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A Magongy6gyszereszek Orszogos SZDvetsege
Gyogyszertar-miikodtetes 2008. marciusi konlerenciajarol

Felteheto, hogy nemesak a szep tavaszi idojaras vonzotta Si6fokra
a tavasz elso hetvegejen a kozel otszaz gy6gyszertar tulaidonos
gy6gyszereszt. Politikai porondra kerult az egeszsegugy. Kielezett
tarsadalmi-gazdasagi
kornyezetben telt az egeszsegugyi ellat6
rendszer valamennyi szegmensenek elmult esztendeje. Haboru zajlott a fekvo-, a jar6beteg-ellatas teruleten es piaei kornyezetbe kerult
a liberalizalt gy6gyszerellatas is. A gy6gyszereszek jelenlete odavonzott tobb, mint harmine kiallit6t, szamos erdeklodot, igy mintegy
kileneszazan vettek reszt a MOSZ tavaszi munkakonfereneiajan.
A delutani program 14 6ras kezdeset varatlan, kozel egy6ras aramszunet szabotalta. A tobb szaz fOs hallgat6sag erdeklodeset azonban ez sem vette el, 5 nemi esuszas utan kezdetet vette a Gy6gyszert6rak-kapesolatrendszerek cimu elso plenaris eloadassorozat.

Dr. Schlegelne Bekefi Csilla alelnok megnyit6iaban koszontotte
a nepes publikumot, valamint a meghivott vendegeket, eload6kat.
Dr. Mikola Balint "Lakossagi Gy6gyszerellatas 2007" cimu prezentaei6javal indult a program. A MOSZ elnoke
az elozo evet a honi gy6gyszereszet
szempontjab61 soha nem feledheto esztendonek nevezte. Eloadasaban felelevenitette a 2006. vegen szuletett, az
egeszsegugyi ellatast, igy a gy6gyszerellatast is alapvetoen befolyasol6
torvenyeket, azok hatasait. Ennek 50ran bemutatta a korabban zart gy6gyszerpiac kozgazdasagi
kornyezetet.
Meggyozodese
szerint a piaei szereplok belepese meg esak
megkezdodott, ebben dinamikus valtozas varhat6. A neheze meg
h6tra van. Magyarorszag IIzmilli6 lakosanak ellatasahoz elegendo
ketezer gy6gyszertar. A szamszeru novekedest kovetoen a verse nytarsak fogjak kiszoritani egymast a piaer61, 5 ujra visszaall a patikaszam a liberaliz6ei6t megelozo, korabbi, meretgazdas6gosan
is optim6lisra- fejtette ki az eload6. A folyamat viszont a gy6gyszeresz hivatas erodaei6j6t vonhatja magaval, amelynek soran az
erosodo kereskedelmi, uzleti magatartas hatterbe szorithatja a
szakmai celkiWzesek megval6sitasat. A forrashiannyal "elokeszitett" piaenyitas nem kedvezett a gy6gyszeresztarsadalomnak.
Meglatasa szerint a kialakult versenyt es a valtozasokat elemezni,
a gazdasagi es szakmai feladatokat rangsorolni kell.

Paradigmavaltas van a gy6gyszereszetben - jelentette ki a MOSZ
elnoke.
A jelenlegi helyzet kialakulas6hoz vezeto tenyezok kerultek teritekre az adatokkal bosegesen megtamogatott eloadasban, mely 61tal
a hallgat6sag szembesulhetett a vizitdij es apolasi dij bevezeteset
koveto betegszam markans esokkeneset tukrozo sz6mokkal, tovabba a kumulalt gy6gyszerforgalom,
a kiskereskedelmi arres-tomeg,
a dobozforgalom, a TB tamogatas alakulasa es a teritesi dijak v61tozasai es ezek osszefuggesei is bemutatasra kerultek. A 2007/
2006 evi adatok osszehasonlitasa segitsegevel a kozonseg tiszta
kepet kaphatott a gy6gyszertarak jelenlegi kedvezotlen helyzeterol,
arr61 a helyzetrol, ami szamos patikat nehez helyzetbe sodort.
Mikola doktor a megfelelo szakmai es gazdasagi strategia kialakitasaban latta a jovo legfontosabb feladatait.

