biztonság, fel kell rázni egy kicsit a társadalmat és az egészségügyi
ellátó rendszert is a nagy tespedtségbôl. Rájuk rakjuk a versenyt,
hiszen az egészségügy nagyüzem, így a gazdaság-fejlesztési módszerek ráhúzhatóak, a gazdaság motorja meg a verseny, hát majd
meglátjuk. Lehet, hogy sikerült is volna, ha nincs a beteg a rendszerben. Nézzük meg mi lett belôle.

Közeledik az esztendô vége. Most már tudjuk, hogy nem csak,
hogy fordítva ülünk a lovon, de a ló is rosszirányban megy. Így
viszont legalább látjuk, hogy mit hagyunk magunk mögött, hátha
tanulunk belôle.
Már mindenki számára evidencia, hogy nem lehet elôször az ellátó
rendszert átalakítani, azután elkezdeni gondolkozni a biztosítási
rendszerrôl, a közfinanszírozásról. Mikor –többek között- e
tárgyban is kellô óvatosságra hívtuk fel a döntéshozók figyelmét,
ajánlottuk szakértelmünket segítségül, még csak nekünk volt
aggályos a helyzet. A strukturális átalakítással és az ezzel paralel
alkalmazott elszámolástechnikai változtatásokkal (Terápiás Volumen Korlát, Homogén Betegség Csoport, beutalási rendszerek)
olyan „eredményeket” értünk el, amit a kormányzat sikertörténetként aposztrofál. Valóban sikerült az ágyszám leépítés, a
Világszerte igen meglódultak a gyógyszerköltségek. Ennek jó oka van.
terápiás volumenkorlát és az ápolási díj bevezetésével majdnem
Már történelem, de érdemes átismételni az egészségügyi ellátás
lehetetlenné tenni, de legalábbis megnehezíteni a fekvôbeteg
ellátás igénybevételét. Büszkén
mutatjuk e témakörben a kiadások féken tartását, s a néhány
Az aktív ápolási napok változása az aktív fekvőbeteg
évvel ezelôtti költségszint sikeres
szakellátásbann a vizitdíj bevezetését követően
fenntartását. A járóbeteg-szakellátásban a beutalás rendje szigorításával, a távoli idôpontra 1600000
való várólistás visszarendeléssel 1500000
és a vizitdíj vállalásával ugyan- 1400000
1300000
csak nehéz a gyógyulás. Józan
1200000
logika alapján azt feltételez- 1100000
hetnénk, hogy marad hát a jól 1000000
bevált járóbeteg-ellátás, ahol év900000
tized óta definitív gyógyításra
biztatjuk a háziorvost. Próbáljuk
azt elérni, hogy ne menjen a beteg az ellátás magasabb szintjeire (bár egy részét ennek igyekszünk szorgosan megszüntetni),
2006
2007
hanem gyógyuljon járóbetegként. Forrás: OEP
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technikák orvoslásban való meghonosítását követôen a gyógyszeres terápia fejlesztésére fókuszált.
Nyilvánvalóan voltak ennek szakmai, de gazdasági racionális aspektusa is. Tény az, hogy a világ
gyógyszerforgalma hihetetlenül
megnôtt és évrôl évre dinamikusan növekszik ma is. Sôt a humán
genom feltérképezésével és a biológiai gyógyszerek kutatásának
felgyorsulásával napjainkban is
óriási dinamizmus elôtt áll.

Eset- és betegszám változás a járóbeteg
szakellátásban a vizitdíj bevezetését követően
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Itt vagyunk tehát egy normalizálódó diagnosztikai korszak és dinamikusan növekedô gyógyszerterápiás korszak küszöbén.

Forrás:OEP

Minden, ami dinamikusan
gyorsuló és költséges, elôbb
utóbb az üzleti szféra fokozott érdeklôdésére tart számot.

eFt-esetszám/hó

Az 1 praxisra jutó havi átlagos bevétel és a havi
orvos-beteg találkotások számának alakulása a
háziorvosi ellátásban

Számítva a gyógyszerköltségek növekedésére, a büdzsé tarthatatlanságára, legalább kétféle módszer
létezik arra, hogy megfontoltan beavatkozzunk, és kézbe véve a folyamatok irányítását határozott mederben tartsuk a gyógyszerköltségeket, megelôzve a robbanást.

beteg
eFT-esetszám/hó
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A világ gyógyszerforgalmának növekedése értékben
(Forrás: The Economist)
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terápiás szempontból kiemelkedô sikerkorszakait. A vakcinációs
korszak hihetetlen eredménye volt, hogy nem haltak meg a csecsemôk, vagy nem váltak egész életükre rokkanttá, korábban gyógyíthatatlannak hitt betegségekben. Megszûnt a társadalomban a torokgyík, a diftéria, gyermekparalízis réme. A második, az antibiotikus korszaknak köszönhetô, hogy gyógyítható lett a tüdôbaj,
a bakteriális fertôzések, amelyek hatalmas, földrészeken átívelô
járványokkal okoztak hihetetlen mortalitást, vagy tartós munkaképtelenséget egész korosztályok számára. A harmadik, eddig a legköltségesebb volt és még részben ma is tart a diagnosztikai
korszak. A hidegháború idôszakának számos harcászati, hadi-, és
ûrtechnikai vívmánya apró lépésekben bekerült az orvostudományba. Nyilván elôször az USA-ban, majd az embargók megszüntetését követôen Európában is eljutottunk a röntgensugártól a mágneses magrezonancia elven mûködô képalkotó berendezésekig,
ami új távlatokat nyitott a betegségek megismerésében, új gyógymódok feltárásának lehetôségében. A diagnosztikus korszak még
ma is tart, bár az egészségügyi kiadások topgörbéjének csúcsán
már túl van, még mindig jelentôsen hozzájárul új és újabb kórképek megismeréséhez. Jóllehet még az orvos-szakmai vélemények
is megoszlanak a korszerû diagnosztikai elemek adekvát alkalmazásáról (nem biztos, hogy minden betegséget toptechnikával
lehet csak diagnosztizálni) hihetetlen mértékben „termeli” még mindig a beteget az ellátó rendszer számára. A negyedik korszak
összefügg a huszadik század második felében rendkívül felgyorsuló gyógyszerkutatással, amiben ugyancsak része volt a fizikai,
technika, elektronikai vizsgálati módszerek (incl. diagnosztika)
rendkívüli elôrehaladásának. Az orvos-szakma a mûtéti csúcs-
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Az egyik egészségpolitikai racionalitás a hatékonyság növelés, a
támogatáspolitika eszköze. Több
évtizede folynak Magyarországon gyógyszer-utilizációs elemzések, pharmakoepidemiologia programok
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annak vizsgálatára, hogy az aktuálisan meglévô gyógyszerkincs hasznosulása milyen eredményeket hoz akut
és tartós módon egyaránt az egészségi állapot befolyásolásában, helyreállításában. Folyamatosan bôvül
a hozzáférhetô gyógyszerkincsünk, ami korszerû, szelektív terápiák alkalmazására nyújt lehetôséget. Felismerve a hatékonyság fontosságát az orvos-szakmai
kollégiumok megkezdték a terápiás protokollok megfogalmazását, objektívvé téve a gyógyszeralkalmazást
az egyébként individuális terápiák során. Ebben a helyzetben a gyógyszerre fordítható költségek (büdzsé),
a meglévô gyógyszerkészlet, a terápiás protokollok
ismerete és a rendelkezésre álló nemzeti morbiditási
struktúra viszonylag objektív környezetet tud teremteni
az egészségpolitikai döntésekhez. Mérlegelve a rendelkezésre álló eszközöket, megfogalmazva a célkitûzéseket felállíthatóak lennének a prioritások a korrekt
gyógyszertámogatás-politika megfogalmazásához.
A másik, elsôsorban költségkímélést célzó módszer a gyógyszer
hatóanyagok és a készítmények arányainak áttekintése Elsôsorban
a költségvetésre, ezáltal a társadalomra és néha a betegek anyagi
terheinek csökkentésére alkalmazott módszer, az eredeti helyett
– a szabadalmi jogok és a dokumentáció kizárólagossági adatvédelme lejárta után – a hatóanyag követô gyógyszerek formájában
való terápiás alkalmazása. Ez a generikus program. Korrekt megvalósításával a költségek kímélése mellett alternatívát nyithatunk
a korszerû, de igen magas áruk miatt terápiás céllal csak korlátozott kör számára hozzáférhetô gyógyszer anyagok támogatási
körbe való bevonására. A program megvalósítása nagy felkészültséget, folyamatos kontrollt és az egészségügyi ellátó személyzet
orvos és gyógyszerész részérôl nagy figyelmet és harmóniát igényel. Elsôsorban a top morbiditási kórképekben, tartós gyógyszeres
alkalmazásra szoruló betegek kezelésében van értelme a rendszernek, hiszen a gyógyító folyamat kiegyensúlyozott fenntartása
mellett itt realizálható a legnagyobb költséghatékonyság Ne
felejtsük el, hogy a program a beteg érdekeit kell, hogy szolgálja.
Az ô pozitív megélése, folyamatosan eredményes gyógykezelése
és bizalma nélkül a folyamat nem mûködik. Ezzel összefüggésben
a generikus piac örvendetes bôvülése mellett figyelemmel kell
lennünk a megszokott gyógyszerkészítménnyel összefüggô pszichés dependencián túlmenôen az originális/generikus (kötelezôen
min 90%-os konfidencia tartomány) és a generikus/generikus helyettesítés finomságaira is. Nem lehet eleve elutasítani a beteg
tiltakozását abban az esetben sem, ha bár kellô körültekintéssel
jártunk el a helyettesítésben –negatív megélése okán- a gyógyítás
nem sikeres. Itt válik igazán lényegessé a körültekintôen kialakított
protokoll alkalmazása, az egészségügyi ellátó személyzet aktív és
szakértô támogatása. Ha a módszer csak gazdasági eredményt
hoz, az nem siker. A program csak akkor sikeres, ha a gyógyszeres terápia eredményes és hatékony, emellett gazdaságilag is
megtakarítást hoz, mind a beteg, mind a büdzsé számára.

Magyarországon lezajlott a politikai rendszerváltás.
Teljesen új társadalmi és gazdasági környezetben
élünk közel két évtizede. Átstrukturálódott a foglalAz egy főre jutó tb támogatás és térítési díj
30 000

27 474
22 584

25 000
20 000

egy lakosra jutó tb
támogatás

15 000
10 000

7 691

9 162

5 000
0

Forás IMS

2006. I-III.

4 Gyógyszertár VI. évf. 12. szám

2007.I-III.

egy lakosra jutó térítés

Egészségügyi magánkiadások Md Ft

gyógyszer
fogorvos

5,84
7,3 4 0,3
10,3 8
14,8

optika
hálapénz

27,7

magánorvos
28,2

gyógyfürdõ
226,8
51

utazás
term.gyógy.
segédeszköz
vizitdíj

Forrás: OEP

ápolás

koztatás szerkezete, a gazdasági változások során
korábban stratégiai ágazatok tûntek le nyomtalanul.
Az Európai csatlakozással összefüggô profilfelosztások
újabb feladatokat róttak ránk ezen a téren is. Foglalkozások váltak fölöslegessé, az átképzések dacára
munkavállalók váltak értéktelenné. Átszervezés alatt
van a teljes oktatási vertikum. A verseny és pénzügyi
szférában megkapaszkodni tudók jövedelme húszszorosa a leszakadókénak, hihetetlen mértékû a szociális,
a morális válság, és az ezekkel járó társadalmi feszültség.
A perspektívát vesztô, szociális bizonytalanságban
élôk körében gyakoribbak a mentális és az ezzel
együtt járó biológiai elváltozások, fokozódik a stressz
és ennek nem kívánt élettani hatásai. Statisztikai elemzések szerint a rossz egészségi állapotban lévôk költenek (abszolút mértékben is) a legtöbbet az egészségügyi ellátásra. Szétesôben a mikroközösségek, fogynak a kapaszkodók, nô a bizonytalanság, szaporodnak a pszichés és a szenvedélybetegségek, ismét elôtérbe kerülnek a társadalmi beilleszkedési zavarok.
Tisztes öregségét, megélhetését félti a nyugdíjas, egzisztenciáját az aktív korú népesség, állást keres a friss
diplomás, és (a családi terhek növekedésével is összefüggésben) nehezen tud beiskolázódni az ifjúság, ellátatlanná válik a szociálisan leszakadó.
Ebben a társadalmi környezetben alakítjuk át gyökeresen az oktatás és az egészségügyi ellátás struktúráját, szorítjuk ki a rászorulót
az ellátó rendszerbôl és helyezzük versenyszférába a társadalombiztosítást. Hogyan is?
Racionalizáljuk a gyógyszerpiacot. Már az év elején meghirdetünk
egy rapid gyógyszertámogatás átcsoportosítást (aminek semmi köze a klasszikus és megfontolt támogatáspolitikai intézkedésekhez),
ennek következtében jelentôsen megnônek a betegterhek. Bevezetjük a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. Megkezdjük a gyógyszeriparral az árleszorító tárgyalásokat, amelynek eredményeképpen
valóban csökkennek a gyógyszerárak, de a támogatás átcsoportosítással együtt ezt még mindig térítési díjnövekedésként éli meg
a társadalom, miközben a kormányzat sikerekrôl számol be. Janus
arcú statisztikák mutatják be a gyógyszerárcsökkenés irányában
tett erôfeszítéseket, miközben a betegterhek növekednek, s ez a jelenség távol tartja a rászorulót a megszokott gyógyszerétôl. De jön
a következô csavar, betereljük ôt a generikus program csatornájába azzal, ha sok a kiadásod, vegyél olcsóbbat. De hogy ne
legyen annyira szabad még ez a döntés sem, az orvost kötelezzük
a generikus rendelésre, a gyógyszerészt ennek kötelezô kiadására.
Jóllehet a gyáripart nem tudtuk minderre felkészíteni, ezért a preferált készítmények befutás elôtt kifutnak a készletekbôl, s mire a beteg már végre megszokta a piros szögletes dobozt, már csak zöld
és hosszúkás van. Esetleg csak barna és kerek, sôt már nem is
olcsóbb. Ha ez még nem lenne elegendô az elbizonytalanításhoz,
kinyitjuk a gyógyszertárak kapuját, „hozzáférhetôbbé” téve néhány gyógyszert a civil laikus kereskedelmi forgalomban. És hogy
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az „esélyegyenlôség” még teljesebb legyen a gyógyszertár létesítés is zöld utat kap, legyen csak verseny. S hogy a hivatás szakszerûsége és biztonsága sem legyen önkorlátozottan kötelezô, végtelenségig kilágyítjuk a szakmai köztestületeket. Ma már (törvénytervezetben is) tetten érhetô az a határozott
szándék, amely egészségügyi szolgáltatói szerepétôl
megfosztva, a kereskedelem felé tolja a közvetlen lakossági gyógyszerellátást. Az ügyvédi és közjegyzôi
területen fontosnak tartjuk és megôrizzük a hivatásrendi kötelezô normatíva rendszert, a gyógyításban
– a hol emberekkel, nem ügyekkel foglalkoznak – nem
ilyen fontos. A gyógyítás érdekében az alapellátásban
harmonikusan és hatékonyan kialakított orvos-gyógyszerész team munkát megbontjuk, az egyik gyógyító
tevékenységét behatároljuk, a másikból kereskedelmet csinálunk. Kihajítottuk a szürkeállományt.
Mindezeknek folyományaként a fekvô- és járóbeteg-szakellátáshoz
már egyre nehezebben hozzájutó beteget kicsit még eltávolítjuk az
alapellátástól is, kiüresedik a háziorvosi szolgálat. Nem baj, hadd
menjen, akinek nincs kitartása, majd jön helyette más (van ötletünk,
hogy honnan). A hozzáférhetô, kiegyensúlyozott és biztonságos
gyógyszerellátás gazdasági mûködésének forrásait olyan mértékben beszûkítjük, hogy több mint kétszeresére növekedett mûködési
költségek mellett 12%-os, jogszabály által elôidézett eredményelvonást kényszerítünk a – ma már kizárólag vállalkozásban mûködtetett – ágazatra. Mindezt váratlanul, nem tervezhetô módon,
gazdasági év közepén, folyamatosan, egyik hónapról a másikra.
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A társadalombiztosításnak Európában társadalmi, szociális és morális tradíciói vannak. A munkát végzô, jövedelemmel rendelkezô
egyénektôl elvonja a jövedelem egy részét, a képzôdô alapokból
ellátást nyújt az ugyanebbe a körbe tartozó személyeknek. Ezt
hívjuk szolidaritási elvnek.
Bár a gyökerek még korábbiak (XV.sz.), de a XIX. század végén
a nagyipar kialakulásával már nélkülözhetetlenné vált a reprodukciós zavarok elhárításának hatékony módszere, egy széles alapot
nyújtó védelmi rendszer, másrészt a gazdasági fejlôdés biztosította
a forrásteremtés lehetôségét. Már ebben az idôszakban az állam
törvény útján kötelezô befizetéseket írt elô a munkavállaló és
a munkáltató számára, részben hozzájárult a kiadásokhoz, önálló
intézményeket hozott létre szociális ellátások céljából, egyes feladatokat meglévô intézményekhez telepített.

A társadalombiztosítás, a szociális gondoskodás feladatai a megélhetési zavarok különbözô helyzeteibôl
adódóan igen sokfélék.
Megoldást kell teremtenie a bármely okból keresôképtelenek ellátására, legyen ez betegség, munkanélkü5 Gyógyszertár VI. évf. 12. szám

liség, öregség, rokkantság, tanulás, gyermeknevelés
stb. A gyökerek tehát évszázadosak, sok-sok generáción átívelô tapasztalattal rendelkeznek. Nyilvánvalóan vannak olyan elemek, amelyeken túlnôtt az
idô. Típusosan ilyen például a magasabb jövedelmûek
igénye a magasabb szintû ellátásra, ami kiegészítô biztosítások keretein belül most is megfelelôen érvényesíthetô. Ugyancsak elôtérbe került az egészségük
megôrzésére, hatékony gyógyulásukra nem kellô figyelmet fordítók, önkárosító életmódot folytatók
közösségi forrásból való ellátásának korlátozása, ami
ugyancsak racionálisan és korrekt módon kezelhetô.
A szolidaritási elvû társadalombiztosítás olyan politikai
struktúrákon átívelô kapaszkodó, amely valóban a keresztény Európa egyik örökségének tekinthetô. Horizontális és vertikális elemei korszerûsítése, finomítása,
a hozzájárulások mértékének átstrukturálása nagy figyelmet, de mindenekelôtt teljekörû társadalmi konszenzust igényel.
Sajnálatos, hogy mindegyik gondolatvezetésemben a változtatás
irányának egyetlen markáns eleme közös, s az a tôke szerepvállalásának határozott igénye a nagy társadalmi újraelosztási rendszerekben.
A társadalom tagjai általában erôn felül is mindent megtesznek egészségi állapotuk helyreállításáért, hiszen akkor munkaképesek, úgy
tudnak kiteljesedett életet élni, segíteni szüleik méltó öregségét, és
felnevelni utódjaikat. Ez részben tudatos, részben genetikai és
biológiai reprodukciós megfontolás. Az egészségügyi ellátó rendszer,
az azt kiszolgáló iparágak és a szolgáltatásokat javarészt szervezô és
finanszírozó társadalombiztosítás óriási, komplex nagyüzem.
A gazdaság egyéb területeirôl ismerjük a nagytôke szerepvállalását a folyamatok vezénylésében. Tudjuk, hogy a gazdasági folyamatok alapvetôen önjáróak, ezért nincs nagy tévedés a következtetéseimben. Átvilágítás, szerkezetátalakítás, optimalizálás,
racionalizálás. Itt két ágra szakad a folyamat, disztribúció és felszámolás, ami akkor következik be, ha máshol gazdaságosabban
tudjuk azt a terméket „elôállítani”, fúzió és felvásárlás, ha a gazdasági tevékenységbôl tartós profitit akarunk. Mind az egészségügyi ellátó rendszer átalakítása során, mind az egészségbiztosítás
átszervezése kapcsán mindkét elem tetten érhetô. A szerkezetátalakítás esetében már mindez látható is. Az egészségbiztosítás
üzleti átalakítása szomorú lépései még csak sejthetôek, a közelmúlt
vitáiban átsejlô motivációk azonban nagy biztonságot adnak
a várható lépésekhez. Létrehozzuk a 22 regionális biztosítót. Bevesszük a versenyszféra tôkéjét 49%-ban, de döntési, meghatározó
pozíciójú menedzsmentjogokkal. Az ellátási szinteket majd késôbb
kalkuláljuk (de csak azért, mert már megszoktuk, hogy fordítva
gondolkodunk). Ha a szervezet mûködik, átvilágítjuk, racionalizáljuk, koncentráljuk (adminisztratív, logisztikai, feladatorientáció
stb. motivációkkal) átalakítjuk 5 szervezetté. Ha „beállt” (idézet
a tv. tervezetbôl) a feladatellátás és letelt a profit visszatartási idô,
kivisszük az eredményt, kicsit hagyjuk agonizálni a struktúrát.
Meghirdetjük eladásra és egy multinacionális befektetônek eladjuk.
Mindeközben a türelmes befektetôi nagytôke (aki közben megszerezte a háttéripart is) megismerte a teljes magyar beteganyagot,
a teljes ellátó rendszert. Övé a beteg, az eszköz és a befizetett
járulék. Mindezt tálcán, törvények által biztosítva adtuk át neki.
Nem marad sem nemzeti kockázatközösség, sem szolidaritás, sem
intézményrendszer, sem a befizetett járulék.

