




32013/10 október

Impresszum:
Kiadó: Patika Tükör Lapkiadó Kft. • Levelezési cím: 1426 Budapest 72. Pf.: 94 • Tel.: (+36 1) 488-7069
• Fax: (+36 1) 488-7066 • Felelõs kiadó: Molnár József igazgató • Fôszerkesztô: Dr. Nagy Gabriella
Felelõs szerkesztô: Tóth Tamás • Olvasószerkesztõ: Walter Béla • Lapmenedzser: Szabó Judit 
E-mail: szabo.judit@pirulatrend.hu • Tel.: (+36 1) 488-7068 Mobil: (+36 70) 366-3610 • 

E-mail: szerkesztoseg@pirulatrend.hu • Honlapcím: www.marketingpirula.hu • Tervezés, tördelés: Mészáros Péter • Fotók:
Thinkstock • Nyomda: Conint-Print Kft. Felelõs vezetõ: Váradi Attila • ISSN: 1786-2302 • A Pirulatrend független gaz-
dasági magazin gyógyszerészek számára. Megjelenik minden hónap elsõ napján. A gyógyszertárak vezetôi címlista
alapján, kontrollált terjesztéssel kapják a lapot, illetve megrendelhetô a kiadóban, orvos és gyógyszerész végzettségûek
számára. Ára: 990 forint + áfa. A hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk. A lapban megjelent cikkek
másodközléséhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges.

tartalom

Tartalom
EGÉSZSÉGPOLITIKA

Pirulatrend • 2013/10 október

4 Evés közben jön meg az étvágy

Patikaállamosítás vagy a
gyógyszerészek „helyzetbe
hozása”? – 2. rész

PIRULA PRAKTIKUM

6 Szûk keresztmetszet

Perifériás keringési zavarok
kezelése a tára mellett

PATIKA

12 Kasszakulcs-átadás

Pénztárgép-mizéria a patikákban

Ha október, akkor...
Ha október, akkor természetesen siófo-
ki gyógyszerészkongresszus, ahol az
utóbbi években egyre inkább háttérbe
szorulni látszik a gyártói jelenlét, és
egyre hangsúlyosabb szerepet kap a
szakmapolitika. Lapunk következõ szá-
mában képben és szóban is igyekszünk
beszámolni az idei rendezvény legfon-
tosabb  történéseirõl.

S ha siófoki gyógyszerészkongresz-
szus, akkor Pirulatrend Kongresszusi
Melléklet, amelyben ismét feltettük kér-
déseinket a szakmával kapcsolatos ak-
tualitásokról, a „kényes” témákról,
amikre aztán döntéshozóktól, gyógysze-
részszakmai szervezetek elsõ emberei-
tõl és maguktól a patikusoktól vártunk
választ. A „szélesebb merítésben” ez al-
kalommal is a Szinapszis Kft. volt segít-
ségünkre, akik több mint 100 gyógysze-
résztõl kaptak egyértelmû, értékelhetõ,
statisztikává alakítható állásfoglalást. 
A mellékletet lapunk közepén, a 13-26.
oldalon találja.  

Kedves gyógyszerész kolléga! Lapja-
ink aktuális számát is keresse a Patika
Tükör siófoki standján, ahol egy szüle-
tésnapi parti forgatagába csöppenhet
bele. Az elsõ hazai patikalap húszéves
jubileumát ünnepeljük, s ennek apropó-
ján különbözõ meglepetésekkel és ked-
vezményekkel szolgálunk – mindenek-
elõtt megrendelõ partnereink számára. 

Tartson velünk október második hét-
végéjén – és az elkövetkezõ években is!

Dr. Nagy Gabriella
gyógyszerész, fõszeerkesztõ
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„A gyógyszer-kiskereskedelem a jelenlegi
keretek között is mûködtethetõ, sõt, talán
így mûködtethetõ a leginkább – állítja az
egyik általunk megkérdezett gyógyszerpia-
ci szakember. – Nem hiszek az állam haté-
kony szerepvállalásában. Úgy vélem, sem-
mi keresnivalója nincs ebben a szektorban.
Már csak azért sem, mivel szabályozóként
úgy alakítja a kiskereskedelem minden pa-
raméterét, ahogyan szeretné. Nem magya-
rázat a beavatkozásra, hogy a szektor je-
lenleg nem képes megállni a lábán, mivel
ennek oka ismét csak a szabályozás. Attól,
hogy a patikapiacon az állami tulajdon is
megjelenik, a szegmens nem válik rentábi-
lissá,  sõt meglehet, hogy még vesztesége-
sebben mûködik. Ennyi erõvel az árrést is
lehetne emelni, az sem kerülne többe az
államnak.”