A MOSZ elniike megfogalmazla a konferencia harom kulcsiizenelel,
ami a harom nap so ran egyben meghalarozla a programol is. Paradigmavaltas - szakmai es gazdasagi priorilasok megfogalmazasa egyseges gyogyszereszlarsadalom.
A programot Dr. Molnar Mark Peter
az OEP szakmai foosztalyvezetoje
"Gy6gyszertarak es az OEP" cimu eloadasa folytatta. Ennek soran, hasonl6
adatbazis bemutatasa mellett az elmult
evben tortent valtozasokra mas optikab61 nyerhettek betekintest az erdeklodok. Az OEP fooszt61yvezetoie tobbek
kozott a tamogataspolitika egyes eelkiWzeseirol, a teritesi dijak alakulasar61,
az egeszsegugyi koz es magankiadasok aranyair61
szol9a1t adatokkal,
valamint az elmult evek betegterheinek alakulasa is teritekre kerult.
Sz6 esett a 2007-es gy6gyszerkassza sikertenyezoirol, a generikus
verseny reszleteirol, peldakkal szolgalva a generikus versenyre kiemelt es normallv t6mogatasi kateg6riakban egyarant. Az impona16 preeizitassal felepitett es dokumentalt prezent6ei6ban bemutatott
elkepzelesek ugyan nem mindenben vlvtak ki a resztvevok t6mogatasat, viszont a forrasvisszap6tlas iranyaban tett kormanyzati torekvesek bemutatasa halvany optimizmusra hangolta a hallgat6sagot.
Az OEP 2008-as eelkiWzeseit ismertette ezutan Molnar doktor, kiterve a tobb biztosit6s rendszer gy6gyszerellatasban varhat6 kovetkezmenyeire is. Korabbi, OEP es MOSZ kozotti konzultaei6ra hivatkozva sz6t ejtett arr61, hogy a jelenleginel gyakoribb elektronikus
elszamolas megval6sitasanak lehetosege is szerepel a tervek kozott.
Az eload6sok sor6t Szabo Ferenc a Gy6gyszer-nagykereskedok
Szovetsege elnoke folytatta, "A gy6gyszer kereskedelem helyzete
napjainkban, avagy hogyan leszunk etikusb61 liberalisak" temakoru gondolatainak bemutat6saval. A kormanyzati intezkedesek ismertetese mellett azok piaera gyakorolt hatasait taglalta reszletesen
az elnok, majd nagykereskedoi szempontb61 mutatta be a valtozasokat. Kitert az elmult esztendo soran hatalyba levo torvenyekre,
bemutatva a kedvezotlen hatasok kovetkezmenyeinek minimalizala-

sara tett lepeseiket. VegezetLiI a terveket ismertette, majd a legsLirgetabb teendakral, a meghozand6
strategiai dontesekral ertekezett.
A Quadro Byte-Pharma vezetaje Sipos Geza a "Gy6gyszertarak es
az informatika" kapcsolatait vizsgalta a delutani blokk negyedik
elaad6jakent. Visszatekintve arra, hogy mi tortent kilencvenes evektal e tekintetben, tobbek kozott sz6t ejtett arr61, hogy mi indokolta
a szamit6gep alkalmazasat a patikakban, s hogy milyen eredmenyeket hozott a komputerek hasznalata. A gy6gyszeresz es az informatikus kozotti egyLittmukodes es a hatekony informatika szerepe kifejezetten fontos, hangzott a felhivas, majd a patikai kornyezetben varhat6 valtozasok kapcsan elhangzott, hogy az informatikai rendszerek segithetnek versenyre kelni a jovaben a piaci es
szakmai pozici6 megtartasaban.

a Szimpatika
is sor kerLilt.