Ha nem így mûködik a tôke, akkor nem jól mûködik
mondják a neves közgazdászok („csak az „erkölcstelen” tôke nem termel profitot” – Friedman). Neki ez
a szerepe a gazdaságban. Pontosan ezért nem szabad
beengedni az egészségügyi ellátásba.
Dr. Mikola Bálint
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Esély a talpon maradásra

A napokban hallgattam egy regionális
tiszti-fôgyógyszerész elôadását. A hivatalba érkezô betegpanaszok száma ugrásszerûen nôtt, az ellenôrzések tapasztalatai
aggasztóak. Sok esetben nincs gyógyszerész a patikában (!), a magisztrális és laborált gyógyszerek minôsége még éppen hogy
megfelelô. Lassan nincs olyan nagykereskedelmi kiszállítás, ahol ne lenne ok, a reklamációra. A szakhatósági ellenôrzések –
kis túlzással – csak a szélfogó meglétére korlátozódnak. Már, ha jut benzin az ANTSZ
gépkocsijába. Jövôre a fogyasztóvédelem
kiemelt területe lesz a maximált ár vizsgálata. A nyuszika és az ô sapkája jut eszembe: ha lesz maximált fogyárad biztos nincs
szélfogód. Vagy fordítva. Egy lezüllött ország
züllésnek indult gyógyszerészete. Európában ( még néhány ország ellenáll ) tombol
az ágazati liberalizáció.
A müncheni pályaudvaron most nyílt a három négyzetméteres „patika”. Add ide a receptedet de ne kérdezz semmit! Utazz csak
haza, aludj kettôt-hármat, és a gagyimagazinnal együtt megjön a nagyi inzulinja.
Ha szerencséd van még hideg a jégakku.
A kockázatok és mellékhatások tekintetében pedig fordulj a sarki gyógyszerészhez.
Ô ingyen is ellát jó tanáccsal. Akár éjszaka
is. A világhálón vásárolt tíz gyógyszerbôl
nyolc hamis vagy rossz minôségû. Nesze
neked különleges áru!

De hiszen nekünk azt mondták, hogy a liberalizáció a verseny mellett a minôség javulását is eredményezi! Nem gondolhatták
komolyan, hogy ezt bárki is elhiszi. De
tehetünk-e bármit is hogy megôrizzünk valamit vívmányainkból, értékeinkbôl? Elôször
is túl kellene élni valahogy. Ami már most is
látszik, ez jó néhányunknak nem fog sikerülni. Elôre bocsátom, nem hiszem, hogy
lennének hirtelen – akár tankönyvbôl – elôvarázsolható „tuti” tippek, megoldások.
Ahány patika, annyiféle egyedi helyzet, tulajdonosi szemlélet. Akire két-három konkurens „rányit” és munkatársait is elcsábítják
ott sajnos nincs sok tennivaló.
Egyébként meg legalább két út kínálkozik.
Átmehetünk egyrészt „sündisznóba”, ill.
„polipként” kiterjeszthetjük csápjainkat. Az
elôbbi, defenzív magatartás során rövidre
zárjuk sorainkat, nem próbálkozunk semmi
újjal, csak az eddigi tevékenységünket próbáljuk jobban és gazdaságosabban végezni. Elhalasztjuk a tervezett beruházásokat,
bér és létszámstop.
Nem kizárt, hogy bizonyos esetekben ez is
segíthet. Én inkább az offenzív, elôremenekülô változatot preferálom. Itt legalább van
még játéktér. Nem is kevés.
Vizsgáljuk felül gyógyszertárunk szolgáltatási palettáját. Betegeink sokszor nem kapják meg azonnal gyógyszereiket. A miért

Ôket érdekli a legkevésbé. Ilyen esetekben
vállalhatjuk a hiányzó patikaszerek házhoz
szállítását. A futár kocsi, egyben vállalkozásunk ingyenes hirdetési felülete is (logó,
elérhetôség stb.). Mivel a futár kilétére nincsenek különösebb elôírások, a tömegével
elbocsátott egészségügyi alkalmazottak
körében megtalálhatjuk leendô munkatársunkat. A „patikafutár” segíthet a vevôkör
bôvítésében, de törzsvevôink megtartásában mindenképp. A szakmai szervezetek
által életre hívott gyógyszerészi-gondozás
programokhoz való kapcsolódás stratégiai
jelentôségû. Nem egy nemzetközi tanulmány hívja fel a figyelmet, hogy a jövôben
szinte csak ez fogja megkülönböztetni a patikákat az egyéb kereskedelmi egységektôl.
A feladat nem könnyû, hiszen láthatjuk,
hogy sokszor egy vércukor-meghatározás,
vagy koleszterinszint mérés egyszerû vevôcsalogató marketingfogássá degradálódik. Tudatosítani kell, hogy nálunk a folyamatos elérhetôség és a hiteles szakmai háttérmunka (továbbképzés, szakmai protokollok stb.) biztosítása mindennél fontosabb.
Még egy mondat a hitelességrôl. Jómagam
csak olyan gondozási, szûrési programot
tudok támogatni, melyek kiállják az. ún. bizonyítékokon alapuló orvoslás próbáját.
Nem hiszem, hogy szakmai szempontból
igencsak kérdéses vizsgálatok (hajvizsgálat, anti-oxidáns mérés aura-fényképezés
stb.) hosszú távon segítségünkre lehetnek.
Ne feledjük, hogy a törvény nem csak idegen befektetôknek teremt könnyebb patikalétesítési lehetôséget. Ha lehetôségeink
(pénzügyi, technikai, személyzet) adottak,
a fiókgyógyszertár átminôsítése közforgalmúvá nem is olyan bonyolult. Elôfordulhat,
hogy ebben az adott önkormányzat is partner. Ha azonban a fiók nem üzemeltethetô
gazdaságosan a településen, még nem feltétlenül kell feladni pozíciónkat. Orvosi kézi
gyógyszertárként még akár rentábilis is
lehet az üzemeltetés. Az sem kizárt – erre
már van is példa – hogy egyébként két egymástól független gyógyszertár létesít egy
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harmadikat. Legalább ismerik egymást. Egy
– rosszabb esetben – pénzmosodaként használt patikával nehéz mit kezdeni.
Követve az idôk szavát, felmerülhet a kérdés, hogy beszálljunk-e az internetes
„bizniszbe”.
Annyiban mindenképp, hogy fejlesszük ki,
és rendszeresen gondozzuk honlapunkat.
Ha törvényesen hozzájutunk vásárlóink emal címeihez, kis költséggel, hírlevelekkel
tudathatjuk akcióinkat, vagy egy új termék
bevezetését. Szintén járható út, ha vásárlóinknak lehetôséget biztosítunk elôrendelések e-mail útján történô feladására. Ha
már a technikánál tartunk, feltétlenül meg
kell említeni az Európa nagyobb gyógyszertáraiban terjedô ún. automata komissiózó rendszereket. E rendszerek nagy elônye,
hogy egyszerre biztosítják a nagyobb
gyógyszerbiztonságot, és idôt a betegekkel
való igazi tanácsadásra. Ugyanakkor egy
intelligens raktár bevezetése szemléletvál-

tást is igényel. Sajnos rendkívül magas
létesítési és egyéb járulékos költségei miatt
gyors és széles körû hazai elterjedésére
alig lehet számítani.
A sorra alakuló és jelenleg még szinte a kísérleti fázisban lévô, többnyire nagykereskedelmi hátterû partner programok csak
közép-, és hosszú távon fogják életképességüket bizonyítani.
Mindenesetre jelenleg úgy tûnik, a részvétel
kisebb kockázattal és több elônnyel jár mint
a teljes önállóság megôrzése. Hogy ez sem
lehetetlen, mi sem bizonyítja jobban, hogy
Norvégiában kb. 19 (!) patikának sikerült is!
Sokan az igazi megváltást a modern marketingmódszerek bevezetésétôl várják. Mivel sok csalódott fogyasztó fejében ez
egyet jelent a vásárlók átverésével, ezért
csak jól megválasztott „praktikákhoz” folyamodjunk. Ez ügyben szerencsére rendszergazdáink is nagyot léptek.

Az általunk használt programokban eddig
is ott volt a lehetôség egy- egy vásárló azonosítására, egyedi listák elkészítésére.
Mindezeket egy vásárlói, vagy törzsvevôkártyá – val összekapcsolva felhasználhatjuk hûséges vásárlóink jutalmazására.
Az ilyen rendszerek szakirodalma hatalmas
és rengeteg tapasztalat gyûlt össze. Bevezetését ne hirtelen felindulásból, hanem soksok kérdés (mit akarok elérni?, kit akarok
elérni? késôbb bôvíthetem-e? stb.) megválaszolása után határozzuk el. Minden egyes
marketingre költött forintra ne kiadásként
hanem befektetésként tekintsünk.
A fentiekben szándékosan nem említettem
a gazdálkodásban, adózásban, munkaügyi
viszonyokban rejlô további lehetôségeket ,
hiszen ezekrôl már számos esetben olvashattunk e lap hasábjain kíváló szakértôk
írásaiban.

Horváth Csaba
allomaspatika@chello.hu

Változó helyzet, változó együttmûködés
Hungaropharma – Gyöngy Patikák
(Gondolatok a Gyöngy Patikák marketing-értékesítési elképzeléseivel kapcsolatban)
a központi elôírásokat. Ezért tartjuk nagyon
fontosnak, hogy ezek az autonóm, önálló
patikák felismerjék a közös fellépésben rejlô lehetôségeket, és valóban azonosuljanak
azokkal az elvekkel, elképzelésekkel,
amelyek a hosszú távú piaci pozícióik
biztosítását, erôsítését teszik lehetôvé.

A gyógyszerpiac gyökeres átalakulása
(drasztikusan csökkenô forgalom, csökkenô
árrés-tömeg, nagyszámú új gyógyszertár
nyitása, gyógyszerek patikán kívüli forgalmazásának megindulása) új válaszokat
kíván a piac régi szereplôitôl is. Ennek támogatására hívta létre 2007-ben a Hungaropharma Zrt. a Partner Patika Programot (PPP), azaz a Gyöngy Patikák körét.
A koncepció azon központi váza, hogy
a patikák, mint a betegekkel/fogyasztókkal
közvetlen kapcsolatot tartó, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó – ugyanakkor kiskereskedelmi tevékenységet folytató – egységek
pozícióinak megôrzése kell, hogy fókuszban álljon a Partner Patika Programban,
maga után vonja azt, hogy kiemelten fontos
szerepet kell, hogy játsszon a fogyasztói
kommunikáció a programon belül.
A fogyasztói kommunikáció alapja, hogy
pontosan definiáljuk a patikakör piaci pozícióját, hitvallását, és ezt egységes és
egyértelmû üzenet formájában közvetítsük
a betegek /vásárlók/ fogyasztók felé. Ennek sikeréhez nélkülözhetetlen, hogy a független patikákból álló, heterogén csoport
tagjai megegyezzenek az alapvetô kiinduló pontban – ha úgy tetszik, a gyógyszertárak „missziójában”! Csak ez teszi
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lehetôvé az egységes, átütô kommunikációt, ahol az egyes kommunikációs eszközök
erôsítik egymást, és egyértelmû üzenetet
közvetítenek. Egy olyan élezôdô versenyben kell helyt állnunk, ahol a potenciális és
már mûködô versenytársak egy részénél
a tulajdonosi és szervezeti struktúrából
adódóan könnyen megvalósítható a kötelezô jelleggel alkalmazott egységes kommunikáció. A Partner Patika Program tagjai
esetében a személyes meggyôzôdésbôl fakadó együttmûködés kell, hogy helyettesítse

A HPH mindehhez a megfelelô eszközöket
kívánja a gyógyszertárak rendelkezésére
bocsátani: marketing és értékesítési szakértelmet és konkrét kommunikációs eszközöket. Mindemellett hangsúlyozni szükséges, hogy a gyógyszer kiskereskedelem
legfontosabb „sikertényezôje” továbbra is
a személyes tanácsadás (ajánlás) eszköze,
amelyet semmiféle tömegmédium és egyéb
kommunikáció nem tud felülmúlni. A betegek /fogyasztók szakértô, empatikus kiszolgálása egyrészrôl egyedülálló lehetôséget
biztosít a beteg/ vásárló lojalitásának kialakítására, erôsítésére, másrészrôl azonban óriási felelôsség is, hiszen az egyéb
támogató eszközöket akár semlegesítheti is
egy nem megfelelô patikus-beteg /vásárló
személyes kommunikáció. A HPH 2008ban a PPP zászlajára tûzte a pozitív értelemben vett „értékesítési technikáknak” a
gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészekkel, expediáló munkatársakkal való
megismertetését, továbbfejlesztését.
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A Gyöngy Patikák stratégiájában a maximális fogyasztói elégedettség, szakmaiság
áll a középpontban – a kommunikáció
kulcsszavai: a szakértô gondoskodás, minôségi szolgáltatás mind a betegellátás,
mind a prevenció területén. Miért indítottuk
a márkanév piaci bevezetését, mégis konkrét termékakciókkal? Fontos volt, hogy
a patikakör mielôbb megjelenjék a betegek
/a fogyasztói célcsoport, lényegében a társadalom döntô többsége felé. Ehhez egyértelmû és már rövidtávon kommunikálható
üzenetre volt szükség. A hasonlóan kialakított arculatot/ az egységes szolgáltatási
színvonalat, a többletszolgáltatások nyújtását (szûrések stb.) értelemszerûen egyik
napról a másikra nem lehet biztosítani
a csatlakozott patikákban. Az általunk választott kommunikációs eszközök véleményünk szerint azonban hatékony módon

ismertetik meg a Gyöngy Patikák koncepcióját, ill. magát a márkanevet a betegekkel
/fogyasztókkal és lehetôséget adnak az
egységes megjelenítésre. Ez az eszköztár
ugyanakkor lehetôséget teremt a patikusok
számára a gyógyszerész és a beteg közötti
személyes kapcsolat erôsítésére.
Fontos dimenziója ezen akcióknak a gyártói /szállítói közremûködés. Partnereink
többsége jól ismeri és alkalmazza a professzionális fogyasztói kommunikációs technikákat, ugyanakkor a Gyöngy Patikák
köre egy olyan új lehetôséget ad a kezükbe, amely egyrészrôl a közvetlen eladást teszi hatékonyabbá és kiszámíthatóbbá, másrészrôl az ár marketing eszközként való
alkalmazását is lehetôvé teszi. Mindemellett
a fentebb már többször említett gyógyszerész /beteg kapcsolaton keresztül arra a személyes megszólításra is lehetôséget teremt,

amely – az egészségügyi szolgáltatások
terén legalábbis – semmilyen technikai eszközzel nem helyettesíthetô!
Az együttmûködés (a patikakör) sikerének
kulcsa, hogy felismeri-e valamennyi együttmûködô patikában a gyógyszertárvezetô,
hogy a megváltozott körülmények újszerû
válaszokat igényelnek, s ezt sikerül-e megértetnie és elfogadtatnia minden kollégájával. Azt is látni kell azonban, hogy a kivételek nemcsak egy-egy gyógyszertár
túlélési esélyeit csökkentik, hanem az egész
együttmûködés sikerét kérdôjelezik meg!

B. Csejtei Ildikó
Üzletfejlesztési és Marketing
fôosztályvezetô
Hungaropharma Zrt.

Új program(ok) és lehetôségek
a gyógyszerészi prevencióban
állásának kialakításában, a gyógyszerész
társadalom jelentôs szerephez juthat. Különösen fontos ez azért is mert a szindrómában szenvedôk között jelentôs a cardiovascularis morbiditás és mortalitás.

A jelenleg 515 patikára kiterjedô Gyógyszerészi Diabetes Prevencióban aktív szerepet vállaló kollégákat – a gyógyszerészeti szervezeteket reprezentáló Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága és
a Magyar Hypertonia Társaság nevében –
szeretnénk elsôsorban megnyerni, hogy tevékenységüket terjesszék ki a hypertonia,
dyslipidaemia és az obesitas, összességében a metabolikus szindróma irányába.
A „Gyógyszerészi Metabolikus Szindróma
Prevenciós Program” és az ehhez kötôdô
kognitív szolgáltatások, valamint az érintett
orvos – és az egészségügyi ellátás egyéb
területein dolgozó – kollégákkal kiszélesedô együttmûködés további jelentôs lépést
jelent a gyógyszerészi gondozás hazai
megvalósításában. A program(ok) felvállalásával aktív és meghatározó részesei lehetünk a „Szív és Érrendszeri Betegségek
Megelôzésének és Gyógyításának Nemzeti
Programja“ megvalósításának.
Természetesen a programokból nem kívánunk senkit se kirekeszteni! Szívesen együttmûködünk mindazokkal is akik „csak“ egyegy területet tudnak felvállalni.
A jelentôs populációt érintô metabolikus
szindrómára nem véletlen esett a választásunk. A szindróma népegészségügyi jelentôségét támasztja alá a közel 30%-os (26,1%)
prevalenciája, amely az életkor elôrehaladtával – 60 év felett – meghaladja az 50%-ot.
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A program(ok)hoz kapcsolódó protokollok
kidolgozása – Szakbizottságunk és a Hypertonia Társaság szakembereinek bevonásával – 2007 év végéig megtörténik. A különbözô programok ill. a metabolikus szindróma programhoz szükséges dokumentumok, információs és ismeretterjesztô
anyagok, valamint a hypertonia programhoz szükséges mérôkészülék (térítésmentes)
átadására elôre jelzett idôpontokban folyamatosan kerül sor. A programok gyakorlati
végzéséhez szükséges továbbképzéseket
folyamatosan szervezzük (lásd melléklet).

A metabolikus szindróma diagnózis alapelemei, az abdominális elhízás, a hypertonia, a dyslipidaemia (kóros HDL-koleszterinés triglyceridszint stb.), és a diabetes.
A tünet-együttes egyben fokozott trombózis
készséggel, alvási apnoeval, mikroalbuminuriával, köszvénnyel stb. is járhat. A gyógyszertári szintû kognitív szolgáltatások nyújtásával, a szindróma és szövôdményei holisztikus szemléletû prevenciójában – egészséges
életviteltôl, a gyógyszeres terápia menedzseléséig – a társadalom pozitív hozzá-

Média kommunikációnkba változatlanul
együttmûködünk az „Egy csepp figyelem“
Alapítvánnyal. Ennek keretében 2007. decemberében a diabetes és szövôdményei,
2008 januárjától kezdôdôen, egészen
nyár elejéig a hypertoniára fókuszálunk.
A vércukor-, koleszterin és triglycerid mérések esetében a Roche, a vérnyomásmérések vonatkozásában az Omron cégek
szakmai, technikai és anyagi támogatására
számíthatunk.

S. A.
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Beszámoló

a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság
elsô félévi munkájáról, és 2008. évi terveirôl
vábbképzések biztosítása, a gyógyszerészi
gondozás orvos-szakmai, társadalmi és politikai elfogadottságának a növelése, a
gyógyszerészi gondozás finanszírozásának rendezéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása.
Mindezeket figyelembe véve az elsô féléves
munka eredményeként elkészült a Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program és
a Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi
Gondozási vizsgálat, valamint az Öngyógyítás, Öngyógyszerelés vizsgálatok kiértékelése. Ez az Egészségügyi Minisztériumnak is megküldésre került.