Dr. KUffel Sandor a Phoenix Rt. igazgat6tanacsanak elnoke a gy6gyszerpiac
gyokeres atalakulasar61 sz6lt, maid
a nagykereskedelem helyzetet vazolta
fel. Megallapitotta, hogy a gy6gyszertarak frontjan kialakult verseny gyokeresen megvaltozott.
A koltsegek
csokkentese, a profil es szolgaltatasok
bavitese, valamint tobb termek bemutatasa, ezek lehetnek a jelenlegi
helyzetben szLikseges strategia f6bb
elemei meglatasa szerint. EI6adasaban
egyLittmukodesi rendszer bemutatasara es celjaira

Maior Ferenc a Beres Zrt. vezerigazgat6ja
A delutani program elsa felvonasat a Patika Egeszsegpenztar
reszeral Dr. Lukacs Marianna igazgat6 zarta "Gy6gyszertarak es
az egeszsegpenztarak" cimu elaadasaval. Az onkentes egeszsegpenztarak eredmenyei mellett, melynek inditasaban a gy6gyszereszek meghataroz6 szerepet vallaltak, felsorolasra kerLiltek az egeszsegpenztarak altai nyujthat6 szolgaltatasok is. A szektor elatt 0116
kihivasok, valamint az uj egeszsegpenztari konstrukci6kkal kapcsolatos kockazatok zartak az elaadast, s egyben a delutani blokk elsa
reszet is.
Rovid szLinet utan Jogi es gazdasagi
aspektusok cimmel vette kezdetet a
kovetkeza blokk. Eisakent Dr. Sandor
Istvan az OGYI szaktanacsad6ja beszelt a 2008. januarjat61 hatalyba lepett munkajogi valtozasokr61. A resztvevak nagy figyelemmel hallgattak a
mar-mar attekinthetetlen jogi kornyezetet a munka-, es pihenaida, keszenleti
es Ligyeleti szolgalati rend kerdeseinek
osszefLiggeseben.

Dr. Hardicsay Sandor az alkotmanyos rendral tartott elaadast
(prezentaci6jat teljes terjedelemben kLilon helyen kozoljlik szerk.).
A szekci6t Kerekes Csaba elaadasa zarta, aki a cafeteria rendszer
adO. es jarulekmentes juttatasaival osszefLigga kerdesekrOi tartott tajekozat6t. J61felepitett, kerekre zart gondolatait nagy erdeklades kiserte.
Szombaton reggel kilenckor konferencia masodik napja a Gy6gyszertari marketing cimu blokkal kezdadott. Dr. Simon Kis Gabor vezerel6adasaban a marketing fejladesi tendenciakr61 beszelt a hallgat6sagnak (el6adasat teljes terjedelemben kLilon helyen kozoljLik

szerk.).
Dr. Feller Antal a Hungaropharma ZRt.
vezerigazgat6-helyettese
a Gyongy
patikak Lizleti filoz6fiajaba
avatta be
kozonseget. Sz6 esett azokr61 a kihivasokr61, melyekkel a patikusok manapsag leginkabb
szembesLilnek, majd
statisztikai adatokat segitsegLiI hiva, a
gy6gyszertarakat
leginkabb
latogat6
celkozonseget mutatta be. A patikakat
elsasorban 30 es 45 ev kozotti holgyek
keresik fel, ezert ez a reteg kepviseli az
elsadleges kommunikaci6s celcsoportot. Szinten kutatasok segitsegevel azzal is szembesLilhettek az erdekl6d6k, az empatikus es kedves gy6gyszereszek, a megfelela
nyitvatartasi id6, valamint a szep, harmonikus es kellemes kornyezet a fontos szempontok a vasarl6k/betegek szamara.

a fLiggetlen magyar patikak versenykepessegenek javitasa cimmel intezte mondanival6jat
a hallgat6saghoz, hangsulyozva a fLiggetlenseg fontossagat (eI6adasat teljes terjedelemben kLilon helyen kozOljLik szerk.).

Orosz Eva egyetemi tanar, az ELTE
Tarsadalomtudomanyi
Kar EgeszsegGazdasagtani
Kutat6kozpontjanak vezetaje, az OEeD szakertaje nagyivu el6adast tartott a tarsadalom, gazdasag es
egeszsegLigy problemakoreral. Gondolatvezetesenek
kozeppontjaban
egy
hosszutavu egeszseg-strategia szLiksegessegenek megvilagitasa allt. Orszagunk
jelenlegi gazdasagi pozici6ja szuk mozgasteret szab a kormanyzat szamara, a
penzLigyi konszolidaci6, a kozkiadasok
csokkentesenek a szLiksegessege nyilvanval6. Am lenyeges kerdes,
van-e arra vonatkoz6 forgat6konyv, hogy merre haladjon az egeszsegLigy, ha az orszag gazdasagi helyzete jobb felteteleket nyujt.
A professzor asszony alapveta kerdesnek tartja, vajon merre tart
Eur6pa, es kovetjLik-e az eur6pai tendenciakat. Szemleletes abrakon mutatta be Magyarorszagon
az eur6pai atlagt61 val6 lemaradast. Az 1990-2005 kozotti idaszakban novekedett a hatranyunk
a lakossag fontos egeszsegi allapota mutat6inak alakulasaban, s
az egeszsegLigyi kozkiadasok GDP-aranyos mertekeben egyarant.
Az aggaszt6 szamok azt mutatjak, hogy Eur6pahoz nem felzark6zunk, hanem egyre messzebb kerLiILink. Minden ujonnan csatlakoz6 orszagot meghalad6an, Magyarorszag egyre novekeda lemaradasa szembetlina.
Kemeny megallapitas hangzottel: az 1992-2008. kozotti idaszakban az egeszsegbiztositasi kiadasok realerteke vegig lassabban
natt, mint a GDP, nem igaz tehat, hogy az egeszsegLigyi kiadasok
a gazdasag teljesitakepessegen felLiI novekedtek. Az egeszsegligyi
kiadasokra olyan tarsadalmi tenyezak hatnak (foglalkoztatas alacsony szintje, a tarsadalom idasodese, egeszsegLiggyel szembeni
igenyek novekedese es differencial6dasa stb.), amelyek megoldasa
a kozkiadasok noveleset igenyli, mikozben forrascsokkenes tortenik.
Az egeszsegpolitika fa kihivasa, hogy csokkentse a nepesseg eleteselyeben az Eur6pat61 val6 elmaradast, javitsa az ellatas minaseget, ugyanakkor a szukos eraforrasok mellett meltanyos, finanszirozhat6 es fenntarthat6 ellatast nyujtson. A kihivasokra eredmenyesseggel valaszolni csak akkor lehet, ha letezik evidence-based
koncepci6, politikai elkotelezettseg, elegseges er6forras, tamogatottsag, es szakmai hatter- vallja az ELTEprofesszora. Jelenleg nincs
hosszu tavu strategia, amely ezekkel a feltetelekkel bir, es leirja az
egyen, a piac es az allam szerepvallalasat az egeszsegLigyben a
jelenre es a jovare vonatkoz6an. Nemzetkozileg is utkereses folyik,
nincs mindenhat6 recept, a piac es az egyeni ongondoskodas nem
az egyetlen lehetseges valasz. A piaci verseny nem kozos eur6pai
alapelv. Jelentas klilonbsegek vannak a tagallamok kozott- allapitotta meg az elaad6. A hasonl6 problemakra elter6 valaszokat