A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság 2007. augusztus 23.-án alakult.
A szervezetközi (MGYK, MGYT, MOSZ)
Bizottság, az alakuló ülésen, a létrehozó
szervezetek elvárásainak figyelembe vételével fô feladatainak jelölte meg: az elért
gyógyszerészi gondozási eredmények
(Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Programja, Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási vizsgálat, Öngyógyszerelés) közös értékelése, a programok eredményességének szakmai és költséghatékonysági elemzésekkel való alátámasztása,
az engedélyezési (akkreditálási) és ellenôrzési gyakorlatra, valamint a részletes jogi
szabályozásra vonatkozó részletek kimunkálása, és a kodifikáció kezdeményezéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása,
a gyógyszerészi gondozási szolgáltatások
egységes módszertanának kidolgozása,
a további gyógyszerészi gondozási programok harmonizációja és közös támogatása,
a gyógyszerészi gondozás „tömegesítésének” elôkészítése, hogy minden gyógyszertár végezhessen gyógyszerészi gondozást,
az összehangolt és költségtakarékos to-

A Bizottság kidolgozta a gyógyszerészi
gondozás jogszabályi hátteréül szolgáló
szakmai anyagot. A Bizottság szakmai állásfoglalása szerint: A gyógyszerészi gondozás a gyógyszerész által végzett dokumentált tevékenység, melynek célja a hatásos, biztonságos és költség-hatékony
gyógyszeres terápia elôsegítése, együttmûködésben az orvossal, továbbá a beteg
egészségtudatos életmódra nevelése, gyógyszerhasználatának irányítása, együttmûködô készségének növelése, életminôségének
javítása, minôségileg kontrollált körülmények között. Az emelt szintû gondozási
programok szakmai támogatása akkreditált
szoftverrel szükséges.
A gyógyszerészi gondozáson belül megkülönböztetünk alap- és emeltszintû szolgáltatásokat, melyek az alábbiak: öngyógyításöngyógyszerelés gyógyszerész-szakmai támogatása, receptre történô expediáláshoz
kapcsolódó gyógyszer-alkalmazási információk nyújtása; lejárt gyógyszerek begyûjtése; egészség-promóció. Az emelt szintû
szolgáltatások az alábbiak: gyógyszerhasználat nyomonkövetés, elemzés, recepthez
kötôdô gyógyszerészi intervenció; anyagcsere-paraméterek ellenôrzése; beteg-együttmûködést javító szolgáltatások; továbbá
adott betegségekre fókuszáló speciális

gyógyszerészi gondozási programok. Az
elkésztett szakmai koncepcióban a Bizottság kidolgozta a gondozási formák elfogadására, bevezetésére, a protokollok készítésére, jóváhagyására, a gondozási tevékenységhez szükséges engedélyezési eljárások
biztosítására vonatkozó irányelveket. Ezeket a szempontokat a szakmai szervezetek
a profilrendelet véleményezésekor fel tudták használni.
A Bizottság elkészítette a Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programját, melynek célja, hogy a diabetes és hipertonia program alapjain, egy komplex
gyakorlati megközelítést adjon a kardiovaszkuláris rizikó csökkentésére. A metabolikus szindróma program 2008-as év
folyamán folyamatosan kerül bevezetésre
az akkreditált gyógyszertárakban.
A Bizottság kijelölte a 2008-as év prioritásait, melyek a már említett metabolikus szindróma program mellett, a gondozás alapszintjéhez fûzôdôen:
– Öngyógyítás, öngyógyszerelés témában
 Felsô légúti megbetegedések
 Fejfájások, fájdalomcsillapítás
 Gasztrointesztinális betegségek
 Bôrgyógyászat
– Gyakorlati gyógyszerelési problémák
Ennek megfelelôen készülnek el a Bizottság
közremûködésével a vonatkozó protokollok, és GYGSZB által 2008-ban szervezett
továbbképzések is ezeket a témaköröket
fogják felölelni.
A Bizottság az elmúlt fél év során a szervezetek együttmûködésével megkezdte azt
a folyamatot, amely a gyógyszerészi gondozás magyarországi elterjedéséhez alapvetôen szükséges, így határozva meg az új
gyógyszerészi kompetenciák egyik elemét.

Dr. Hankó Balázs
GYGSZB titkára

Állás, lakással
Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû,
1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új,
2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében.

(06 70 211-7318 vagy 06 70 277-5552) ✦ Dr. Mikola Bálint
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Adóváltozások

2008

A 2008. évi adócsomag – a parlamentben az utolsó utáni pillanatig születô új regulák és módosítások ellenére – nem tartalmaz az
elôzô évihez képest nagy horderejû változásokat. Az adórendszer
egyszerûsítésére, a jobb áttekinthetôségre, az adócsökkentésre
irányuló tervek nem váltak valóra, elmaradt az ún. kisadók összevonása, és továbbra is megmaradt a jövedelmek adó formájában
történô központosításának magas szintje.
Fontos változás az új áfatörvény megalkotása, amely az uniós direktívákhoz való igazodás és a gazdaság kifehérítésének szándékával született, azonban az adómértékek nem, csak az adóelszámolás technikája változott meg.
Szigorításokat tartalmaz az adózás rendjérôl szóló törvény jövô évi
módosítása, a bírságok a duplájára emelkednek – fokozott ellenôrzés mellett (2008-ban 2000 új revizor az APEH-nál).

Fôbb változások adónemenként
• Személyi jövedelemadó

 Az adótábla nem változott, azonban vannak változások az
adójóváírásban, az adómentes juttatásokban, a vállalkozói
adózásban.
Nem a 2008-as adócsomag része, hanem már a 2007. évi
adótörvény tartalmazta az egyéni vállalkozó nyereségminimum szerinti adózását 2007. július 1-tôl. A 2007. évi
adó számításánál, ha az egyéni vállalkozó bevételeinek és
költségeinek különbsége nem éri el az adóévben eladásra
beszerzett áruk és eladott közvetített szolgáltatások együttes
értékét nem tartalmazó árbevétel 2%-át, akkor vagy nyilatkozatot tesz és kitölti a bevallást, kiegészítô nyomtatványt,
vagy a nyereségminimumot tekinti adóalapnak.

 Adójóváírás
Megszûnik a külön alap- és kiegészítô jóváírás, az adójóváírás a bérjövedelem 18%-a, legfeljebb havi 11 340 Ft, 12
hónapra 1360 080 Ft. Ez az összeg teljes egészében az évi
1 millió 250 ezer Ft jövedelem alatt érvényesíthetô, ettôl
a határtól az adójóváírás csökkenô mértékben érvényesíthetô,
a felsô jövedelemhatár 2008-ban 2 millió 762 ezer Ft. (Ha az
alkalmazott bére ebbe a tartományba esik, nettó jövedelme
változatlan bruttó bér mellett is emelkedik valamennyit).
 Adómentes juttatások
A munkavállaló részére nyújtott étkezési hozzájárulás
adómentes része emelkedik, a hideg étel utalvány 5000 Ftról 6 000 Ft-ra, a melegétkeztetés esetében az adómentes
határ 10 000 Ft helyett 12 000 Ft lesz 2008-tól.
Az adómentes iskolakezdési támogatás a jelenlegi
20 000 Ft-ról az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 30 százalékára – 21 ezer forintra – emelkedik
gyermekenként.
2008. január 1-jétôl a minimálbér 20%-áról annak 30%-ára
növekszik a munkáltatói hozzájárulásként adómentesen az
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, illetve önsegélyezô
pénztárba fizethetô összeg.
Emelkednek ugyan egyes adómentes természetbeni juttatások értékhatárai, de az adómentes béren kívüli juttatások
400 ezer forintos korlátja nem változik 2008-ban. Adminisztratív könnyítést jelent viszont az a módosítás, hogy az értékhatár
túllépése esetén a különbözetet ezentúl csak az adóévet követô
év május havi kötelezettségekkel együtt kell rendezni.
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 Üzletpolitikai ajándék
2008. január 1-jétôl megszûnik az üzletpolitikai (reklám) célból
adott ajándékok adómentessége, az áruminta kivételével.

• Egyéni vállalkozókat érintô változások:

 10%-os vállalkozói adókulcs
Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói adóalap legfeljebb
50 millió forintos része után az általános 16 % helyett 10%
vállalkozói adót kell megfizetnie, részletesen szabályozott
feltételek megléte esetén.
 Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka
Az adózás elôtti eredmény 50 %-ára emelkedik a fejlesztési
tartalék képzésének korlátja.
 Telefonhasználat
Ha a cégtelefon használatában a számla alapján a magáncélú beszélgetés tételesen nem különíthetô el, akkor a számla
(áfát is tartalmazó) összegének 20%-át mindenképpen magáncélú használatnak kell tekinteni, és adóköteles.

• ÁFA

 Építôipar, ingatlanok adózása
Az új Áfa törvény szerint az új építésû lakóingatlanok és az
építési telkek értékesítése továbbra is adóköteles marad. Változás azonban a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a lakóingatlannak nem minôsülô egyéb ingatlanok értékesítése is
csak akkor lesz adóköteles, ha az ingatlan új építésû.
 Csoportos adóalanyiság
A jelenlegi szabályok szerint kizárólag hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások választhatnak csoportos
adóalanyiságot, Jövôre minden Magyarországon székhellyel,
állandó telephellyel rendelkezô kapcsolt vállalkozás választhatja a csoportos adóalanyiságot, amennyiben teljesíti a törvényben elôírt – egyébként túlzottan is szigorú – feltételeket.
 Kötelezô számlakiállítás a teljesítést követô 15
napon belül
Az új Áfa törvény határidôt állapít meg a számlák kibocsátására
vonatkozóan. Az új szabály szerint a számlát a teljesítéskor, de
legkésôbb az azt követô 15 napon belül ki kell állítani.
 Gyûjtôszámla az azonos napon, illetve áfa periódusban teljesített értékesítésekrôl
Egyszerûsítési lehetôségként szerepel az új Áfa törvényben
a gyûjtôszámla, melynek lényege, hogy ha az adóalany
ugyanannak a vevônek egy áfaelszámolási idôszakon belül
több értékesítést is teljesít, akkor arról elegendô egy, ún.
gyûjtôszámlát kibocsátania.
 Társasági és osztalékadó
Fejlesztésre az adózás elôtti eredmény 50%-a tartalékolható
a korábbi 25% helyett.
A társasági adó kulcsa 50 millió Ft adóalapig – meghatározott feltételek teljesülése esetén az általános 16%-os kulcs
helyett 10%.
 Társadalombiztosítási járulékok változása
A munkáltatói és a munkavállalói társadalombiztosítási járulékok mértékében átcsoportosítások lesznek 2008. január 1-jétôl. Az átcsoportosítások összességében nem okoznak tehernövekedést.
A nyugdíjjárulék-fizetési felsô határ egy naptári napra jutó
összege 2008. évben 19. 500 forint lesz a jelenlegi 18. 490
forint helyett, azaz évi 6 748 850 forintról 7 137 000 forintra
emelkedik a járulékfizetési korlát.
Dr. Bartal Éva
okl. közgazda
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Az átalakulásról

Az átalakulásról
A tavalyi év végének jogszabály alkotási dömpingje hozta meg az egyik legjelentôsebb,
gyógyszerészeket érintô jogszabályi változást. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(a továbbiakban Törvény) helyezte hatályon
kívül a korábbi gyógyszertárak mûködésére
vonatkozó (1994. évi LIV. törvény) rendelkezéseit.
Ezáltal megszûnt a korábban áthidalhatatlannak tûnô probléma, mely szerint az akkor
hatályos jogszabályi rendelkezés, amely a
gyógyszertárak létestésérôl és mûködésük
egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. tv.
értelmében rögzítette, hogy a gyógyszertárat
csak személyes gyógyszertár mûködtetési
joggal rendelkezô gyógyszerész, illetve
olyan betéti társaság mûködtethet, amelynek
beltagjai csak gyógyszerészek és az egyik
beltag, vagy hozzátartozói személyi jog
esetén a felelôs vezetô vagy haszonbérlô
rendelkezik személyi joggal.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés tehát
egyértelmûen kimondta, hogy a gyógyszertárat vagy egyéni vállalkozóként vagy betéti társasági formában lehetett kizárólagosan mûködtetni.
A jelenlegi hatályos rendelkezések értelmében bármilyen társasági formában van lehetôség a gyógyszertár mûködtetésére,
beleértve ebbe az egyéni vállalkozói formát is. (Törvény 76. § (1) A közforgalmú
gyógyszertárat személyi jog alapján mûködtetô gyógyszerész – ide nem értve azt
az esetet, amikor a személyi jog jogosultja
gazdasági társaság tagja – a társadalombiztosítási és a pénzügyi jogszabályok alkalmazása során az egyéni vállalkozóval
esik egy tekintet alá.)
A törvény kimondja az alábbiakat:
„Közforgalmú gyógyszertárat gazdasági
társaság akkor mûködtethet, ha a mûködtetett gyógyszertár szakmai vezetését ellátó
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személyi jogos gyógyszerész a gyógyszertárat mûködtetô vállalkozásban tulajdonosi
részesedéssel rendelkezik.“
Ezzel egyidejûleg azonban nem szab korlátot, sem alsó, sem felsô limitet a társasági
részesedés mértékét illetôen, és nem tartalmaz szükségtelen rendelkezéseket a társasági formák meghatározásában sem. Változatlan viszont az a rendelkezés, hogy a társaság a megalakuláskor az okiratot, az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell
mutatni, és a módosításokat – a változást követô harminc napon belül – be kell jelenteni.
Korlátozó rendelkezések azért vannak,
amelyek szükségszerûsége nem vitatható.
Így többek között kimondja a törvény, hogy
„amennyiben közfinanszírozásban részesülô gyógyszer kiszolgáltatására szerzôdött
gyógyszertárat mûködtetô társaságban
a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény
3. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti értelemben – közvetlen és közvetett módon – mértékadó befolyást gyakorló gyógyszergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkezô gazdálkodó szervezet,
illetve gyógyszerek külön jogszabály szerinti támogatással történô gyógyszerrendelésére jogosult orvos van, a befolyás gyakorlója köteles ezt a tényt az egészségbiztosítási felügyeleti hatóságnak bejelenteni.
Az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság
ellenôrzi, hogy a közfinanszírozásban részesülô gyógyszer támogatással történô
forgalmazására szerzôdött gyógyszertár,
valamint a gyógyszergyártó, -forgalmazó,
illetve a támogatással történô gyógyszerrendelésre jogosult orvos között létezik-e
olyan nem kívánatos magatartás-összehangolás, amely a betegek, fogyasztók hatékony és biztonságos gyógyszerellátását sérti vagy veszélyezteti. Amennyiben a nem kívánatos magatartás-összehangolás megvalósul, az egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kezdeményezi az egészségbiztosítási
szervnél a támogatással történô forgalmazási jogot biztosító szerzôdés felmondását.”
A jelenleg meglévô egyéni vállalkozásban
mûködô gyógyszertárak nagy száma mindenképpen indokolttá tenné a megfelelô
társasági formába történô átalakulást.
Az idôközben megváltozott és a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezései azonban továbbra sem teszik lehetôvé, hogy az egyéni vállalkozó közvetlenül
betéti társasággá alakuljon át, mert a jelenlegi szabályozás szerint az egyéni vállalkozó elôbb egyéni céggé kell, hogy alakuljon, majd pedig egyéni cégbôl korlátolt
felelôsségû társasággá. Ez azonban a már
említett változások miatt többé nem akadály, hiszen bármilyen társasági formát választhat a gyógyszerész gazdasági társasága formájának.
A társasági törvény kizárólag az egyszemélyes korlátolt felelôsségû társaság, vagy
egyszemélyes részvénytársaság fogalmát
ismeri, más egyszemélyes társasági forma
létrehozására nincs lehetôség. Természetesen ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy
betéti társasági formában üzemeljen erre is
van lehetôség, a korlátolt felelôsségû tár-

saság bejegyzését követô olyan átalakulással, amelyben társasági formát vált és betéti
társaságként mûködik tovább.
Ügyvédként azonban ennek az indokoltságát meg kell kérdôjeleznem, elsôsorban
a szigorú felelôsségi szabályok miatt.
Kijelenthetjük tehát, hogy jelenleg már törvényes keretek között lehet úgy társasági
formát váltani, egyéni vállalkozóból társas
vállalkozássá alakulni, hogy az valamennyi
vonatkozó jogszabályi kritériumnak megfelel.
Elhárult az az akadály is, hogy az egyéni
vállalkozást meg kellett szüntetni, és azt követôen lehet csak a betéti társaságot megalapítani. A társasági törvény rendelkezései a vállalkozás és a korlátlan felelôsséggel
bíró személy tagságával mûködô társaság
létrehozását most sem engedi meg, de a az
új Törvény rendelkezéseinek pozitív változása a költséges megszûntetés nélküli átalakulás lehetôségének a megteremtésével biztosítja a vállalkozás teljes szabadságát.
Az átalakulás során ugyanis nem kell az
egyéni vállalkozásban felhalmozódott vagyon (eszközök, készletek, pénz) quasi kiadása, eladása után az adókat megfizetni,
mert nem errôl van szó, hanem átalakulásról, ahol az egyéni vállalkozás a késôbb
átalakulással létrejövô társaság jogelôdje
lesz. Megszûnése tehát csak látszólagos, vagyona tovább kerül a jogutód társaságba.
Ez a változás lehetôvé teszi a fentiekben
említett azon változtatást, hogy egyéni vállalkozásból közvetlenül olyan társasági
formába lehet alakulni, amely már lényegesen kevesebb kockázatot hordoz magában
a felelôsség korlátozott voltából eredô, és
elkerülhetô az is, hogy az egyéni vállalkozásban felhalmozódott vagyon után adót
kelljen fizetni. Ez az adófizetési kötelezettség természetesen a folyó adófizetési kötelezettségeket nem érinti, kizárólag csak azt
jelenti, hogy nem kell olyan adóterheket vállalni egy látszólag megszûnô vállalkozás
után, amely egyébként társasági formában
továbbmûködne. A megszûnés azért látszólagos csak, mert a tevékenységet társasági
formában az érintett gyógyszerész továbbfolytatja, az átalakulás pedig törvényi szinten deklaráltan is adómentes.
Az átalakulás jogi lehetôségének megteremtése kedvezô hatású, mert a jelenleg
egyéni vállalkozásban mûködô gyógyszerészek nagy többsége az ismert személyi
jövedelemadó törvény könyvvezetési szabályai, továbbá adózási szabályai szerint
a társasági formában történô mûködést
választják.
Természetesen részletesen meg kell vizsgálnunk a kérdés adózási, számviteli részét
is, hiszen ha már megnyílt a lehetôség
a változtatásra, azt mindenképpen olyan
formában kell megtenni, hogy az átalakulás a legkedvezôbb lehetôséget teremtse
meg az érintetteknek.
A gazdasági társaságokról szóló és idôközben már módosításra került 2006. évi
IV. törvény – a továbbiakban törvény – részletesen szabályozza a gazdasági társaságok átalakulását.
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A jelenlegi gazdasági környezet egyre inkább indokolttá teszi a teljes anyagi és személyi felelôsség mellett mûködô gazdasági
társaságok (bt., kkt) és az egyéni vállalkozások gazdasági társasági formába történô
átalakulását.
A törvény kimondja, hogy a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való
átalakulása során a gazdasági társaság
alapítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. Az átalakulás során azonban
alkalmazni kell a törvénynek az egyes társasági formák szabályainál megfogalmazott átalakulási elôírásait is.
Az átalakulás során olyan társasági formát
kell választani, amely esetében legalább
a törvény által az adott társasági formára
elôírt legkisebb mértékû, vagy – ilyen törvényi elôírás hiányában – a társaság által
meghatározott jegyzett tôke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással
eleget tud tenni. A jelenlegi hatályos szabályozás szerint ez a tôke minimum a betéti
társaságoknál nincs limitálva, a korlátolt felelôsségû társaságok esetében 500.000.Ft, míg a zártkörûen mûködô részvénytársaság esetében 8.000.000.- Ft-ban került
meghatározásra 2007. szeptember hó 1.
napjától.
Az üzleti partnerek szempontjából fontos
szabály változatlan a korábbi törvényi rendelkezésekhez képest, nevezetesen az
átalakulással létrejövô gazdasági társaság
az átalakult gazdasági társaság általános
jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot
illetik meg a jogelôd gazdasági társaság
jogai, és terhelik a jogelôd gazdasági társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerzôdésben foglalt
kötelezettségeket is.
Amennyiben a gazdasági társaság által,
hatósági engedély kiadása iránti kérelemre
indított eljárás van folyamatban, a gazdasági társaság köteles az átalakulás elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak
haladéktalanul bejelenteni.
Kiemelendô körülmény azonban, hogy a
korlátlan felelôsségi szabályokkal mûködô
társaság korlátlanul felelôs tagja – a tagsági viszonyának megtartása mellett – az
átalakulás következtében korlátozottan
felelôs taggá (részvényessé, vagy kft. üzletrész tulajdonossá) válik, e változás bekövetkeztétôl számított öt évig – ha a társasági
vagyon a követelést nem fedezi – továbbra
is korlátlanul és egyetemlegesen felel a társaság azon tartozásaiért, amelyek korlátlanul felelôs tagsági viszonyának megszûnése elôtt keletkeztek. Az átalakulás során
a társaságtól megváló korlátlanul felelôs tag
tagsági viszonyának megszûnésétôl számított öt évig korlátlanul felel a jogelôdnek
a jogutód által nem fedezett, a tagsági
viszonya megszûnése elôtt keletkezett tartozásaiért.
A gazdasági társaság legfôbb szerve az
átalakulásról két alkalommal határoz.
Amennyiben elsô ízben a vezetô tisztségvi12 Gyógyszertár VI. évf. 12. szám

selôknek – ha a társaságnál felügyelôbizottság mûködik –, a felügyelôbizottság
által véleményezett elôterjesztése alapján
azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulás
szándékával, dönt továbbá arról, hogy a
gazdasági társaság milyen társasági formába alakuljon át, és elôzetesen felméri,
hogy a társaság tagjai közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává válni. Ha
a tagok az átalakulás szándékával – az
adott gazdasági társaságnál elôírt szavazati aránnyal egyetértenek, a legfôbb
szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyérôl, és megbízza a társaság
vezetô tisztségviselôit a vagyonmérlegtervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges
egyéb – jogszabály által meghatározott
vagy a legfôbb szerv által elôírt – okiratok
elkészítésével. A fordulónapot célszerû
olyan idôpontra tenni, amikor viszonylag
kevesebb munkabefektetéssel lehet a mérleget és leltárt elkészíteni, jelesül, vagy december 31.-re, vagy félév, negyedév zárónapjára. Így némiképp könnyebb dolga
lesz a könyvelést végzô személynek és a
könyvvizsgálónak is. Amennyiben az év
zárásától számított 6 hónapon belül, tehát
legkésôbb június 30.-ig erre sor kerül, akkor ez elôzô év mérlegbeszámolója is felhasználható az átalakulásnál.
A vezetô tisztségviselôk elkészítik az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlegtervezetét és vagyonleltártervezetét, a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét,
a jogutód társaság társasági szerzôdés
tervezetét, illetve – amennyiben van ilyen
személy – a jogutód gazdasági társaságban tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló
tervezetet.
A leltárt és a mérleget könyvvizsgálóval kell
ellenôriztetni, aki azonban nem lehet a társaság korábban bejegyzett könyvvizsgálója, ezáltal ez plusz költséget jelent.
A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei
elfogadásáról a legfôbb szerv a társaság
átalakulásáról véglegesen döntô – második
– ülésén határoz. A vagyonmérleg-tervezet
adatai és a vezetô tisztségviselôk elôterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód
gazdasági társaság tagjait, a tervezett
jegyzett tôkébôl ôket megilletô hányadot,
és ugyancsak meg kell állapítani a jogutód
gazdasági társaságban tagként részt venni
nem kívánó személyeket megilletô vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.
A legfôbb szerv ezen ülésén meghatározhatja azt idôpontot, amikor az átalakuláshoz fûzôdô joghatások beállnak, azaz
kérheti, hogy a Cégbíróság melyik nappal
jegyezze be az átalakulás tényét. Ez egy
remek új lehetôség, hiszen ha év végi fordulónapra kérik, akkor nem kell az egyébként elkészítendô mérlegen túl (éves beszámoló) másik, az átalakulás bejegyzésétôl
számított 90 napon belül elkészített mérleget csinálni. Tudni kell azonban, hogy

csak akkor érdemes erre indítványt tenni,
ha a kérelmek hiánytalan és szakmailag
megfelelô elôterjesztése bizonyos.
Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni
kell a gazdasági társaságnál mûködô
munkavállalói érdek-képviseleti szerveket,
amennyiben ilyen létezik. Eddigi tapasztalataim alapján ennek hiányában nyilatkozni kell a Cégbíróság felé, hogy érdekképviselet nincs, tehát a nyilatkozat nem hiányzik a beadáskor, hanem olyan egyáltalán nem is lesz.
A gazdasági társaság a társasági szerzôdés aláírását követô nyolc napon belül
köteles errôl a Cégközlönynél közlemény
közzétételét kezdeményezni, amelyet két
egymást követô lapszámban kell közzétenni. A közlemény tartalmi elemit a jogszabály állapítja meg, de amennyiben az
hibás, vagy nem megfelelô a szerkesztôség
külön is, segítôkészen jelzi azt. A közlemények megjelenése cca. 1 hónapot vesz
igénybe.
Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket
nem teszi lejárttá. Azok a hitelezôk, akiknek
az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései (pl.
árúszállításból eredô) az átalakulással hozott döntés elsô közzétételét megelôzôen
keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követô harmincnapos jogvesztô határidôn belül biztosítékot követelhetnek. Erre nézve is kell a vezetô tisztségviselônek nyilatkozatot adnia Cégbíróság
felé, hogy volt-e ilyen és ha igen milyen
biztosítékot kapott.
A fentiekben az átalakulás általános szabályait vizsgáltuk, beleértve ebbe a társasági
forma váltása miatti átalakulást is. Ez utóbbi eset, amikor az egyéni vállalkozó alakul
át gazdasági társasággá, vagy a már meglévô gazdasági társaság más társasági
formára tér át. (bt.-bôl kft.-vé) Ezen túlmenôen több átalakulás is létezik, azonban
eddigi tapasztalataim szerint a leggyakoribb a meglévô gazdasági társaságból
történô kiválással történô átalakulás, melynek során egy új, korlátozott felelôsség mellett mûködô társaság jön létre a patika
üzemeltetésére, míg az addig felhalmozott
vagyon marad a már meglévô, mûködô cégben, és ezáltal a korábbi cég, mintegy holding (vagyonkezelô) társasággá változik.
A Cégbírósági eljárás megkezdésére 60
nap áll rendelkezésre az elsô döntés
napjától. Ez alatt kell elkészíteni a már említett okiratokat, mérleg és leltár tervezeteket
és meg kell jelennie a hirdetményeknek is.
Amennyiben a Bíróság hiánypótlási eljárás
nélkül jegyzi be a változást, akkor általában 2 hét alatt ez megtörténik. Gyorsítja az
eljárást az elektronikus úton történô eljárás
is, hiszen erre már lehetôség van ebben az
eljárásban is.

Almási és Borsy Ügyvédi Iroda
Dr. Borsy János ügyvéd
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Interjú Dr. Balla Lászlóné Icával,
a MOSZ egyik alapítójával,
a gyógyszerészet helyzetérôl
tekintélyünk van. Innentôl engem nem különösebben érdekelt, hogy ki és miért próbál
támadási felületet, hibákat keresni rajtunk.
Aztán idôvel lassan követett minket a többi
magángyógyszertár a megyében, a városban, azt hiszem, hogy mi voltunk a mérce.

Ez a fajta munkafelfogás és
határozottság esetleg ma is
irányadó lehet?

Hogyan értékelné az elmúlt másfél
évtizedet a honi gyógyszerész
szakma szempontjából?
(„Gyógyszertár”)
Errôl órákat lehetne mesélni azt hiszem.
Nagyon szép és forradalmi korszak volt,
rengeteg lehetôség nyílt meg elôttünk, részben éltünk is ezekkel, de volt, amit elszúrtunk. Szakmailag, emberileg hatalmas kihívásokkal találkoztunk, elôtte a gyógyszerészet egy bezárt, szûk szakma volt, a maga saját korlátaival. Egy egészen új világ
tárult fel elôttünk, ahol már sokkal több
mindent kellett tudnunk, nem csupán a szakmát, a gyógyszerészetet, hanem naprólnapra fejlôdnünk is kellett, különben lemaradtunk volna, muszáj volt megfelelnünk. Én
a nagy változások elôtt kórházi gyógyszerész voltam de idôvel olyan szakaszához
érkeztem az életemnek, hogy úgy éreztem,
váltanom kell. Akkor nyíltak az elsô magángyógyszertárak Magyarországon, elmentem Pap Endréhez, aki az elsô magángyógyszerész volt itthon, s egyben az évfolyamtársam volt. Tanácsokat kértem tôle,
azt remélve, hogy ezt én is meg tudom
csinálni. Aztán hozzáfogtam, és nagyon élveztem a semmibôl létrehozni egy gyógyszertárat, kialakítani, beszerezni minden
kelléket hozzá, keresztülesve azon a furcsa
helyzeten, amit az átvétel-átadás jelentett.
Akkor még másképp néztek ránk, akik mertünk valamit tenni. Bennünk a kisördögöt
vagy hasonlót láttak, ezért próbáltak mindenbe belekötni. A helyi kollégák, az orvostársadalom és az egészségügy sem jó
szándékkal figyelték tevékenységünket akkoriban. De ez nem tartott sokáig, hiszen
a lakosság nagyon gyorsan elfogadott és
megszeretett bennünket és szépen lassan kialakult az, hogy nevünk, elismertségünk és
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Nehezebb, sokkal nehezebb, mint akkor
volt. Akkor csak a közvéleménnyel kellett
megküzdeni, most a politikával, a gazdasági helyzettel, a betörô multikkal, a káosszal,
mert káosz van. Nem tudunk igazi irányt
találni, ha magunkban nem találunk ilyen
irányt, akkor elvesztünk. Ez a jelenlegi helyzet, ami az országban van, és nem csak az
egészségügyben, megkívánja, hogy nagyon
stabilak legyünk legbelül, hogy fenn tudjunk
maradni.

Az eltelt idôszakban a gyógyszertári munka mennyivel és hogyan
változott?
Kitágult és gyönyörû lett, a nehéz ugyanakkor jó évek után. Béreltem egy helyiséget, ami önkormányzati tulajdonban volt,
az önkormányzat azonban eladta a fejem
felôl. Így új helyet kellett szereznünk, megvettünk egy lakást, és ezt alakítottuk át
gyógyszertárrá, aminek nagyon örülünk, hiszen itt saját magunk vagyunk. Aztán következett igazán egy szép korszak, élveztük
azt, hogy jók vagyunk, hogy amit csinálunk
az jó és lendület van. Késôbb azt vettük
észre, hogy többet és színesebbet kell adnunk, mint egy átlagos patikának, s szerencsére mindig találtunk olyat, amivel többet
tudtunk kínálni. Elkezdtem érdeklôdni akkoriban a természetgyógyászat iránt, elôször
én végeztem el egy természetgyógyászati
kurzust, minek köszönhetôen egy új világ
tárult fel elôttem, és akkor arra jöttem rá,
hogy az embereknek sokkal többet tudok
nyújtani a gyógyszertárban, ha ilyen szemlélettel vagyok átitatva. Majd a kollégáim
közül is többen elvégeztek ilyen tanfolyamokat. Sokkal emberközelibb az a felfogás, mint a szigorú orvostudomány, vagy a
gyógyszerészet önmagában. A gyógyszerészet és az orvostudomány betegségcentrikus, gyógyszercentrikus, azt hisszük, hogy
ezzel mindent meg tudunk oldani. Pedig
nem. Szerintem a gyógyszerészetnek egyik

legfontosabb szerepe, azon túl, hogy átadjuk a gyógyszert, az egészségrôl való
felvilágosítás, az egészséges életmódra nevelés és ebben partnernek lenni. Ezen a területen óriásiak a lehetôségek, és annyira
nem használjuk ki. Rengeteget lehetne tenni
e téren, akár csak kis lépésekben. Ha magam ellen is beszélek, de akkor is etikusabbnak tartom közvetíteni, hogy kevesebb
gyógyszert fogyasszanak.

A helyes életvitellel és egészséges
életmóddal kapcsolatos programok
népszerûsítését hogyan sikerült
megoldania a lakosság körében?
Ez úgy kezdôdött, hogy egy szlogent hallottam egyszer, ami megragadt a fülemben.
A szlogen a következô volt: a mozgás
nagyon sok gyógyszert pótol, de nincs
olyan gyógyszer, ami a mozgást pótolja.
Én ezt hiszem, hogy így van. Ezután jöttek
sorban a lépések, a sors mindig adott egy
lehetôséget. Felkínáltak egy hatalmas, üres
helyet, akkor született meg a gondolat,
hogy itt egy fitnessz termet kell kialakítani,
habár korábban sosem gondoltam erre.
Egy fitnessz, egy aerobic terem, szauna,
szolárium alkotja a létesítményt, szakképzett edzôk vannak, több társas foglalkozást
tartunk. Mindenki megtalálja a magának
való elfoglaltságot. Amit nem jól láttam ezzel kapcsolatban, azt hittem elegendô
marketinget kapott, azonban többet kellett
volna. Arra gondoltam, hogy egy-két újságcikket leírok, egyszer-kétszer elmondom,
akkor az emberek megértik, hogy ez azért
van, hogy az ô életüket szebbé tegye. De
azt tapasztaltam, az emberekben akkora
a gátlás, hogy nem mernek élni a lehetôséggel. Azoknak a típusú embereknek,
akiket agyonterhelnek és stresszes életet
élnek, azoknak kötelezôvé tenném a rendszeres mozgást, pláne negyven év fölött.
Mert ez a rendszeres elfoglaltság tökéletesen karbantartaná az immunrendszerét,
az idegrendszerét, a testét, a fizikumát, az
ízületeit, a vérnyomását és még a kedve is
jobb lenne. De nem az a réteg jön el, akit
gondoltam, az a réteg túlságosan gátlásos.
A fiatalabb korosztály érdeklôdik, az én
korombeliek azonban nem, pedig ez volna
az igazi nagy durranás. Ha eljönnének, és
jól éreznék magukat, látnák, hogy senki
nem veti meg ôket ezért. Eltöltenének ott
egy órát, kevesebb gyógyszert szednének.
Azonban nagyon nehéz ôket becsalogatni.
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Éppen most szervezünk egy háziversenyt,
az ottani légkör, hangulat, nagyon jó, aki
eljön, az szinte csak profitálhat belôle.

A gyógyszerészi gondozás terén
milyen sikereket ért el?
A diabétesz gondozást szinte az elsô percek óta végezzük. Az egyik évben mi kaptuk az elsô díjat a meglévô gyógyszertárak
közül. Nagyon sokan szeretik, és igénybe
veszik nálunk a szolgáltatásokat, melyeknek külön szobát alakítottunk ki. Itt történik
a homeopátiás állapot felmérés, a vércukorszint mérés, a koleszterinszint mérés és
a hajvizsgálat. Túlságosan azonban most
már nem akarom elaprózni magunkat,
ennyi szerintem elegendô, ebbe bele kell
férnie annak, ami a mi feladatunk, hogy az
egészséges életvitelre adjunk tanácsokat az
embereknek. Már adódott olyan lehetôség
is, hogy különbözô tesztvizsgálatokat végezzek a gyógyszertárban, de szerintem
a patikákba ez nem való, nem kell ennyire
keveredni. A jelenlegi dolgokban kell jobban elmélyülnünk.

Az évek során gyógyszerészként
milyen orvos-beteg kapcsolatot
sikerült kiépítenie?
A betegekkel nagyon jó kapcsolatot sikerült
kiépíteni, sôt mostanában egyre jobb. Saját
törzsvásárolói rendszert alakítottunk ki,
amit nagyon értékelnek a betegek. Az orvosokkal nehezebb volt, mert elfogadnak és
méltányolnak minket. Itt vagyunk szemben
ugyanakkor a megyei kórházzal, bármelyik
orvosnak információra van szüksége minket
hív fel, de a kórházban nyílt két gyógyszertár, s nyilván az orvos keze meg van
kötve, tehát a betegeket oda kell irányítaniuk. Ez valamelyest beárnyékolja a kapcsolatunkat. Ezt úgy kell felfognom, mint
egy kihívást, nem sopánkodom, annak ellenére, hogy eleinte kétségbe estem, mert
nem kaptam semmiféle segítséget. Így egyedül kellett felvennem a kesztyût, ami hozott
változást, de lehet, hogy összességében
nem vált kárunkra.

Maga a gyógyszerészi gondozás
milyen távlati perspektívát nyújthat, illetve milyen szerepet kaphat
a jövôben?
Nagyon rá kell támaszkodnunk, szerintem
nyitnunk kell még jobban, s nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is, országosan
is. Ha lehet üzenni, akkor azt üzenem,

hogy képezzék magukat, mert annak lesz
esélye lépni, aki felkészült. Úgy érzem,
hogy ez a gyógyszerôrült gyógyszerezése
a betegnek valahogyan vissza fog szorulni,
nem csak az anyagiak miatt, elôbb-utóbb
más miatt is. A mi hivatásunk szép és annak
csupán egy részének kell lennie, hogy
gyógyszert adunk át a betegeknek. Mindenki a hozzá leginkább illô válfaját válassza a gyógyszerészi gondozásnak,
amiben a legjobban érzi magát, de igenis
készüljön fel arra, hogy itt nagyon kemény
változások lesznek. Az anyagiak is beszûkítik, a gyógyszerfogyasztási szokások is
meg fognak változni, nem tudunk fennmaradni, ha nem megyünk a dolgok elébe.

gák szempontjából azért ez mindig nehéz,
hiszen valahol egymás riválisai vagyunk.
Abból látom, hogy valamiféle respekt van,
hogy gyakran másolják a módszereinket,
ebbôl gondolom. Nagyon jó a közösségünk, ezt muszáj kihangsúlyoznom, mindenki végzi a dolgát és ôk is nyitottak arra,
hogy fejlôdjenek, s látom, hogy pozitív
irányba változik a személyiségük, attól,
hogy másfajta ismereteket szereznek meg.

A szakma jelenlegi helyzetét hogyan látja, melyek lehetnek az
esetleges kitörési pontok?

Tudta-e, hogy milyen nagy megbecsülés övezi önt azokban a gyógyszerészi körökben, akikkel együtt
kezdte az építkezést?

Egyik legnehezebb korszakunk a jelenlegi,
azt hiszem, az elmúlt 10-20-30 év viszonylatában. Nehéz. Nem tudom miért akarja
a központi irányzat szétverni a szakmát, de
hiszek benne, hogy nem tudja szétverni. Át
fogjuk vészelni, át kell vészelni, mert amiben igazi érték van, azt nem lehet szétverni, hiába próbálkoznak. Csak okosan kell
a saját jóhírünkre vigyázni, nagyon vigyázni arra, hogy mit csinálunk, mit kommunikálunk, mit adunk az embereknek, a szûkebb,
a nagyobb környezetnek. Muszáj értéket
adnunk. Nagyon szépen le fog tisztulni az
a sok buta sallang, amit most ránk akarnak
dobálni. Én hiszek benne, hogy ez csak
átmeneti korszak, s ha arra tudunk vigyázni, hogy az emberekkel úgy viselkedjünk,
úgy éljünk a nagyközönség elôtt, akkor
kiérdemeljük a tiszteletet. Lehet, hogy az
élet elénk tette ezt a lehetôséget, hogy térjünk észhez, nekünk még sok feladatunk
van. Nem kell kapaszkodnunk nekünk, nem
vagyunk a mélyponton, egy új lehetôség áll
elôttünk, új kihívás. A napi kis dolgokon túl
kell látni. Látni kell, hogy ez a hivatás igenis
szép és fontos, és szükség van rá. Kitörési
pontok? Igen, mindenki találja meg azt,
amivel fejleszteni tudja a saját maga személyiségét, ez nagyon fontos. Ha ô maga
is felkészült, akkor tud többet nyújtani. Ha
személyiségével többre képes az megmutatkozik, az beleívódik a munkánkba,
másképp fog egy magas képzettségû, más
szemléletû ember kiadni egy gyógyszert,
mint a benzinkutas, és az emberek ezt megérzik. Az a néhány ember, aki a benzinkutakhoz megy, had menjen, semmi probléma. Én csak azt tudom mondani, hogy
magunkat kell felkészíteni, fejleszteni, nemcsak tudásban, hanem más szempontokból
is. Ha már van tudásunk, akkor azt továbbadhatjuk. Tovább kell adni.

Ezen eddig még nem gondolkoztam. Itt helyileg érzem a lakosság tiszteletét, a kolle-

az interjút készítette:
Lovas Gergô

Hosszú évekig volt a MOSZ Nógrád
megyei elnöke, vállalna-e még
közösségi munkát MOSZ-os
ügyekben?
Amikor a két gyógyszertár irányításának súlyát éreztem a vállamon, akkor úgy gondoltam, hogy nekem sokkal többet kell tennem, mint elôtte. Hetente írogatok a helyi
lapban ismeretterjesztô cikket, mindig valamilyen témát felkarolunk, amivel ismereteket
nyújtunk a lakosságnak, s szépen lassan be
is érik ennek a hatása. Úgy éreztem, leginkább ide kell koncentrálnom, ezért gondoltam, hogy abbahagyom a MOSZ-szal
való szorosabb együttmûködést. Van, aki
átvegye a stafétát helyettem. Ezen kívül a
probléma az, hogy nagyon-nagyon kevés
igazi magángyógyszertár van a megyében,
négyen-öten vagyunk, nem volt mit igazán
összefogni rajtuk. Nagy volt a passzivitás
és nem tudtam mit tenni. Hogy vállalnék-e
megint szorosabb munkát a MOSZ-szal?
Majd meglátjuk. Azért adtam át a stafétát a
nálam fiatalabb kolléganônek, hogy fiatalítsunk. Hátha a nálunk fiatalabbaknak több
az ötletük, a fantáziájuk. Talán jobb lenne
több fiatalt beszervezni magunk helyett.
A MOSZ elsô gárdája mi vagyunk, nem
öregszünk, arról szó sincsen, csak nem fiatalodunk. Régen volt 1991. Úgy látom jelenleg a MOSZ az egyetlen, akinek van határozott célja a gyógyszerészettel kapcsolatban, most már azt hiszem, kezd megint
kikristályosodni az igazi vezérvonal.