adnak az europai orszagok. Az egyes megoldasok, a tobb-biztositos vagy piaei megoldas teehnikai kerdes, valaszthato eszkoz
a problema megoldasara.
A megoldas keresese alaposabb, melyebb gondolkodast, hoszszabb idot es a magyar tarsadalmi, egeszsegugyi viszonyok sajatossagainak figyelembevetelet igenyli, dogmaktol mentesen. A mai
helyzetet azonban a politikai megosztottsag dominaneiaja jellemzi
a szakma felett. Az egyen, a piae es az allam szerepenek megitelesben jellemzo a rovid tavu kenyszerekhez igazodas, a rovidtavu
szemlelet, es az egyoldalu nezetek: "az allam a legrosszabb gazda" - "a profiterdekeltseg karos az egeszsegugyben".
Europaban ezalatt szemleletvaltozas zajlik, az egeszsegugyet egyre
inkabb olyan eszkoznek tekintik, amely hozzajarul a tarsadalmi kohezio erosodesehez, a munkaero termelekenysegenek es a foglalkoztatas novelesehez, vagyis az egeszsegugy nem esupan kiadas, hanem az egeszsegbe valo beruhazas. Az egeszsegugyi kiadas nem
rovidtavu kerdes Europaban, raadasul a kozkiadasok aranya atlagaban magasabb, mint nalunk.
A professzor asszony sajat magat hareos pesszimistanak nevezve
arra a kovetkeztetesre jutott, hogy valtoztatni kell a "reform-esinalas" modian: nem realis ugyan mindenki egyeterteset elnyerni, de
illuzio, hogy a szakma tamogatasa nelkul meg lehet valositani barmilyen reformot.
Realis varakozasokat kell fUzni a reformokhoz, hiszen Magyarorszagon az egeszsegugy problemainak tobbsege esak enyhitheto, de
nem szuntetheto meg. A gazdasagi es teehnologiai feltetelek valtozasa allando alkalmazkodasra kenyszeriti az egeszsegugyi rendszer
szereploit, intezmenyeit, de ez nem azonos a folyamatos reform mal.

Bidl6 Judit az Innovatlv Gyogyszergyartok Szovetsege igazgatoja
a gyogyszergazdasagossagi
torveny hatasait mutatta be a gyogyszergyarak oldalarol. A gyogyszerpiae minden szereploje ellen
frontot nyitottak az elmult idoszakban, a gyarakat, patikakat es nagykereskedoket is megadoztattak. Az intezkedesek eredmenyekent
a gyogyszerforgalom 2004-es szintre esett vissza, a gyogyszergyarak forgalma pedig jelentosen esokkentek az innovatlv gyartok eseteben. A jovobeli feladatok mellett arrol a remenyteljes nemzetkozi tapasztalatrol esett szo, mely szerint a drasztikus valtozasokat kovetoen
a helyzet valamelyest visszaall az eredeti allapot kozelebe (az eloados osszefoglaloiat kulon helyen kozoljuk szerk.).
Dr. D6zso Csobo egeszsegpolitikai
szakerto az egeszsegbiztositasi rendszer valtozasa inak a gyogyszertarak
mukodtetesere gyakorolt varhato hatasait elemezte. Az egy- vagy tobb biztositos rendszer elkepzelese cikkeakkok
es vargabetUk
menten valtozott
a
kulonbozo kormanyok idejen, parttol es
ideologiatol fuggetlen furesa fordulokat
teve. Kovetkezetesseg, folytonossag es
fokozatossag nelkul valtakoztak az egy
- tobb, tarsadalombiztositas - maganbiztositas, for-profit - nonprofit biztositasi megoldas-esirak, mig
megszuletett a jelenlegi politikai, nem szakmai kompromisszum. Az
egeszsegbiztositasrol szolo 2008.evi tv. grandiozus, 172 paragrafusbol all, am "Feles" torvenykent a kormanypartok parlamenti
tobbsege egyszeruen modosithatja, igen sok alapveto fontossagu
kerdes szabalyozasat pedig alaesonyabb szintU jogszabalyok fogjak meghatarozni, ma meg ismeretlen tartalommal. A gyogyszertorok szamara viszont kormanyrendeletbol torvenyi szintre kerultek
a penztarak ellenorzesi jogositvanyai, ugyanakkor a szerzodeskotes, az elszamolas atfutasi ideje, a finanszirozasi gyakorisag,
a penztarak altai alkalmazhato eltero kedvezmenyek es diitetelek
elszamolasa a torvenyben kidolgozatlan.
A legrosszabb forgatokonyvet is felvazolta az eloado, amennyiben
az uzleti befekteto rovid tavon nyereseget akar realizalni: a kifi-

zetes halasztasara torekednek a penztarak, igyekeznek leszoritani
az arakat, esokkenteni az igenybevetelt (alulkezeles?), megoldjak
valahogyan a biztositottak koekazati szelekeiojat, es nyereseggel
eladjak a resztulajdont.