Állás lakással

Székesfehérvári gyógyszertárba gyógyszerész házaspár vagy gyógyszerész szakasszisztens
házaspár jelentkezését várjuk. Az álláshoz 60 m2 lakást biztosítunk.

Tel: 06 30 565-2204 vagy 06 30 565-2208
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Patikapénztár
ami a gyógyszerészetre épített nyolcéves
sikertörténet mögött (és elôtt) áll
A Patikapénztár fennállásának nyolcadik évfordulóján indította
útjára a gyógyszerészeti gondozáshoz illeszkedô „Az egészség
nemzeti érték” összefogást, amelynek sikerre vitelében ugyanolyan fontos szerepe lesz a gyógyszerészetnek, mint amilyen volt
a Patikapénztár alapításában.
A 2007. év az egészségügyben nem csak a gyógyszerészet, hanem az önkéntes egészségpénztári szféra számára is hozott szigorításokat és bizonytalanságot. Az új gyógyszer-gazdaságossági
törvény, a szabad patikalapítás, a részleges patika-liberalizáció
„ötvözve” a kötelezô kamarai tagság eltörlésével mind olyan intézkedések, amelyek új pályára kényszeríthetik a gyógyszerészetet.
A Gyurcsány-csomag azonban nem kímélt bennünket, önkéntes egészségpénztárakat sem: a munkáltatói adókedvezmények jelentôs szigorítása, az egészségpénztári szolgáltatások adómentes kiegészítô
egészségbiztosítási szolgáltatásra és adóköteles életmódjavító
szolgáltatásokra való bontása komolyan lefékezte a szféra eddig
30-50%-ban mért növekedési ütemét.
Vannak persze biztató jelek – ilyennek értékelem azt, hogy a Patikapénztár által vezetett Szövetség elérte, hogy 2008 januárjától az
adójogszabályokban szinte egyetlen enyhítô intézkedésként szerepel az egyénenként adható munkáltatói hozzájárulás a minimálbér
20 százalékáról 30%-ra való emelése. Éppen ezért úgy vélem:
a gyógyszerészetnek és az önkéntes egészségpénztáraknak vannak olyan közös kapcsolódási pontjaik, amelyeket átgondolva
a betegek érdekében fellépve közösen tudjuk elérni céljainkat.
A gondolat ereje: nyolc év alatt mindenki számára elérhetô lett egészségpénztár
A Patikapénztár 1999-es megalakulásakor célul tûzte ki, hogy egy
olyan egészségpénztárat alapít, amely a maga havi kettôezer forintos befizetésével minden Magyarországon élô adófizetô állampolgár és családja számára elérhetô lesz.
Az egészségpénztári konstrukció akadálytalan elterjesztésének fontos eszköze volt a pénztártagok számára egyszerûen kezelhetô patikakártya. A patikakártya mögé kifejlesztett, banki pontosságot
megkövetelô informatikai rendszer – a befizetések 2 munkanapon
belüli jóváírása, a kártyás egyenleg a tagok számára való mindenkori elérhetôsége, a szolgáltatókkal való pontos elszámolás –
mûködésének alapfeltétele az volt, hogy legyenek olyan gyógyszertári szolgáltatók, ahol a pénztártagok kártyával tudnak fizetni.
Ma már vitathatatlan, hogy a POS-termimálok telepítésében, vagyis
az önkéntes egészségpénztári gondolat magyarországi elterjesztésében nekünk kettônknek: a Patikapénztárnak és a gyógyszertáraknak közösen meghatározó szerepünk volt.
Ha arra gondolunk, hogy jelen sorok írásakor az önkéntes egészségpénztárban két és félmillió ember (800 ezer pénztártag és családja), vagyis minden negyedik ember érdekelt, biztonsággal állíthatjuk: közösen teljesítettük eredeti küldetésünket, leraktuk egy új
iparág alapjait.
Az önkéntes egészségpénztári taglétszám a 2002. évi 151 ezres
indulásról 2006. végére elérte az 637 ezer fôt (jelenleg 785 ezer),
bevétele ötszörös növekedést produkálva 9 milliárd forintról 45 milliárd forintra hízott. Külön figyelmet igényel a szolgáltatási kiadás,
mely a maga 2006. évi 34,5 milliárd forintjával már az OEP teljes
kiadásainak 2,0%-át érte el (2005. évi adat: 1,4%). Figyelemre
méltó, hogy az egészségpénztárak mûködtetésében 2006 végén
közel ötezer munkáltató volt érdekelt.
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1. sz. táblázat
Az önkéntes egészségpénztári szféra elmúlt öt éve

2002
2003
2004
2005
2006

Bevétel
Taglétszám Szolgáltatás
Vagyon
(millió HUF)
(fô)
(millió HUF) (millió HUF)
8 951
151 200
4 553
9 031
13 494
219 389
9 228
13 002
22 110
357 518
15 092
20 314
31 000
490 900
21 800
26 804
38 400
624 000
27 000
36 600

*www.pszaf.hu

Érdemes szemügyre vennünk, hogy az egészségpénztári tagok
2006-ban legtöbbet – 9,45 milliárd forintot – gyógyszer árának támogatására (35%) és gyógyászati segédeszköz árának támogatására (15%) költöttek, Ezen felül a szolgáltatási portfólión belül
a sportolás 4%, a sporteszköz vásárlása 14%, a rekreációs és gyógyüdülés aránya 10% volt, míg a gyógyító egészségügyi szolgáltatásokra a kiadások 18%-át fordították.

Az egészségpénztári szféra szolgáltatási kiadásainak alakulása a 2006.
évben
S po rtte v é ke n y s é gh e z

A k t ív t e s t m o z g á s t

kö z v e t le n ü l k a p c s o ló d ó

s e g í tô s po r te s z kö z

k ia d á s o k ( p l. b é r le t ) ;

v á s á rl á s á n ak

4 ,0 %

t á m o g a t á s a ; 1 4,0 %

Gy ó gy ás z ati
s e g é d e s z kö z á r á n a k
t á m o g a t á s a ; 1 5 ,0%
R e k r e á c ió s ü d ü lé s ,
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1. sz. ábra

A Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetségének elnökeként
a teljes egészségpénztári szféra a szívügyem, ugyanakkor a Patikapénztár vezetôjeként nem tehetem meg, hogy ne írjak saját eredményeinkrôl.
Igazi közös sikertörténet a miénk, amely indításához a pénzt és
a tudást az indulás évében csatlakozó 500 lelkes gyógyszerész
adta. Jelen sorok írásakor 2 200 munkáltatóhoz tartozó családot 4
ezer kártya-elfogadóhelyen szolgálunk ki. Fennállásunk alatt 13
milliárd forint bevételt realizáltunk, 10 milliárd forint értékben nyújtottunk tagjainknak szolgáltatást, és ami legalább ilyen fontos: ez
a pénz meg is érkezett szolgáltatóinkhoz.
Arra pedig igazán büszkék lehetünk, hogy a szigorítások ellenére
az idei évben 4 milliárd forint körüli bevételre számítunk. A Patikapénztár mögött álló részvénytársaság gyógyszerészeti tulajdonosi
körének köszönhetjük, hogy pozícióinkat független intézményként
értük el és tartjuk, ami szinte egyedülálló a rendszerváltás utáni Magyarországon. A Patika-csoport vezetô testületeit alapvetôen gyógyszerészek adják.
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Patikakártya használók száma és a bevételek
alakulása 2000-2006 évek között
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2. sz. ábra

A Patikapénztár új küldetése: „Az egészség nemzeti érték”
Hiába a megérdemelt sikerek, a 2007. év a Patikapénztárnak sem
hagyott sok idôt az elért célok ünneplésére – a kormány januárban
azzal jelentette be az egészségbiztosítási reformot, hogy megszüntetné az önkéntes egészségpénztárakat. A hivatalos indoklást
a döntéshozók védelme érdekében nem ismertetném, de ennek kapcsán megértettük: a saját rendszerünkben és a magyar egészségügyben rejlô értékekre rá kell mutatnunk.
Ezért segítve és ösztönözve a mindenkori kormányzatnak az állampolgárok érdekében megvalósuló törekvéseit, a Patikapénztár és
az Új Pillér 2007 ôszén „Az egészség nemzeti érték” elnevezéssel
egész Magyarországot felölelô összefogást indított.
Az ország jövôje megkívánja tôlünk, hogy az egészséget és az
egészségügyet Magyarország stratégiai ágazatának tekintsük,
melynek fejlesztése az egész nemzet ügye, alapvetô fontosságú
méltó helyünk eléréséhez az Európai Unió közösségében is.
A terv ambiciózus és már a harmadik, a Patikapénztár nyolcéves
fennállása alatt. Büszkék vagyunk arra, hogy 1999. évi piacra lépésünkkel új iparág, az önkéntes egészségpénztári szféra alapjait
raktuk le, nem is beszélve a szervátültetéseket és a véradást támogató ötéves mozgalmunk, az „Add a szíved” sikerérôl.
Biztosak vagyunk abban, hogy összefogással gyorsabban zárkózhatunk fel az Európai Unió fejlett országaihoz a nemzet a családok,
a polgárok egészségét tekintve. Ehhez konkrét tettek és programok
mellett az is szükséges, hogy a jobb egészség, az egészséges életévek növelése a GDP növelésével egyenrangú politikai céllá váljon.
Az összefogás apropóját a jelenleg is zajló egészségbiztosítási
reform adja: annak ellenére, hogy a reformot indító Zöld könyv azzal
a problémafeltárással kezdôdik, hogy az átlag magyar 5-6 évvel
kevesebbet él, mint az EU15-ben lakó uniós polgártársa, az eddig
megvalósult reformlépések alapján a Patikapénztár és az Új Pillér nem
látja, hogy a döntéshozók által felvázolt reformlépések ezt az igazi
problémát orvosolnák. Elhatározásunkat erôsíti gyógyszertáraink
visszajelzése, akik a betegek problémáival naponta szembesülnek.
Céljaink világosak, egyszerûek és közülük szinte egyetlen újdonság
sincs. Abban mindenki – legyen az döntéshozó, beteg vagy egészséges- egyetért, hogy az emberek és az ország életében is központi
helyet foglal el az egészség és az egészségügy. Ennek az új ügynek a sikerét a Patikapénztár szintetizáló ereje garantálja: induláskor a piacon már meglevô tudást gyúrtunk össze és alakítottunk ki
egy unikálisan mûködô rendszert. Akkor már voltak nyugdíjpénztárak, így a nyilvántartási rendszer alapjai készen álltak. A bankok
már bevezették egyszerûbb kártya-termékeiket, így az emberek
számára már nem volt ismeretlen a kártyával történô fizetés. A gazdasági életben az is megszokott dolog volt, hogy egy vállalatot
azoknak a szakmai befektetôknek a segítségével alapítanak, akik
a rendszer hosszú távú, stabil mûködtetésében érdekeltek – a mi
esetünkben ez volt a gyógyszerészet.
Az összefogás célja, hogy Magyarország az egészséget és egészségügyet stratégiai iparágként kezelje, értékét növelje. Javuljon az
emberek egészségi állapota, és nôjön a várható élettartam. Reményeink szerint a program segíti és ösztönzi a döntéshozókat, hogy
ôk is birtokában legyenek az egészségre vonatkozó aktuális adatoknak, tendenciáknak és ismereteknek. E célból a Patikapénztár/
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Új Pillér és az ELTE Társadalomtudományi Karának Egészség-gazdaságtani Központja (ELTE EGK) hosszú távú együttmûködési megállapodást írt alá, melyben az ELTE vállalta, hogy az „Egészség
nemzeti érték” program makrogazdasági hatásait folyamatosan
monitorozza és arról évente egyszer jelentést készít.
Az összefogás keretében Prevenciós Alapot indítunk és kezelünk,
amelyben – de ez egy Patikapénztárnál természetes – kiemelt szerepet szánunk a patikáknak, szorosan illeszkedve a gyógyszerészi
gondozás programjához.
Prevenciós Alap: gyógyszertárak pályázhatnak
a 10 millió forintra
A Prevenciós Alapot kétmillió forint induló tôkével a Patikapénztár,
az Új Pillér, a Hungaropharma és az OMRON indította útjára,
mely összeget az egészségpénztárak 2007. decemberi – 2008.
évi januári bevételeinek 1%-a tovább gyarapít, majd azt követôen
a mûködési alapra jutó rész 3%-ával havonta növeli. Ez azt jelenti,
hogy a Prevenciós Alap január végén már tízmillió forint értékû
eszköz vásárlását teszi lehetôvé.
A Prevenciós Alapra februárban elsô körben gyógyszertárak pályázhatnak, amelyek a program keretében a szívkontroll, a vércukorkontroll, testsúlykontroll és a légzéskontroll területeken szûrôvizsgálat elvégzésére alkalmas mûszereket vásárolhatnak. A támogatásról minden esetben független szakmai bizottság dönt.
Úgy tervezzük: a támogatásban részesülô patikák ezeket a szûrôvizsgálatokat februártól a 300 forintos vizitdíjhoz közeli önköltségi
áron kínálják majd, de a szolgáltatás ingyenes lesz a Patikapénztár
és az Új Pillér tagjai számára.
A Prevenciós Alapról 2008. februárjában a Patikapénztár és az Új
Pillér minden szerzôdött gyógyszertárát értesíti, de a részvétel feltételeirôl minden információ elérhetô lesz a www.patikapenztar.hu
és a www.ujpiller.hu Internetes portálokon és munkanapokon felvilágosítást lehet kérni a helyi tarifával hívható 06-40-200-203-as
telefonszámon.
Biztosak vagyunk abban, hogy a Prevenciós Alap példát mutat az
egész országnak, hogyan lehet a betegek érdekében összefogni szolgáltatónak, finanszírozónak, eszközgyártónak. Mindazonáltal folyamatosan gondolnunk kell arra, hogy ezek az egyszerû szûrôvizsgálatok csak közös programjaink kezdetét jelentik, nem tévesztve szem
elôl a célt: hosszú távon az egészségben eltöltött életévek növelését.
És ha lesznek magán egészségpénztárak?
Újságírók hetente többször szegezik nekem a kérdést: indul-e a Patikapénztár az egészségbiztosítási reformban?
Álljon itt a hiteles válasz elsô kézbôl a gyógyszerészetnek, akinek
a pénztár indulását köszönheti. Hiába van már csak három hét
a jogszabály elfogadásáig (december 17), számos még a tisztázatlan részlet. Amikor kezünkben lesz az elfogadott törvény, leülünk
közösen, mint 1999-ben tettük, és eldöntjük, hogy megmutatjuk-e
Magyarországnak, mekkora erôt jelent a gyógyszerészet, mint
szakmai befektetô. Százezer patikakártyánk már van hozzá.

Dr. Lukács Mariann
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Ha átalakul a verseny, fel kell venni a kesztyût!
avagy

Hogyan javítható a független magyar gyógyszertárak
versenyképessége?

Az elmúlt egy év a piaci környezet változásáról és a piaci szereplôk erre adott,
részben eltérô, részben specifikus reakcióiról, illetve kiútkeresésérôl szólt. A kérdéskört
a gyógyszerpiac gazdasági szereplôinek,
elsôsorban a független családi gyógyszertárak szemszögébôl vizsgálom, ugyanakkor szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy
sem az okok, sem a hatások nem függetleníthetôk a gyógyszer-nagykereskedôk és
a gyógyszergyártók versenykörülményeiben bekövetkezett változásoktól.
Vegyük sorra azokat a tényezôket, amelyek
azonnali hatást gyakoroltak a versenyre
a magyarországi gyógyszerpiacon.
A versenykörnyezet gyökeres átalakulását
a 2006/2007. évi jogszabályi változások
generálták. A jogszabályalkotók publikus célja alapvetôen kettôs volt: az egyik a gyógyszerkassza kiadásainak csökkentése, a másik a verseny fokozása abból az alapelvbôl
kiindulva, hogy ez az alacsonyabb árakon
és a jobb szolgáltatási színvonalon keresztül kedvezô a fogyasztónak.
A gyógyszerkassza kordában tartásának
legcélravezetôbb eszköze a gyógyszerfogyasztás csökkentése. Lássuk az értékben
kifejezve több, mint 10%-os mértékben manifesztálódott gyógyszerforgalom csökkentés módszertanát csupán felsorolásszerûen:
 a kormány fokozatos kivonulása a finanszírozásból,
 a betegterhek drasztikus emelése az
ártámogatás-csökkentéseken keresztül,
 a gyógyszergyártók eddigi legdrasztikusabb megsarcolása elsôsorban a törvényben elôírt kötelezô visszafizetések
illetve más „adók“ révén, amely mellett
megjelent a gyógyszerforgalmazók
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(nagykereskedôk és gyógyszertárak)
körének megadóztatása is,
 az orvosok gyógyszerválasztásának
korlátozása a folyamatosan lebegtetett
szankciókkal és az ellenôrzés szigorításával,
 a gyógyszerfogyasztási szokások átalakítása a negyedévente változó referencia-készítmény rendszerrel.

senyelônyt jelenthet a független családi patikákkal szemben. Másrészt megfigyelhetô
az a tendencia is, hogy drugstore típusú patikák nyílnak, azaz az eddigi gyakorlatnál
sokkal szélesebb mértékben használják a
szabad polcos értékesítési rendszert, és modernebb (értsd: fogyasztóbarátibb) értékesítési eszközökre cserélik a megszokott merev tárás rendszert.

A másik célt – a verseny fokozását – a gyógyszerforgalmazás következô elemeinek megváltoztatása szolgálja:
 az OTC-gyógyszerek – egyelôre részleges és nem nyílt értékesítési formában
történô – kivitele a patikákból,
 a lakosságszám és a méterhatár eltörlése patikaalapításnál,
 új társasági formák alkalmazásának lehetôvé tétele a patikák mûködtetésében.

A felsorolt tényezôk kivétel nélkül negatív
közvetlen következményekkel járnak a független családi gyógyszertárak számára,
mert
 több – és új értékesítési eszközöket felvonultató – szereplô osztozik az egyre
kisebb gyógyszerforgalmon,
 emelkedik a készletkockázat és ugyanakkor a bôvülô termékpaletta miatt a készletfinanszírozási igény,
 az OTC termékkörben is beindul az árverseny, a jogszabályok a korábban
kötelezôen továbbadandó gyártói kedvezmények helyett teljesen szabad fogyasztói árképzést tesznek lehetôvé,
 csökken a gyógyszer-nagykereskedôk
engedményszintje, de ennél a pontnál
ne feledjük a kisebb-nagyobb láncok
méretgazdaságossági elônyeit!