Dr. Bodrogi J6zsef, az ELTE EgeszsegGazdasagtani
Kutatokozpontjanak
programigazgatoja
a gyogyszer-kiskereskedelem
aktualis problemairol
tartott eloadasaban a szukebb teruletunkon mutatott be dramai
kepet.
A 2007-ben a gyogyszer-kiskereskedelem arres-tomege dramaian
visszaesett, mikozben a piaei szereplok szama nott. lIyen merteku esokkenes esak
valsagzonakban szokott bekovetkezni,
raadasul a gyogyszerpiaeon elszenvedett veszteseg jo resze a legkevesbe feltokesitett patikakon esapodott Ie. Az eloado arra kereste a valaszt, milyen okok miatt esokkent az arres-tomeg; miert nalunk legalaesonyabb
Europaban
a kiskereskedelmi arres, es milyen dontesek vezettek ide.
A patikai arbevetel esokkenesenek okai a forgo 10m volumenenek
esokkenese, a generikumok arleszorito hatasa, a keszlet-Ieertekelodes veszelye. A versenytarsak szamanak novekedese nem allt meg,
a verseny igazabol esak most kezdodik, a gazdasagi kornyezet nagyon koekazatos. A 2008-as ev a patikak szamara meg kedvezotlenebb lesz, holott uzemgazdasagi ertelemben kb. 600 patika
mar 2007-ben veszteseges volt.
A tulelesre eselyt a megvaltozott kornyezethez valo alkalmazkodas
ad hat, uj szolgaltatasok nyujtasaval, a keszletezes raeionalizalasoval, az iranyitas koltsegeinek esokkentesevel, az arvaltozasok
folyamatos nyomon kovetesevel. Tudomasul kell venni, hogya politika a konvergeneia-program
miatt kenyszerpalyan van, pozitiv
elmozdulas nem varhato. A gyogyszerellatas eddig kiszamithato
rendszere es szinvonala serult, a eel az elviselheto tuleles.
Szombat delutan a tudomanyos es szakmai programok kaptak a foszerepet.

Dr. Somu Antol bevezetojeben rovid attekintovel szolgalt a gyogyszerellato asszisztens es szakasszisztens kepzes helyzeterol, bemutatta a Semmelweis Egyetem Egeszsegugyi Foiskolai Kara vezetoit,
akik ismertettek szakmai terveiket (reszletesen kulon helyen kozoljuk
szerk.). Ugyanesak ez a forum adott otthont a MOSZ es a Waterdeep
szerzodeskotesenek (kulon helyen informa/juk az olvasot szerk.).

Prof. Dr. Kerpel-Fronius

Sandor

a SE

Farmakol6giai es Farmakoter6pi6s Intezete igazgat6ja
tartotta a program
vezerel6adasat.
A biol6giai
gy6gyszerekr61 tartott prezentaci6 tobbek kozott a szakterulet pontos bemutatasaval, a rekombinans DNS technol6gia ismertetesevel, a hasonl6 biol6giai keszitmenyek el6allit6s6nak,
lehetseges
eltereseinek elemzesevel foglalkozott
reszletesen. Ezeken tulmen6en Kerpel
professzor hasznos javaslatokat fogalmazott meg a gy6gyszereszek szamara a hasonl6 biol6giai gy6gyszerek biztonsagos klinikai es gy6gyszert6ri alkalmaz6s6hoz.