Természetesnek kell tekintetnünk ezek után,
hogy a gyógyszertári piac rövid idôn belül
az alábbi változásokkal találta magát
szemben:
 csökkenô gyógyszerforgalom, csökkenô
árréstömeg,
 a referencia-készítmények körének változása miatt a készletezési kockázat megnövekedése, folyamatos átértékelési
veszteségek,
 a patikák számának növekedése.
Ez utóbbi pontnál érdemes megvizsgálni
a rövid távú hatásokat, valamint a távlatilag
várható következményeket! A jelenlegi patikaszám növekedést elsôsorban félszaknai
és pénzügyi befektetôk generálják, valamint a kórházi zártforgalmú gyógyszertárak közforgalmúvá alakulásának folyamata. Nyilvánvaló, hogy a jelentôs szakmai
befektetôk, pl. a páneurópai játékosok (Celesio, Alliance-Boots) még kivárnak a belépéssel, az ô szempontjuk elsôsorban az,
hogy miképpen fog alakulni a patikák ára
a verseny hatására. A verseny fokozódása
és a piaci környezet romlása várhatóan a
patikák értékének drámai esését okozza
majd. A mûködô patikák értéke közelíteni
fog az új alapítás beruházási igényéhez,
mint küszöbértékhez. Ez a folyamat már
elindult.
Az újonnan alapított patikák befektetôi újszerûnek tûnô, de elôre kiszámítható módon nyúlnak a gyógyszertáraikhoz. Egyrészt jellemzô, hogy beindul a láncosodás,
amely hosszabb távon a gyógyszertári piac
koncentrációjának is alapja lehet, de mindenképpen a méretgazdaságossági elônyökre támaszkodik a beszerzésben és a
gazdálkodásban, amely önmagában ver-

Ezek tehát az átalakuló és fokozódó versenyt mozgató okok, azok meglehetôsen
egyértelmû hatásaival és következményeivel. Ez az újfajta verseny a patikákba
befektetett tôke mértékétôl függôen azt
eredményezheti, hogy a független családi
gyógyszertárak egy része erodálódik, vagy
úgy, hogy „csatlakozik“ valamelyik lánchoz, vagy úgy, hogy a rányitó patika miatt
tönkremegy.
Jogosan teheti fel bárki a kérdést: szükségszerû-e, hogy feltétlenül teret nyerjen az új
patika, illetve melyek lehetnek a független
gyógyszertárak versenyképességjavító, túlélést jelentô eszközei?
Természetesen nem létezik egyetlen üdvözítô megoldás. Többszintû cselekvés és kezelés szükségeltetik. Melyek ezek?
 A legfontosabb, hogy megmaradjanak
az erôs közös érdekképviseleti szervezôdések, és azok határozott és konszenzusos stratégiával és lobby-kompetenciákkal rendelkezzenek.
 A méretgazdaságosság létrehozásának
egyik célszerû módja – a függetlenség
megôrzése mellett – a nagykereskedôi
programokhoz történô csatlakozás (lásd:
Hungaropharma Partner Patika Program, vagy Phoenix Patika Marketing
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Klub), mert ezek jövedelmezôségjavító
hatása egyértelmû, például az együttes
vásárlópotenciál és a közös marketing
kihasználása révén.
 Többlet szakmai szolgáltatásokat kell
nyújtani, azaz a patikának egyfajta
egészségcentrummá kell válnia. Ezt valósíthatja meg a gyógyszerészi gondozás, valamint a különféle egészségügyiés információszolgáltatások.
 A hagyományos – és a mindenkori politikai, gazdasági akaratnak kitett –
gyógyszerkör mellett szélesebb teret kell
adni az egyéb termékeknek, amelyek
kiszolgálása (termékválaszték, ár, bemutatás) a jövôben a verseny elsôdleges területe lehet.
 Végül, de nem utolsó sorban többlet (új)
kereskedelmi szolgáltatásokat kell hadrendbe állítani, modern marketing technikák alkalmazása mellett. Ez teljesebb
üzleti szemléletet, azaz a versenypiaci
körülményekhez való alkalmazkodást
és azok befolyásolási képességének elsajátítását követeli meg. Itt kell leszögeznünk, hogy az üzleti szemlélet önmagában nem ellentétes a szakmaisággal és nem jár a gyógyszerbiztonság
legcsekélyebb mértékû feladásával sem.
A többlet kereskedelmi szolgáltatások a versenyképességjavítás eszköztárának legfontosabb gazdasági elemét jelentik. Lássuk

konkrétan, mit is takar ez a kategória!
Ha objektív körülmények miatt csökken a
gyógyszerpiac, és ha ezen a kisebb tortán
egyre többen próbálnak osztozkodni, akkor a gyógyszerészeknek az általuk befolyásolható tényezôkre kell a figyelmüket
fordítaniuk.
Ezek a befolyásolható tényezôk egyrészt az
OTC termékkör, másrészt az egyéb termékek. Az OTC termékkör esetében – a szabad árképzés ellenére – korlátozottnak kell
tekintenünk az árrésnövelés lehetôségét
a verseny miatt, de a gyártók marketing kerete „megcsapolható“ (lásd: nagykereskedôi marketing programok), mert értékesítésük fô színtere mindig is a gyógyszertár
lesz.
Az egyéb termékek esetében egyértelmûen
növekvô piacról van szó. Gondoljunk csak
az étrendkiegészítôk liberalizációt követô,
részben a gyártok egyre növekvô marketing befektetéseinek tulajdonítható térnyerésére, valamint arra a tényre, hogy NyugatEurópában ezek patikai forgalomból való
részesedése 3-4-szerese az itthoninak. Ez
a piac feltétlenül alkalmas arra, hogy a gyógyszertárak is részt vegyenek a lefölözésében!
Meg kell értenünk azonban, hogy ez a folyamat kezdeti befektetés nélkül nem feltétlenül jár sikerrel! A váltás elôsegítése
a piac minden szereplôjének érdeke. Ez

A MOSZ által alapított Gyógyszeres Terápia
Menedzsment II. rendezvényének porgramja
összeállításában a három gyógyszerészi reprezentáció
által létrehozott szakmai bizottság vállalt szerepet
Gyógyszeres Terápia Menedzsment II.
2008. január 25-27.
Fôtéma: Dyslipidaemia
Helyszín:
Budapest, Ramada Hotel Plaza
(korábban Corinthia Aquincum Hotel 1036 Budapest, Árpád
fejedelem útja 94.)

A programok során elhangzó elôadások:
Prof. Dr. Parragh György: Dyslipidaemiák és kezelésük,
Prof. Dr. Édes István: A koleszterin csökkentés lehetôségei igen
magas kardiovaszkuláris rizikójú betegekben,
Dr. Voko Zoltán: Dyslipidaemia epidemiológiája Magyarországon,
Prof. Dr. Tósaki Árpád: Hyperkoleszterinaemia farmakológiája,
Dr. Vecsernyés Miklós: Interakciók, dyslipidaemiákban,
Prof. Dr. Halmos Gábor: Gyógyszeres Terápia Menedzsment korszerû irányelvei,
Dr. Samu Antal: Kognitiv szolgáltatási lehetôségek a gyógyszertárakban,
Dr. Csóka Ildikó: Kommunikáció gyakorlata a gyógyszeres terápia
során.
Hypertonia Továbbképzés (a hypertonia
továbbképzésre történô regisztráció ingyenes!)
Dr. Kiss István: Bevezetô- a hyypertonia epidemiológiája – szív és
érrendszeri program- gyógyszerészi gondozás ,
Dr. Kiss István: Hypertonia szakmai irányelv 2007;
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a törekvés jelenik meg az OTC termékek
esetében a gyógyszer-nagykereskedôk programjaiban.
Az egyéb termékek esetében a versenyképesség javítása érdekében dolgozott ki
a Béres cégcsoport tagjaként, a fitotékanagykereskedô Béres Egészségtár Kft. egy
olyan versenyképesség növelô hitelkonstrukciót, amely forrást biztosíthat a patikák belsô arculatának átalakításához, értékesítési
felület kialakításához (nyitott polcok, önkiszolgáló rendszer, vitrinek), valamint a fitotéka termékkörben készletfeltöltéshez.
Ezzel célja a jövedelmezôség javítása
a fitotéka termékkörön keresztül (amelynek
árréstartalma meghaladja a gyógyszerekét), valamint a nagy- és kiskereskedelem
közös vásárlóerejének kiaknázása révén.
Következménye pedig a versenyképesség
javítása, illetve helyreállítása, hiszen az
újonnan nyíló patikák nagy része már él
ezzel a lehetôséggel.
Legvégül létezik egy össztársadalmi cél is:
mindkét oldal függetlenségének megôrzése, mégpedig gazdasági együttmûködésük segítségével.

Major Ferenc
A szerzô
a Béres Gyógyszergyár Zrt.
vezérigazgatója

Prof. Dr. Kékes Ede: Kardiovaszkuláris kockázat és becslése,
Prof. Dr. Kékes Ede: Metabolikus szindróma és hypertonia,
Dr. Barna István: A hypertonia nem gyógyszeres kezelése,
Dr. Barna István: A hypertonia gyógyszeres kezelése,
Dr. Kiss István: Renalis hypertonia,
Dr. Kiss István, Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Barna István: Kerekasztal
megbeszélés.
Dyslipidaemia Továbbképzés
Gyógyszerészi gondozás – bevezetés a gyógyszerészi lipidterápia-menedzsmentbe – (Dr. Szabó Sándor),
Gyógyszeres Terápia Menedzsment
Gyógyszerészi lipidterápia-menedzsment I. – (Dr. Samu Antal),
Gyógyszerészi lipidterápia-menedzsment II. – (Dr. Samu Antal),
Táplálkozás szerepe a szív– és érrendszeri betegségek kialakulásában és terápiájában – (Bánvölgyi Györgyné),
Koleszterin/triglicerid mérés elmélete és gyakorlata – (Dr. Hodossy
Lajos),
Lipidek szerepe a szív– és érrendszeri megbetegedésekben. Lipidmetabolizmus-transzport – (Prof. Dr. Halmos Gábor),
Dyslipidaemia gyógyszeres kezelése – (Dr. Vecsernyés Miklós),
Betegegyüttmûködés a gyógyszerészi lipidterápia-menedzsmentben – (Dr. Hankó Balázs),
Gyógyszerészi lipidterápia-menedzsment a gyakorlatban – (Dr.
Hankó Balázs, Benkô Zsolt, Dr. Samu Antal).
Jelentkezési szándékát kérjük mihamarabb jelezni szíveskedjen
az alábbi elérhetôségeken:

G-Management Zrt.
Tel: 06 1 320-48-48, 06 1 320-48-60  Fax: 06 1 239-03-49
E-mail: t.emese@gmrt.hu
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Beszámoló az EuroPharm Forum XVI.
közgyûlésérôl
Az EuroPharm (EPF) Forum XVI. közgyûlésére idén Pozsonyban került sor október
12-13. között.
Az EPF közgyûlésén 23 ország 65 küldötte
képviseltette magát. Társszervezetek közül
jelen volt a PGEU képviseletében John Chave
a szervezet fôtitkára, a FIP Officinai szekciójának elnöke, és az Európai Gyógyszerészi Gondozási Hálózat (PCNE) képviselôje is.
A szlovák egészségügyi miniszter köszöntôje után, a WHO Európai régiójának
gyógyszerügyekért felelôs vezetôje tartotta
meg bevezetô elôadását a gyógyszerészek
szerepérôl az egészségügyi rendszerben.
Az elôadás témaválasztásának oka, hogy
2008-ban Tallinban tartanak az egészségügyi miniszterek bevonásával egy WHO
konferenciát, melynek témája az egészségügyi rendszerek. A konferencia programjában mind az EPF, mind pedig a WHO
kezdeményezi, hogy a konferencián egy
külön szekcióban foglalkozzanak a gyógyszerészek egészségügyi rendszerben betöltött szerepével. A téma aktualitását hangsúlyozza az is, hogy amint a hozzászólásokban is jelezték egyes volt szovjet utódállomokban nem tekintik a gyógyszerészt
az egészségügyi rendszer részeként.
A közgyûlés a délelôtt folyamán a szokásos, minden közgyûlésen megszokott témákkal foglalkozott: így az elmúlt évben
elért fôbb eredmények bemutatása, alapszabály apróbb módosításai, költségvetési
elszámolás, jövô évi tagdíjak, és tervek
megvitatása.
A közgyûlés délutáni szakmai programjában a vezetô elôadás az EPF egyik
legnagyobb erôsségével, az országos adatbázissal foglalkozott. Az adatbázisban
aktuálisan és évekre visszamenôleg is rendszerezetten meg lehet keresni, hogy egyes
országokban milyen gyógyszerészi gondozási programok futottak, futnak, milyen
eredménnyel, illetve az adott országban ki
az adott program koordinátora, akivel
a részletek ügyében a kapcsolatot fel lehet
venni.
A délután folyamán a résztvevôk kisebb
csoportokban vitatták meg, hogy az EPFnak milyen szakmai irányokban kellene
folytatnia tevékenységét. Megfelelôek-e
azok a kiemelt programok (madárinfluenza, daganatos betegek gondozása, egész-
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ségügyi rendszerek, gyógyszerhamisítás,
elhízás, mentális zavarok, biztonságos
gyógyszerhasználat), melyet a WHO prioritásai alapján állított össze az elnökség.
Az EPF fejlôdésének egy következô állapotába ért, mert vannak már kidolgozott
nemzetközi protokollok (Asthma, Diabetes,
Hipertonia, Kérdezzen gyógyszerérôl, Dohányzásról való leszoktatás stb.), melyet
számos ország be is vezetett. Azonban ki
kell jelölni azokat az új területeket, ahol
nemzetközi irányelvekre lehet szüksége a
gyógyszerészeknek. A kiscsoportos megbeszélések eredményeként az országok képviselôi kifejezetten a gyógyszerterápia
nyomon követés, biztonságos gyógyszerhasználat idôsek gyógyszerelése területén,
várnak el elôrelépéseket.
A délutáni szekcióban kapott helyett a magyarországi Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program bemutatása. A program
elsô éves gyorsjelentésének angol verzióját
minden ország jelenlévô képviselôje megkapta. A jelentést az EPF a honlapján a sikeresen adaptált protokollok között elérhetôvé tette.
Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program
angol jelentése

FIP gyógyszerészi migrációval foglalkozó
nemzetközi kiadványa

gyógyszer-ellenôrzési laboratórium gyógyszerész munkatársa elôadásában beszámolt arról, hogy az általuk interneten keresztül rendelt gyógyszerek minôségvizsgálata a készítmények több mint harmadánál
valamilyen minôségi probléma miatt megbukott.
A konferencia másnapjának fô témája
a migráció, gyógyszerészi munkaerôhiány
volt. Elôadások hangzottak el a FIP, WHO
részérôl. 3 ország elemzés is bemutatásra
került ebben a témában: Egyesült Királyság, Magyarország, Moldávia.
A második nap délutáni szekcióiban az
e-pharmacy, e-prescription-al kapcsolatban,
illetve a GPP volt szovjet utódállamokban
történô bevezetésérôl hangzott el elôadás.

A délutáni szekcióban a gyógyszerhamisítások témakörérôl is elhangzott egy tanulságos elôadás. A németországi központi

Összességében Magyarország a konferenciának otthont adó város történelmi hagyományaihoz híven szerepelt, hiszen mind a
Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program
nemzetközi bemutatása kedvezô fogadtatásra talált, mind pedig a második napon
a magyarországi gyógyszerészi humán
erôforrás problémákkal kapcsolatban tartott
elôadás magas színvonalú volt.

Dr. Hankó Balázs
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TÖBB REKORD A MÁSODIK
EGY CSEPP VILÁGNAPON!

Több, mint nyolcezer ember vett részt
az Egy csepp figyelem Alapítvány családi egészségnapján
Óriási sikerrel tartotta meg vasárnap az
Egy csepp figyelem Alapítvány a második
Egy csepp Világnapot a SYMA Sport- és
Rendezvényközpontban. Délelôtt 10 és este 6 óra között több, mint nyolcezer
embert fordult meg a csarnokban,
hogy részt vegyen a szórakoztató programokon és szûréseken. Csak az Egy csepp
figyelem standon több, mint 500 ember
ellenôriztette a vércukrát, akik közül mint-

egy 40-nek volt magasabb az értéke a
kívánatosnál. Hosszú sorok álltak minden szûrô standnál: a koleszterinmérésnél három sorban is álltak az emberek,
de sokan voltak kíváncsiak a vérnyomásukra, a légzésfunkcióra, a szájüregi vizsgálatra is, és a látásvizsgálatnál olyan sokan
jelentkeztek, hogy a kiállító cég késôbbi
idôpontra is adott ingyenes lehetôséget saját üzleteiben a rendezvény után. Gryllus
Vilmos megénekeltette, Szandi és Csonka
András megtáncoltatta a közönséget, utóbbi részt vett több szûrésen is, a vércukorszintje tökéletes volt. Ugyanígy a nap délelôtti házigazdáinak, Détár Enikônek és
Rékasi Károlynak, akik a koleszterinszintjüket is megmérették.
Újabb rekord született a nemzetközi „Séta a diabetészért” programon
is, amelyen legalább háromszázaz vettek
részt. Ezzel is felhívták a figyelmet – mint
a világ sok országában hasonlóképpen –
a diabétesz terjedésére. Ma 246 millió
ember él ezzel a betegséggel, 2025re 380 millió lesz, amivel a cukorbetegség lesz a leggyakoribb a világon.
Rendkívüli sikere volt a Barátok közt közönségtalálkozónak, ahol ott volt a sorozatban

Gyógyszerészi gondozás helye és
szerepe a Szív és Érrendszeri
Nemzeti Programban

cukorbeteget alakító Szabó Erika, azaz Tilda
is Balogh Edinával és Réti Barnabással. De
nagy ováció kísérte a Fiesta, a Groovehouse, Lola, és a Csillagszemû együttes fellépését is. Délután megjelent a színpadon
Béres Alexandra, aki életmódtanácsokkal
látta el az érdeklôdôket.
A napot Barabás Éva vezetésével a fôdíj
sorsolás zárta, amelyen egy család egy
félmillió forint értékû szicíliai utazást nyert.
Az Egy csepp figyelem Alapítvány azt ígéri,
hogy a következô Egy csepp Világnapon, 2008 november 16-án még
több programmal várják majd a családokat.
Addig is számos akciót indítanak, a következô december elsô felében egy a diabétesz szövôdményeirôl szóló kampány lesz.
2008-tól folytatódik az együttmûködés az
Alapítvány és a gyógyszerészek között.
Január végétôl, az Alapítvánnyal együttmûködô patikákban a vércukorszint mérés
mellett vérnyomásmérésre is lesz lehetôség.
További információ:
Erôs Antónia: 06 20 999-8443

szerészt Dr. Samu Antal, a Szakmai Bizottság elnöke köszöntötte.
Ezt követôen Dr. habil. Kiss István a hypertónia epidemiológiájáról és szakmai irányelveirôl tartotta meg bevezetô elôadását,
majd prof. Dr. Kékes Edét hallgattuk meg a kardiovaszkuláris
kockázatokról és azok becslésérôl. A harmadik blokkban prof.
Dr. Barna István a hypertónia gyógyszeres és nem gyógyszeres
kezelésérôl tartotta meg prezentációját.
A rendkívül érdekes elôadásokat kerek-asztal megbeszélés követte, majd a programot az Omron Healtcare tájékoztatója zárta.

A gyógyszerész szakmai szervezeteket reprezentáló Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága a Magyar Hypertónia Társasággal történô együttmûködés keretében elindította a Metabolikus
Szindróma Gyógyszerészgondozás programot. Ennek egyik állomása a december 1-n megrendezésre került ingyenes hipertónia
továbbképzés volt.

A továbbképzô délutánon az idô rövidsége miatt éppen csak
bepillantást nyerhettünk a hipertónia kezelésének legújabb irányvonalaiba. Nem volna haszontalan az elôadókat egy hosszabb,
a téma részleteit is boncolgató továbbképzésen meghallgatni.

A Dél-budai Nephrológiai Központ rendkívül kultúrált elôadójában megrendezett továbbképzésen résztvevô, mintegy ötven gyógy-

MOSZinfo
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Szervezeti élet
A MOSZ 2007. októberi közgyûlése egyik határozatának tettek eleget azok a Megyei Szervezetek, amelyek
november december hónapban gyógyszerész fórumot szerveztek.
A rendezvényeknek a GYOK kongresszus óta eltelt idôben felgyorsuló szakmapolitikai és szakmai események
adtak aktualitást.
November 28-án Pécsen találkoztak
a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége Baranya és Somogy Megyei
Szervezetei által kezdeményezett
fórumon a gyógyszerészek.

ismertette azokat a lényegi kérdéseket,
amelyek ismételten egyre kedvezôtlenebb
helyzetbe hozzák a gyógyszerellátó rendszert, veszélyeztetik a gyógyszertár-mûködtetés stabilitását. Bemutatta azt a kapcsolatépítô munkamódszert, amelyet alkalmazva párbeszéd folyik az államigazgatás, a finanszírozás, az egyetemek, a tudományos szervezetek, a szakpolitika és
a politika képviselôivel, lobbizva a gyógyszerellátás tevékenységének megismertetése a kedvezôtlen hatások bemutatása
és a sérülések mérséklése érdekében.
Részeredményekrôl számolt be a forrás-

hiány mérséklésével kapcsolatos kérdésekben. A gondolatindítást élénk véleménycsere követte, amelynek során a kollegák
az elvi szakmai és szakmapolitikai kérdéseken túlmenôen, napi operatív problémákat is felvetettek. A több, mint három
órás beszélgetés, amellett, hogy kellemes
hangulatú és jó kollegiális élményt nyújtott,
muníciót is adott a gyógyszerészeknek és
a gyógyszerellátás mûködtetéseérdekében
tenni kívánó MOSZ vezetôknek egyaránt
– foglalta össze a gondolatokat a háziasszony, Dr. Deákné Cziráki Magdi Baranya megyei elnök.

A Gyôr-Moson-Sopron, a Vas és a Zala
megyei MOSZ elnökök, Horváth Csaba,
Dudus Balázs és Dr. Varga Imre 2007.
november 29-én együtt szervezték meg
a három megye gyógyszerészeinek közös
konzultációját.

lenlegi kedvezôtlen helyzetbôl egyetlen
kitörési pont mutatkozik reálisnak és az
a gyógyszerészi gondozási programok
folytatása A diabetes gondozásban már
515 patika vesz részt, és a diszlipidemia
ismereteket már 260 gyógyszerész sajátította el az eddig szervezett tanfolyamo-

deletben elôírt követelményeinek biztosítására. Tételesen bemutatta az ellenôrzési
szempontokat, amelyek vizsgálata a szakfelügyelôi ellenôrzések során elkerülhetetlen. Különösen felhívta a figyelmet
a gyógyszerek tárolása, az impleálás, az
expediálás, a selejtezés, a méreg és kábító anyagok kezelése egyes kérdéseire és
ezek dokumentálásának fontosságára.
Kiemelt ellenôrzési szempont a vényhez
kötött gyógyszerek vény nélküli kiadásának vizsgálata.
Erdei Lehel, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Felügyelôsége kirendeltségének vezetôje
a fogyasztóvédelem és a gyógyszertárak
mostani és várhatóan jövôbeli kapcsolatait
ismertetette. Tájékoztatójában kitért arra,
hogy jelenleg a gyógyszertárban forgalmazható készítményeknek csak szûk köre
tartozik a kompetenciakörükbe, elképzelhetô, hogy ez a jövôben bôvülni fog.

A szombathelyi Pelikán szálló konferenciatermét zsúfolásig megtöltötték az érdeklôdôk. A MOSZ elnöksége tájékoztatóját
Dr. Schlégelné Békefi Csilla és Dr. Samu
Antal alelnökök tartották. Alelnök asszony
beszámolója széleskörûen bemutatta a magángyógyszerészetet súlyosan veszélyeztetô körülményeket. Vitaindtójában elmondta, hogy a MOSZ elnöksége komoly
erôfeszítéseket tesz a szakmát ért károk
mérséklése, kompenzálása lehetôségei érdekében. Hangsúlyozta, a szakma összefogásának minden korábbinál fontosabb
aspektusát. Samu dr. a gyógyszerészi
gondozás aktualitásait ismertette. Annak
a véleményének adott hangot, hogy a je-

kon. Hivatásunk jelenlegi helyzetérôl
elmondta, hogy amíg a kormány a piaci
versenyt favorizálja minden területen
számunkra a szakmai építkezés továbbra
is a legfontosabb. Kifejtette véleményét a
kereskedelem és a gyógyszerészi hivatás
gyakorlása közötti lényegi különbségekrôl.
Dr. Kiss Gézáné regionális tisztifôgyógyszerész bemutatta az átszervezett ÁNTSZ
tevékenységét, majd átfogó ismertetést tartott a gyógyszertárak mûködtetése egyes
feltételeinek szabályozását tartalmazó,
2007. szeptemberi miniszteri rendeletben
rögzített kérdésekrôl. Prezentációjában kitért a szolgálati renddel összefüggô kérdésekre, a tárgyi és személyi feltételek ren-

Az elôadások végén a hallhatóság körében megfogalmazódott számos kérdésre
válaszoltak az elôadók. A nem minden pozíciójában megnyugtató, várható környezet okozta aggodalom ellenére jó
hangulatú, és aktív volt a fórum, amelynek
során számos technikai, szakmai és felügyeleti kérdés tisztázódott. Egyetlen
ponton voltak csalódottak a résztvevôk.
A GVH meghívott irodavezetôje, Torjákné
Amberger Terézia kénytelen volt lemondani elôadását, utolsó pillanatban más
helyre vezényelték, ám biztosította a szervezôket arról, hogy egy másik idôpontban
készséggel vállalkozik gyógyszerész fórumon való szerepvállalásra.

A Pannonmedicina elôadótermében mintegy negyven kollega tartotta fontosnak
informálni egymást a szakmai környezet
alakulásával összefüggô kérdésekben.
A rendezvényen Dr. Mikola Bálint a Szövetség elnöke tartott vitaindítót, amelynek
vezérgondolata a lobbi volt. Az elôadó
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A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Budapesti Szervezete 2007. december 3-án
baráti beszélgetésre invitálta a fôvárosi
Gyógyszertárak gyógyszerészeit.

Mindenkit meghívtunk a konzultációra, aki
problémáit a MOSZ szervezet vezetôségével kívánta megosztani.
A beszélgetés témáit, a véleményeket
szeretnénk hivatalos megnyilvánulásainkban, mint a gyakorló gyógyszerészek véleményét hangsúlyozni.
Dr. Mikola Bálint elnök úr röviden összefoglalta azokat az eseményeket, amelyek
a 2007. októberi Siófoki konferenciát követô idôszakban zajlottak.
Bemutatta az elnökség törekvését abban,
hogy kapcsolatokat építsen és javítson az

állami szervezetek képviselôivel, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Eü. Minisztérium, Pénzügymin., Gazdasági
Min., Magyar Tudományos Akadémia stb.
A párbeszéd megindult, javult, de a kívánatos szintet nem érte el.
A gyakori tisztviselôi változás is nehezíti
a kapcsolatok elmélyülését.
Sikeresnek mondható az árrés kérdésben
az elmozdulás, ahol tervezetbe vettek
a generikus program segítésére, a helyettesítések esetén egy árrés pótlást, ami fôképpen a kisforgalmú gyógyszertárak
árrés tömegét növelhetné.
Az elnöki indítás után a jelenlévôk beszélgetést kezdeményeztek és kérdéseket
vetettek fel.
Felmerült az Önkéntes Egészségpénztárak
mûködésének kérdése, elszámolási és fizetési fegyelmüknek sok esetben elégtelen
volta.
Felmerült a szakképzett személyzet vándorlásának és bérszínvonalának kérdése.
Örömmel hallottuk, hogy már megindult
a visszavándorlás is a meggondolatlanul
elhagyott magángyógyszertárakba.
Szó esett az asszisztens képzés fontosságáról és újraindulásáról, amelyet a Gyógyszertár c. kiadványunkban hirdettünk meg.
Fontos kérdésként merült fel, hogy ha
a Parlament elfogadja a több biztosítós
modellt, mik a szakma sürgôs teendôi,
hogy alkalmazkodni tudjunk a változáshoz. A biztonságos gyógyszerellátás
a betegek legfontosabb szempontja ezért
a biztosító hogyan segíthetné a Gyógy-

December 4-én találkoztak a Fejér
megyei gyógyszerészek Szilágyiné
Dr. Halász Éva megyei MOSZ elnök
kezdeményezésére Székesfehérváron.

szertárak mûködését, például az elszámolások gyakoribbá tételével, vagy más
technikai módszerekkel.
Rámutattunk arra, hogy nagyon fontos,
hogy a bevezetés gyakorlatába gyógyszerészeket vonjanak be.
Megbeszéltük azt a kérdést, hogy az
a Gyógyszertár tud eredményesen mûködni, amely a szolgáltatásaiban a gondozást
is ajánlja.
Dr. Samu Antal ezeket a kérdéseket beszélte meg velünk részletesen, ismertetve
a továbbképzési lehetôségeket is.
Utolsó témaként a 2008. év tavaszán esedékes választásokat tárgyaltuk meg.
2008. február hónapban esedékesek
a megyei választások, tehát a Fôvárosi
tisztségviselôk megválasztása is.
Erre kértem a tagok írásbeli javaslatát.
Ezt követôen 2008. márciusban kerül sor
a MOSZ országos tisztújítására.
Köszönöm azoknak, akik részt vettek a baráti beszélgetésen.
Tudom, hogy a december munka és
program szempontjából is túlzsúfolt, no és
az idôjárás felelôs sem kedvezett nekünk,
de nagyon örültem volna, ha azok is eljönnek, akik most nyitottak Patikát, hogy halljuk az Ô gondjaikat is, és megismerkedjünk egymással.
Remélem legközelebb Ôket is körünkben
tisztelhetjük!

tartott tájékoztatót. Áttekintették az esztendô mindazon eseményeit, amelyek az
elmúlt év decemberétôl folyamatos permanenciában húzzák le a gyógyszerellátó
struktúrát, veszélyeztetve már a mûködôképességet is. Aktív beszélgetés keretében
taglalták a 2006. évi liberalizációs, a
gyógyszer-gazdaságossági és a kamarai
törvényeket, azok hatásait. Megerôsítették
egymást abban, hogy felemelt fejjel, óriási
energiával kell dolgozni a gyógyszertárak
egészségcentrummá való alakításán,
mindent megéve a szakmai felkészültség
fejlesztéséért, a társadalom megnyeréséért, különösen a gyógyszerészi gondozás szakterületein.

A megbeszélés korábban tervezett gondolatmenetét felülírta az a különös aktualitás, hogy azon a napon egyeztek meg
a kormánypártok az egészségbiztosítási
törvény parlamenti benyújtásáról. Az
esélyek latolgatásán túlmenôen megtárgyalták a kollegák a gyógyszertár-mûködtetés gazdasági feltételrendszere jelentôs
beszûkülésével összefüggô kérdéseket,
amelyekrôl Dr. Mikola Bálint MOSZ elnök

A pilisszentiváni gyógyszertárba részmunkaidôs asszisztenst keresünk.
Telefon: 06 30 922-8990
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December 5-én Baranyi Judit megyei
elnök hívó szavára gyûltek össze
a Komárom megyei gyógyszerészek,
megbeszélni közös dolgaikat.
A találkozón felvetett kérdések két nagy
területet érintettek. Dr. Mikola Bálint
MOSZ elnök ismertette az egészségbiztosításról szóló törvénytervezet azon
elemeit, amelyek – elfogadásuk eseténigen messze ható következményeket eredményeznek a gyógyszerészet számára.
Jelesül megtárgyalták a gyógyszerellátás
egészségügyi szakellátó tevékenységbôl a
kereskedelmi ellátás felé irányuló eltolása
határozott kormányzati szándékát, amely
alapvetôen veszélyezteti lényegi szakmai
célkitûzéseinket. Megállapították, hogy
elfogadhatatlan és egyben érthetetlen az a
döntés elôkészítôi szándék, amely semmibe veszi több, mint évtizedes eredményeinket a házi gyógyszerészi szolgálat
kezdeményezésétôl induló, a gyógyszerészi gondozás és a gyógyszeres terápia
menedzsment irányában építkezô gyógyszerésztársadalmi célkitûzéseket. Ugyancsak értékelték a gyógyszerészi tevékenység szakmai ellenôrzésével összefüggés-

December 11-én a Mûvészetek
Háza zsúfolásig megtelt díszterme adott otthont Orosházán
a Békés megyei gyógyszerészek
találkozójának, amelyet Dr.
Herczegfalvi Lászlóné Babi
MOSZ megyei elnök kezdeményezésére tartottak.
A fórumon részt vett Dr. Mikola Bálint a
MOSZ elnöke, Dr. Cseh Ildikó regionális
tisztifôgyógyszerész, és Lakatosné Dr.
Hupuczi Rozália a területi MEP fôgyógy-

ben már kitapintható, ÁNTSZ és Fogyasztóvédelem közötti nemkívánatos feladat
átcsoportosításokat, amelyek már – prejudikálva a döntést- elôrevetítik a kormányzati szándékot. A térségben jelentôsen
felgyorsultak a gyógyszertár létesítések,
amelyek mindazokat a problémákat megjelenítik, amelyeket a gyógyszerészet a
liberalizációs törvény elfogadása elôtt már
jelzett. A kollegák részletesen elemezték

a gyógyszertár-mûködtetés rendkívül kedvezôtlen gazdasági környezetét, kitörési
pontokat fogalmaztak meg, alternatívákat
vázoltak fel. A nehéz gondokat élénk, jó
hangulatú megbeszélésen közel három
órán keresztül tárgyalták, Dr. Schlégelné
Békefi Csilla MOSZ alelnök asszony gyönyörû patikájának továbbképzô elôadótermében.

szerésze is. A MOSZ elnöke bevezetô
vitaindítójában ismertette a közelmúlt legfontosabb szakmai eseményeit, a gyógyszerészi érdekérvényesítô tevékenység
fôbb elemeit. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a gyógyszertár egészségügyi intézmény jellege megôrzése ad garanciát
a szakmai feladatok hiteles folytatására.
A jelenleg kitapintható, a gyógyszerellátást kereskedelmi irányba orientáló,
a mûködtetés forrásait szûkítô és a szakismeretet el nem ismerô törekvések kedvezôtlen irányokat vetítenek elôre, amelyek
nem segítik, a több mint másfél évtizedes
gyógyszerészi törekvéseket. Ismertette a

2007. év fô gazdasági mutatószámait,
egyértelmûen kifejtve, hogy az elôrehaladás záloga a szakmai tevékenység
fejlesztése, a gyógyszertárak egészségcentrummá alakítása. A MEP fôgyógyszerésze prezentációjában a 2008. év
változásaira fókuszált. Bemutatta a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság
ellenôrzésének patikai feladatait. Kitért az
orvosi rendelési és a gyógyszertári elszámoltató rendszerek validálási kérdéseire,
valamint a közgyógyellátási rendszerben
várható változásokra egyaránt. Dr. Cseh
Ildikó regionális tisztifôgyógyszerész ismertette az ÁNTSZ új szervezeti felállását.
Röviden vázolta azt a gyógyszertári munkát segítô tevékenységet, amelyet igen
nehéz személyi, tárgyi és korlátozottan
eszközellátott környezetben végeznek, az
ország legkiterjedtebb régiójában. Elemezte a legfontosabb ellenôrzési szempontokat, amelyek peremfeltételeit a
41./2007. évi szaktárcai rendelet körvonalazza. A kollegiális légkörben folytatott, jó hangulatú, aktív konzultáció lehetôséget adott a résztvevôknek a gyógyszerellátás szakmapolitikai összefüggései,
szakszerû mûködtetése, és a támogatáselszámolási rendszer számos kérdésének
operatív szintû áttekintésére, módszertani
elemzésére.

MOSZinfo
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Megdöbbentô adatok! 2005-ben az USAban 10,2 millió szépészeti mûtétre került
sor, ez a szám évrôl évre növekszik és
ugyanez tapasztalható Európában is. Az új
trend szlogenje: „Öregedj meg elegánsan”.
Az esztétikai beavatkozások 5-ös toplistája:
zsírleszívás, orrplasztika, mellnagyobbítás,
szemhéj és has plasztika. Az arcfelvarrás
évek óta nem tud befurakodni az ötös listába, ennek oka valószínûleg a mûtét utáni
hosszabb lábadozás.

Szabás-varrás
a szépségiparban
Sokat gondolkodtam mi legyen a decemberi cikk témája. Ihletet merítve visszalapoztam az elôzô évek karácsonyi lapszámaiba, melyeknek témái, „Karácsonyi
smink”, „Rendhagyó mézes puszedli? és
„Mindennapra egy pakolás a karácsonyi
szépségért” voltak.
Végül e cikk témáját egy nemrég hallott
idézet adta. Egy idézet, melyet Karády
Katalin mondott az ôt faggató riporternek,
arra a kérdésére, hogy miért nem varratta
fel az arcát, hiszen plasztikai sebész volt
a férje – „Hogy képzeli? – válaszolta
Karády – Tudja nekem mennyi munkám van
ezekben?”
Felgyorsult világunkban sajnos kevesen
gondolják úgy, hogy a ráncaink mögött
egy élet munkája van. Ideálokat kergetünk,
melyekhez hasonlítani szeretnénk. Vannak,
akik nemcsak gondolatban ábrándoznak
egy ideális külsôrôl, hanem különbözô
mûtéti beavatkozásokra szánják el magukat. És ekkor elkezdôdik egy végeláthatatlan folyamat, a tökéletességre való törekvés jegyében. Általában zsírleszívással
kezdôdik, majd mellnagyobbítás, aztán
arcplasztika és a többi és a többi…
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Nagyon népszerûek az arc átmeneti javulását hozó eljárások, a Botox injekció, a fotorejuvenáció, lézer és fénykezelések, kémiai
hámlasztások, mikrodermabrázió, különbözô ráncfeltöltô, illetve ránckiemelô módszerek, kollagénnel, hyaluronsavval, vagy saját zsírral.
Vannak azonban olyan „újdonságok”, melyek hamarosan felkerülnek majd a népszerûségi listára, ilyen például a szempilla
átültetés, mely olyan a szemnek, mint az
alaknak a mellnagyobbítás, vallja ezt egy
floridai plasztikai sebész. A beültetést a páciens saját hajából készítik, mely szépen
növekszik tovább. Egy kicsit túllépve a kozmetika határát, de mint érdekességet megemlíteném, hogy végeznek már, hüvelyfiatalító plasztikai mûtétet is. De vége a pipaszárlábaknak és a lapos fenéknek is,
mindenhova szilikon implantátum kerülhet.
Hihetetlenül bôséges a kínálat a különbözô
szépészeti módszerekbôl, szinte csak pénz
és elszántság kérdése, mikor, hol és melyik
testtájunkat szabatjuk át. Sokáig a plasztikai sebészet a rekonstruktív, helyreállító
mûtéti eljárások közé tartozott és mivé fejlôdött az évek folyamán! Egyre tökéletesebb
eljárások, egyre tökéletesebb eredmények!?
Olvashatunk azonban elképesztô történeteket, olyan nôkrôl, akik már függôvé váltak,
semmi nem elég tökéletes számukra.

De hol a határ? Kérdezem és kérdezi sok
vendégem! Meddig zsarolható az emberi
szervezet és fôleg a bôr szerkezete meddig
bírja elviselni a szike alkotta új formát.
Vajon milyen lesz egy agyonfaragott test
20 év múlva. Azt gondolom valamit nagyon elrontott ez a világ, értékeink eltolódtak az esztétikum felé, ezt látjuk, halljuk
nap, mint nap, ezt ontja ránk a média.
Az öregedj meg elegánsan szlogen nekem
pont az ellenkezôjét jelenti, mint amit sugallnak vele. Elegánsan, méltósággal megöregedni, számomra annyit tesz, szeretni
önmagunkat, ôszintén, belülrôl és megtenni
mindent az öregedés lassítására, úgy a test
karbantartásával, mint a bôr ápolásával,
megtartva az arany középutat.
Most, hogy közeleg a karácsony, a szeretet
ünnepe, felejtsük el a nagybetûs, tökéletes
SZÉPSÉGET, járja át belsônket a SZERETET
szépítô ereje, mert bizony van ilyen és öltöztessük ünneplôbe szívünket, lelkünket!
Márai Sándor soraival elköszönve kívánok
Önöknek Nagyon Kellemes, Békés, Szeretetteljes Ünnepeket!
„Elôször valamikor régen,
boldog akartam lenni.
Aztán tökéletes.
De nincs messze az idô,
mikor az ember csak lenni akar,
boldogtalanul, tökéletlenül, lenni,
még egy kis ideig,
mert süt a nap, vagy esik az esô.”

Barabás Éva
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Történelmi sarok
GYÓGYSZERÉSZ FÓRUM
Siófok, 1998. október 10.
ÁLLÁSFOGLALÁS
A Gyógyszerészek VIII. Országos Kongresszusa a tematikus
programban exponált és legfontosabbnak ítélt, a közvetlen lakossági gyógyszerellátással összefüggô szakmai, technikai és
gazdasági kérdések megvitatása céljából szakmai fórumot
tartott. A fórum résztvevôi a gyógyszerészi reprezentáció és
a gyógyszerészettel kapcsolatban álló felügyeleti, szakmai, ellenôrzô és finanszírozó szervezetek vezetôi, szakértôi voltak.
A fórumon közel 500 fô vett részt.
A felvetôdô kérdésekben, hosszas elemzést és vitát követôen az
alábbi állásfoglalások születtek:

A gyógyszerellátás szervezeti és tulajdonosi átalakítását követôen legfontosabb szakmai tennivaló a házi gyógyszerészi szolgálat kialakítása, a gyógyszerészi gondoskodás módszertana
megfogalmazása, a prioritási sorok felállítása. Ennek egyes
alapfeltételeit és követelményeit az 1998. évi XXV. tv. is rögzíti.
Meg kell teremteni a célkitûzések megvalósításához szükséges
szakmai, szaklétszám és mûszaki/technikai feltételrendszer forrás oldalát, amely garanciát képes nyújtani a feladatok teljesítéséhez.

A betegjogok – gyógyszerészi kötelezettségek – fogyasztóvédelem koncepcionális megvalósítása során tisztázásra szorulnak
az ellenôrzési kompetenciakörök. Világosan és egyértelmûen ki
kell nyilvánítani a közvetlen lakossági gyógyszerellátó tevékenységgel összefüggô szakmai /ÁNTSZ és lakossági/ Fogyasztó
Védelmi Felügyelôség ellenôrzési jogosítványok körvonalait,
nem adva lehetôséget a területi/megyei gyakorlatban az individuális különbözôségekre.

A gyógyszerellátás visszatérô problémája az ügyeleti/készenléti
szolgálat szabályozása, az átalakult ellátó rendszer követelményeinek megfelelô kialakítása. Nélkülözhetetlen a szakmai és
munkajogi jogszabályi környezet harmonizációja. Több hatástanulmány készült az elmúlt években. A MOSZ 1995-ben elkészített és a MGYK felé egyeztetetésre megküldött dolgozata
részleteiben elemzi, a „Konfliktusok hálójában”c. dokumentum
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1998.
pedig évenként visszatérôen tárgyalja az ügyeleti szolgálat technikai/gazdasági vetületeit, feltárva a jelenleg hatályos jogszabályok ellentmondásait. A kérdés megoldása -a szakmai és
a lakossági érdekek egyidejû figyelembevétele mellett- nem tûr
halasztást.