Dr. Samu Antal kognitiv szolgaltatasi
lehet6segek gy6gyszertari megval6sitasat ismertette a hallgat6saggal.
Magyarorszagon a MOSZ 61tal meghonositott szakterulet rovid torteneti bemutatasat kovet6en, a gy6gyszereszi gondozassal
kapcsolatos
tapasztalatok
mellett a gy6gyszerek alkalmazasahoz
kot6d6 hibakr61 beszelt reszletesebben,
maid a gy6gyszereszi szolgaltatasok
f6 intervenci6s
teruleteit ismertette.
A gy6gyszereszi gondozas teren elert
eredmenyek, a pillerek es a jov6ben varhat6 ujabb programok
ismertetese szinten az el6adas reszet kepezte. Orvendetesen megnovekedett a gondozasi programban resztvev6 kollegak letszama.
Napjainkra kozel hatszazra tehet6 a hypert6nia, a diabetes, a dyslipidemia es a metabolikus syndroma programokban resztvev6 patikak kore. A MOSZ alelnoke beszamolt a gy6gyszereszi gondoz6si tevekenyseg jogi szabalyozasanak helyzeter61 is.

Dr. Rekassy Balazs, egeszsegpolitikai

szekert6, a Boiron ugyvezet6
igazgat6ja az egeszsegbiztositasi rendszer v61tozas6val kapcsolatos negativ kepet tovabbi sotet sZlnekkel egeszitette ki, es a patikakra vonatkoz6an kozeptavon varja elerkezni azt az id6t, amikor
- a piac logikaja alapjan a "nagyok" kezeben koncentral6d6 patik6k lobbyja ki tudia harcolni a magasabb, ak6r 30%-os 6rrest.
(Kerdes, holleszunk mi aHor ... Szerk.)
A szombati nap zar6 programja volt a
gy6gyszereszi
erdekervenyesit6
gyakorlat f6ruma. A Magyar Gy6gyszereszeti Tarsasag reszer61 Prof. Dr. Eros
Istvan elnok, a Magyar Gy6gyszereszi
Komara kepviseleteben Horvath Tamas
elnok, mig a Magangy6gyszereszek
Orszagos Szovetsegenek reszer61 meghiv6 hazigazdakent
Dr. Mikola Balint
elnok tartottak a zsufol6sig megtelt e16ad6ban vitaindit6t. Az el6ad6k reszle-

tesen ismertettek szervezeteik feladatait, tevekenyseget az erdekvedelemben,
es az el6ttuk al16 teend6ket. Egyfajta
elsz6mol6s is resze volt a programnak,
hiszen pont egy evvel ezel6tt volt az
els6 kozos szervezeti f6rum ugyancsak
a MOSZ si6foki konferenciajan, ahol
kozos, es a szervezetekre szabott specifikus feladatok elfogadasaban szuletett egyezseg. Az elnokok expozeiban
a gazdasagi nehezsegekkel kapcsolatos gondok felvetese visszater6 gondolot volt, de a kitoresi pontokban es a prioritasokban fellelhet6 volt
a velemenykulonbseg.
Az el6ad6sok elhangzasa utan a konferencia jelenlev6 el6ad6i,
valaszoltak az el6zetesen irasban feltett, valamint a helyszinen
sz6ban elhangz6 kerdesekre.
Vegezetul Dr. Mikola Balint a nap zar6gondolatakent
hangsuIyozta, hogy vizitdij es egyeb hatasok miatt a gy6gyszertarakban
kozel 20%-01 megnovekedett beteg-gy6gyszeresz talalkoz6s, amely
ma no pi 600.000-re tehet6, komoly strategiai lehet6segeket rejt
magaban. Csak a szakmai szolgaltatas fejlesztese lehet a zaloga
a versenyben val6 talpon maradasnak. A f6rumot lezar6 osszegzeseben a MOSZ elnoke megfogalmazta a Gy6gyszertar-mukodtetes 2008 konferencia szakmai f6rum altai is meger6sitett kulcsuzeneteit, egyben felhivta a figyelmet a szakmai szervezetek egyuttmukodesenek jelent6segere.
Vasarnap reggel az Egeszsegbiztositasi Penzt6rak elszamoltatasi
rendszerenek terveir61 kaphatott tajekoztat6t a publikum, majd 10
6ra utan vette kezdetet a Magangy6gyszereszek
Orszagos Szovetsegenek eves beszamol6 es tisztujlt6 kozgyulese.