A gyógyászati segédeszközök forgalmazása jelentôs mértékben
kikerült a gyógyszertári területrôl. Nemkívánatos az a jelenség,
amely a szakértelem nélküli, nem megfelelô környezetben való
lakossági segédeszköz forgalmazók szaporodása irányába mutat. Sem fogyasztói, sem finanszírozói, sem szakmai érdekek
nem támasztják alá a gyógyászati segédeszközök gyógyszertáron kívüli forgalmazásának térhódítását. Hatást kell gyakorolni
az engedélyezôre, s lehetôséget kell adni a vertikum visszakerülésére, egyeztetve a segédeszközt forgalmazók érdekképviseletével.

Visszatérôen vetôdik fel szakmai körökben a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak és a gyógyszert kiszolgáltató (kvázi
társadalombiztosítási kifizetôhelyek) közötti jogi, finanszírozási
és ellenôrzési munkakapcsolat. Jogilag is kritizálható a finanszírozási és ellenôrzési jogkör gyakorlásának összekapcsolása.
Igen szélsôséges, nem követhetô a megyék ellenôrzési gyakorlata. A fórum résztvevôi kezdeményezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetése felé a MEP-ek ellenôrzési gyakorlatának egységesítését és a gyógyszerészi érdekképviselettel
való egyeztetését a szubjektív, jogszerûtlen és olykor megalázó
ellenôrzési jelenségek kiküszöbölése végett.

A házi gyógyszerészi ellátás, a gyógyszerészi gondoskodás
(beteg/gyógyszerész), a gyógyszerszakértôi tevékenység (orvos/gyógyszerész) megkívánja a magasszintû élettani, hatástani
és terápiás ismereteket. Ezzel összefüggésben kezdeményezzük
a postgraduális továbbképzések rendszerének és elismerésének
(credit szisztéma) haladéktalan egységesítését. Meg kell szüntetni az egymásnak ellentmondó jogszabályi elôírásokat
(felsôoktatásról szóló tv. és miniszteri rendelet). Az egyetemi
curiculumok felülvizsgálata során szükséges az oktatott tárgyak
arányainak átgondolása és a gyakorlati helyzethez való
közelítésük.

A fórum örömmel üdvözölte a Gyógyszerész Szakmai Kollégium
felállását. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a teljes
gyógyszerészi szakmai összetételt reprezentáló testület hatékony
munkát tudjon végezni és érdemben tudja segíteni a döntéshozatalt.

a Gyógyszerészek VIII. Országos Kongresszusa
Rendezô Bizottsága
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Nyitott
szemmel!
Az egészségbiztosítási törvény alternatívái
Nem lesz könnyû menet a kormány által jóváhagyott egészségbiztosítási reformtervek elfogadtatása az Országgyûlésben, ahol
a javaslatnak akár riválisa is lehet: mégpedig egy alapítványi törvénytervezet.
Szélnél is sebesebben viharzott át a szükséges egyeztetéseken az
egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény tervezete. A koalíciós egyezség október elején született meg az egészségbiztosítási
rendszer átalakításáról, e hét közepén pedig – már lapzártánk után
– a parlament plenáris ülése elé került a kormány által jóváhagyott
törvényjavaslat szövege. Így a társadalmi vitákra és
a szakmai egyeztetésekre jószerével annyi idô sem maradt, hogy
az érintettek alaposan átolvashassák a magyarázatokkal együtt
százoldalasnál is hosszabb jogszabályt, valamint a mellékelt, ám
csak a múlt hét elején kiadott, 250 oldalnyi minisztériumi
háttértanulmányt.
Surranópályán az Országgyûlés elé kerülhet a Korányi-dolgozat –
ha nem a köztársasági elnök, akkor az alkotók reményei szerint
néhány képviselô, optimális esetben minden frakció néhány tagjából összeálló csoport kezdeményezésére. Ez a társada-lombiztosítási törvényjavaslat – szemben a kormány által támogatott
változattal – a finanszírozásban megtartaná az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) kizárólagos szerepét, annak felügyeletét a parlament alá rendelné, a társadalmi kontroll erôsítésére
pedig visszahozná a Fidesz-kormány egyik elsô intézkedéseként
megszüntetett önkormányzatot.
„Ha tudomásul vesszük, ha nem, az ellátásban teret nyertek, sôt
megszilárdították helyzetüket a magáncégek, a mûvesekezeléstôl
a labor- és képalkotó diagnosztikán át a mosásig, takarításig. Ezt
kell szabályozni, nem pedig megakadályozni“ – vélekedik Gilly
Gyula, a Korányi András Családi Magánalapítvány által támogatott alkotói közösség szószólója.
Forrás: HVG (2007.november 15.)
AZ MSZP változtatna a törvényen, az SZDSZ egyelôre
várja a szocialista javaslatokat
Felesleges vita a biztosítási reformról
Bizonytalanság közepette kezdôdött meg az Országgyûlésben az
egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szóló törvény vitája. Az
MSZP megismételte, hogy csak módosításokkal fogadja el a jogszabályt, ezek végleges tartalmát azonban még homály fedi.
A szocialisták által tervezett változtatások ismét koalíciós feszültséget okozhatnak. Az ellenzék szerint a kormányzati elképzelések
alapjaiban hibásak.
Forrás: Népszava (2007.november 15.)

Több mint száz módosító javaslatot nyújtanak be
a szocialisták a biztosítási reformhoz
Gyurcsány biztos a megállapodásban
A keddi határidôig összesen 120-140 módosító javaslatot nyújt be
az MSZP a biztosítási reformot szabályozó törvénytervezethez –
tudta meg lapunk. A változtatási törekvéseket kezelô szocialista
bizottság tegnapi ülésén ebben megállapodtak, de abban nem,
hogy a számos – és idônként egymásnak ellentmondó – indítvány
közül melyiket támogatják majd. A benyújtással ugyanakkor szinte
az összes érzékeny paragrafust „megnyitják”. Tegnap a kormánypártok vezetôi is tárgyaltak, úgy tudjuk, a miniszterelnök biztos
benne, hogy megegyeznek a biztosítási reformról.
Forrás: Népszava (2007.november 19.)
Helyüket keresik a háziorvosok a biztosítási modell-váltásban
Még nem tudni pontosan, hogyan alakul a háziorvosi praxisok
sorsa a több-biztosítós rendszerben; a területet ráadásul ma is
súlyos gondok terhelik. A korösszetétel például arra enged
következtetni: ha nem történik pozitív változás, a háziorvosi ellátás
biztonsága könnyen veszélybe kerülhet.
Még a szakmabelieknek sem világos, hogy hol helyezkednek majd
el a háziorvosok a több-biztosítós rendszerben – ha ugyan elindul
az új rendszer az ígért határidôre.
A több-biztosítós modell bevezetése is érinti majd a háziorvosokat,
annak ellenére, hogy a parlament elôtt fekvô törvénytervezet
mindössze fél oldalt szentel a témának.
Forrás: Magyar Hírlap (2007.november 19.)

Az OEP-fôorvosok a munkáltatók kérésére is
ellenôrzik a keresôképteleneket
Szigorú táppénzszabályok
Az idei elôirányzatnál 825 millió forinttal kevesebb a jövô évre
tervezett táppénzköltségvetés, az ez évi 107,7 milliárdos kasszából az év elsô kilenc hónapjában 72,3 milliárdot fizetett ki az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) – tudtuk meg Bogdán
Zsuzsannától, az OEP illetékes fôosztályvezetôjétôl. A táppénzkiadásokban megtakarítás várható, ebben jelentôs szerepe van
a jogszabályok szigorításának és a biztosító táppénzellenôrzést
végzô orvosainak.
A keresôképtelenség elsô 15 munkanapjára a munkáltatók által fizetett betegszabadság jár. Ezt követôen az OEP folyósítja a táppénz összegét, amelynek mértéke a biztosításban töltött idôtôl
függôen a napi átlagkereset 70, illetve 60 százaléka.
A felülvizsgáló orvosok az elmúlt évben 74 262 orvosi praxist
ellenôriztek, több mint 288 ezer beteget vizsgáltak meg, és
egymilliónál több dokumentumot néztek át. A biztosító ellenôrzô
orvosai úgy látják, lassan bekerül a köztudatba, hogy a táppénz
nem addig jár, amíg azt valaki jónak látja, hanem ameddig az
egészségi állapota és a biztosítotti jogviszonya indokolja.
Forrás: Világgazdaság (2007. november 19.)

Richterjeszkedés
Létezik Magyarországon egy termék, amelynek ára versenypiaci
körülmények között jó ideig alig változott, majd az idén kilenc
hónap alatt 42 százalékkal esett. Ez a Richter vérnyomáscsökkentô
gyógyszere, amelynek kapcsán joggal vetôdhet fel a kérdés: mekkora volt korábban a profittartalma, ha így is megéri eladni? Nos,

Közepes forgalmú (11,5 m/hó) gyógyszertár
tehermentes, saját tulajdonú, kertes ingatlanban személyi jog átadással eladó.

Telefon: 06 30 382-0377
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így már gyakorlatilag nem éri meg eladni, a cég ugyanis a számára kedvezôtlen szabályozás miatt csupán azért ment le erre
a szintre, hogy a gyógyszer még az államilag támogatott körben
(vagyis a piacon) maradhasson. Nyeresége azonban már vajmi
kevés lehet.
MÉRETNÖVELÉS. A lengyel Polpharma és az orosz Akhirin gyógyszergyártók minap bejelentett részvénycserés megszerzését (az
üzlet részleteit lásd külön) üdvözölte a piac. Az elemzôk osztják
a cégvezetés várakozásait, amely szerint a lépés hosszabb távon
érdemi hatékonyságnövekedést hoz. „Lengyelországban normális
a piaci helyzet, az erôs márkáinknak jó esélye van a fejlôdésre” –
mondta a Figyelô kérdésére Bogsch Erik vezérigazgató.
Forrás: Figyelô (2007. november 22.)

Horváth Ágnes: ma nincs választási
lehetôsége a betegnek
A teljes kormányzat azért dolgozik, hogy olyan jogszabály jöjjön
létre, amelynél fel sem merülhet a normakontroll kérdése – mondta
lapunknak adott interjújában Horváth Ágnes, aki bízik abban,
hogy Sólyom László nem fordul az Alkotmánybírósághoz a
biztosítási reform miatt. Az egészségügyi miniszter szerint annak
ellenére nem gyártanak vészforgatókönyveket erre az esetre, hogy
az államfô döntése jelentôsen befolyásolhatná, mikortól indul el az
átalakítás.
Forrás: Népszava (2007.november 24.)
Kész az alternatív egészségbiztosítási terv
A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal (NEK) elkészítette az egészségbiztosításról szóló saját törvénytervezetét. A szervezet arra kéri
a parlamenti pártokat, tegyenek meg mindent, hogy a tervezet az
Országgyûlés elékerülhessen, így legyen választási lehetôség az
SZDSZ által diktált versengô biztosítók bevezetése ellen.
Forrás: Magyar Nemzet (2007.november 24.)
Legalább harminc kórházat
meg kéne szüntetni
Tévedés azt hinni, hogy ha több pénzt juttatunk az egészségügybe,
jobban fog mûködni – mondta lapunknak nyilatkozva Mihályi Péter
szakközgazdász. A liberális párt tanácsadója, a parlament elôtt
lévô koalíciós javaslat egyik kidolgozója szerint az ágazati finanszírozás hatékonnyá tételével legalább 8-10 évre való tartalék van
e „koldusnak“ kikiáltott rendszerben. A szakember szerint ha megszüntetnék a jelenlegi a pazarló gazdálkodást, könnyedén
finanszírozni lehetne – a koalíciós törvényjavaslatban szereplô paraméterek mentén – az egészségpénztári rendszer mintegy 7-8
százalékos többletköltség-igényét, majd hozzátette, hogy a hatékony mûködés alapja a megfelelô betegirányítás. A liberálisok
tanácsadója legalább 30-40 olyan kórházat megszüntetne, amelyek kihasználatlanok és emiatt tetemes forrásokat vonnak el az
ellátásban tevôlegesen részt vevô intézményektôl.
Forrás: Napi Gazdaság (2007. november 26.)
Azt sem tudják, mirôl szavaznak
A több-biztosítós modell bevezetése az egészségügyben nem más,
mint politikai csalás, a társadalombiztosítási kassza 1500 milliárd
forintjának privatizálása – jelentette ki tegnap Pokorni Zoltán.
Karsai József szerint az MSZP-frakció egy része nem is érti, mirôl
szavaznak majd, s nem alakítaná át így a rendszert. Pokorni
Zoltán, a Fidesz alelnöke emlékeztetett arra, hogy az egészségbiztosítás magánosításáról szó sem volt a szocialisták választási
programjában, így a koalíció egy régóta létezô társadalmi szerzôdést rúg fel a tervezett intézkedésekkel.
Az Egészségügyi Minisztérium erre úgy reagált: a Fidesznek nincsen önálló egészségügyi programja.
Forrás: Magyar Nemzet (2007. december 5.)
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Megnyitott az elsô „patika-trafik”.
Az egyik müncheni vasúti pályaudvaron megnyitott az elsô patikatrafik. A kb. három négyzetméter alapterületû „gyógyszertár” mûködtetôje egy internetes patika. A doboz valójában nem más, mint
egy „receptgyûjtô állomás”, ahol a pályaudvar közönsége leadhatja vényeit. A gyógyszereket 48 órán belül házhoz szállítják.
A cég üzletvezetôje szerint ez az igazi alternatíva a közforgalmú
gyógyszertárakkal szemben. Tervei szerint a közeli jövôben több
száz ilyen trafik létesül majd forgalmas közlekedési csomópontokban. A szakmai szervezetek napokat késtek a reagálással, mivel
a „jövô gyógyszertára” megnyitásának hírét egyszerûen nem hitték
el. Pedig a trafik rendelkezik minden szükséges engedéllyel!
DAZ 147. Jahrg. Nr. 47., 27. old.
Törvénytelen a receptekért kínált bón
A kölni bíróság határozatában megtiltotta, hogy a „Német
Internetes Patika” honlap üzemeltetôje a beérkezett receptek után
pénzre váltható bónt ajándékozzon. a vásárlóknak. A taláros testület szerint ez tulajdonképpen árengedményt jelent az egyébként
támogatott vényköteles gyógyszer árából. Ez pedig a hatályos
törvények szerint nem megengedett. Az egyéb, vény nélkül is beszerezhetô gyógyszerek esetében ilyen tiltás nem létezik, tehát
szinte bármilyen vevôcsalogató marketingfogás alkalmazható.
DAZ. 147. Jahrg. Nr.45. 24. old.
A vásárlók több és jobb tanácsot várnak
a patikustól
Egy most közzétett vásárlói közvélemény kutatás szerint a patikába
járók 76%-a keresi fel gyógyszertárát a tanácsadás lehetôsége
miatt. A válaszadók közel fele csak közepesre értékeli a neki adott
gyógyszerészi tanácsot, míg egyharmaduk jóra, vagy nagyon jóra
értékel-te ugyanezt. 4% azonban nagyobb hiányosságokat érez a
gyógyszerészi gondozás területén.
Ök úgy nyilatkoztak, hogy a patikában történt látogatáskor semmilyen, vagy csak nagyon hiányos választ kaptak kérdéseikre.
DAZ 147. Jahrg. Nr.45. 28. old.
Összeállytotta:
Pintér László
Horváth Csaba

A Veszprém Megyei

Csolnoky Ferenc Kórház
gyógyszerész munkatársat keres az intézeti

gyógyszertárába ill. vényforgalmú patikájába.
Bérezés megállapodás alapján.
Érdeklôdni:

Vargáné Hidasi Éva fôgyógyszerésznél telefonon:
06 88 556-400/64-21 melléken
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Karácsonyi mézes
(ahogy Nagymamám készítette)
25 dkg melegített mézet, 1 egész tojást, 1
citrom reszelt héját, egy késhegynyi fahéjport,
4-5 finomra tört szegfûszeget összegyúrunk
30 dkg liszttel kevert 1 csomag Váncza
sütôporral.
Ujjnyi vastagra nyújtjuk, és részben
négyzetes alakúra vágjuk, részben
különféle vágókkal kiszúrjuk.
Vajazott tepsibe tesszük, és cukrozott vízzel
megkenve hámozott mandulával díszítjük.
Közepes tûznél sütjük.

Vízszintes
1. Keresztény erény 6. Az egyik kontinensrôl való 11. Magyarország röviden 12. Ez van a bútorokon, ha nem takarítunk 13. Menyasszony 14. – vel
párja 15. Mi alapján soroljuk három generációba a Cefalosporinokat? A megfejtés elsô része 19. Angol csillag 20. Angol
tagadás 21. A metabolikus szindróma tudományos rövidítése 22. ÓZH
23. ZÓL 25. Szabolcs megyei város 27. Termést betakarít 30. Rosberg,
finn F1-es pilóta keresztneve 31. Napszak 32. Sütteti magát 35. Idôs
37. YRZ 38. Nagyon picit 39. Ház is van ilyen 41. Baszk fegyveres
szervezet 42. Idôszámítás elôtt 43. Készlet 44. Lateris utriusque – rövidítve
45. A megfejtés harmadik része 51. A „hadügy” angol rövidítése
52. Állóvíz 53. EÉ 54. OGÉ 55. Gumigyárunk volt 58. Tehergépkocsi
röviden 60. A megtakarítás mértékének közgazdasági rövidítése (Rate of
Saving) 61. Nem erre 62. Ál 66. Teherautó márka 68. Ritka nôi név
70. Korfu fôvárosának görög neve 73. Ilyen fényképezôgép is van
74. GTA

Függôleges
1. Az iszlám vallás nélkülözhetetlen eszköze 2. Használhatatlanná tévô
3. „Fejetlen” afrikai állat 4. Gyulladás 5. Algíri kikötôváros 6. Angol
segédige 7. A megfejtés második része 8. Ennek a kivárásnak se
eleje, se vége! 9. Tengeri fosztogatók mûsorával fûszerezett kései program
10. Nôi név 13. Támadás 16. Szobornak van ilyen 17. Éra 18. Kapcsolat
24. Hon 26. A hetvenes években a fiatalok körében népszerû budapesti
klub 28. Román autók jele 29. Díszfa, kislevelû hárs 33. Idegen mûvészet
34. Kezébôl kiesik 36. Kapus, akinek se eleje, se vége! 40. Félre szökkenô
43. Kiütés 46. ..., de nem mer – félôs ejtôernyôs 47. Népszerû TV-s
mûsorvezetô hölgy 48. Szolmizációs hang 49. Ãsi táblajáték 50. Olasz
férfinév 55. Cipô „alja” 56. Hegységrendszer Európa és Ázsia határán
57. A szent idegen rövidítése 59. Végtag 63. Amely személy 64. Szórakoztató technikai eszközökön használatos, speciális fényforrás 65. Mister
67. Nyelvtani kifejezés 69. AR 71. YI 72. –be párja

Beküldendô: a vízszintes 15., függôleges 7. és vízszintes 45. sorok

Az elôzô havi keresztrejtvény nyertese:
Visze-Máthé Istvánné, Borostyán Patika, 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 1.

A decemberi számban megjelenô keresztrejtvény helyes megfejtését beküldôk közül kisorsolt nyereménye: A 2008. január 25-27. között megrendezésre kerülô „Gyógyszeres Terápia Menedzsment II.“ konferenciára
szóló regisztráció, 1 fô részére.
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Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

Missziós nyilatkozat
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil
szervezôdése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticajának megfogalmazása,
a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülése elômozdítása
érdekében.
• Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva,
a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük.
• Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-,
szakmai irányítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt.
• Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszertárak mûködési feltételeinek
javítása, a kiszámítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése.
• Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac szereplôivel, a gyógyszergyártók
és nagykereskedôk szervezeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a harmonikus szakmai és gazdasági együttmûködést.
• Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk
tájékozottságának növelésére, felkészültségének javítására.
• Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdekérvényesítésének és az egyéni érdekérvényesítésnek magas szintre való fejlesztése.
• Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások színvonala emelésére.
• Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógyszerész gyógyszerterápiás
tanácsadó szerepének növelését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesztését.
• Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdekérvényesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógyszertárak és azok mûködtetésével összefüggô
kérdések képviseletét.

SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT

GM Tours
Utazási Iroda
az Önök
szolgálatában

• szakmai utak
• külföldi és belföldi ajánlatok
kedvezô áron

• rekreációs programok
• wellness hétvégék
• nyelvtanfolyamok
• repülôjegy értékesítés
• szállásfoglalás kül- és belföldön
• autó kölcsönzés
• utasbiztosítások
Bôvebb információ és jelentkezés
a GM TOURS Utazási Irodában:

Utazzon
Velünk!

cím: 1134 Budapest, Huba u. 10.
tel.: 320-4848, 320-4860
fax: 239-0349
e-mail: info@gmrt.hu