„Egy versenyjellegû piacon sem rövid-,
sem hosszú távon nem tartom progresszív
gondolatnak az állam csatasorba állítását,
hiszen utóbbi jellemzõje minden esetben a
tõkehiány – fûzi hozzá az elõbbiekhez
Korodi Karolina, a Hálózati Gyógyszertárak
Szövetségének elnöke. – A korlátozott erõ-

források és a szükségszerûen bürokratikus
elszámolási kötelezettségek miatt egy álla-
mi tulajdonú vállalat soha nem tud olyan
szintû szolgáltatást nyújtani, amivel siker-
rel versenyezhetne egy erre a tevékeny-
ségre szakosodott, a legjobb szakember-
gárdát megfizetni képes, tõkeerõs magán-
vállalattal. 

Korodi Karolina szerint egy vegyes
rendszerben az állami tulajdonú vállalatok
mindenképpen versenyhátrányba kerülné-
nek, ha másban nem, hát a szolgáltatási
színvonal tekintetében, „és akkor még nem
beszéltünk a finanszírozás vagy a fejlesztés
kérdésérõl. A másik lehetõség természete-
sen egy tisztán állami rendszer lenne, ami
csupán egy egységesen alacsony szolgálta-
tási szintet lenne képes finanszírozni, és
azt is veszteségesen. (Nem véletlen, hogy
folyamatosan a költségvetési hiány mérté-
kérõl beszélünk, és nem arról, hogy az ál-
lamnak olyan sok pénze van, hogy nem
tudja mire költeni.)”

„Ráadásul meglehetõsen nehéz úgy ver-
senyezni, hogy a bíró is aktív részese a ver-
sengésnek. Nemcsak a vetélytársaknak ne-
héz, hanem magának a bírónak is” – teszi
még hozzá a HGYSZ elnöke.

Dr. Vásárhelyi Csaba gyógyszerész más-
képp vélekedik: „Elképzelhetõnek tartom
az állami szerepvállalást, fõleg szociális
(közegészségügyi) szükséghelyzet esetén,
olyan településeken, ahol üzleti alapon
senki nem akar patikát mûködtetni, viszont
elég nagy a lakosságszám. Amíg az állam
utolsó alternatívaként – a lakossági gyógy-
szerellátás biztosításának érdekében – jele-
nik meg a patikamûködtetés terepén, addig
támogatható a jelenléte.”  

A versenyjog szemszögébõl
„Az állam piaci szerepvállalása, illetve an-
nak mértéke koncepcionális/gazdaságpoliti-
kai kérdés – nyilatkozta megkeresésünkre
Gondolovics Katalin, a Gazdasági Verseny-
hivatal sajtófõnöke. – Ez többnyire azzal jár
együtt, hogy az állam nemcsak hatósági-

és/vagy jogalkalmazó- és/vagy szabályozói
szerepben van jelen egy piacon, hanem –
profitorientált vagy nonprofit formában –
vállalkozóként és/vagy tulajdonosként is. E
szerepkörök keveredése veszélyeztetheti a
verseny tisztaságát, ezért versenyjogi szem-
pontból általában kívánatos lenne e funkciók
intézményes szeparációja. Mindemellett bi-
zonyos – például ellátásbiztonsági – kritéri-
umok versenyjogi szempontból is elfogad-
hatóvá teszik az állami szerepvállalást.” 

„Az állam piaci szerepvállalása általá-
ban felveti annak a lehetõségét, hogy sé-
rül a versenysemlegesség elve – folytatja
a GVH munkatársa. – Azaz, felmerül a le-
hetõség, hogy az állam diszkriminatív, ob-
jektív indokokkal nem alátámasztott  mó-
don, ezáltal versenytorzító hatást ered-
ményezõen avatkozik bele egy piac mûkö-
désébe. Ilyen lehet például az, ha az OEP
köztulajdonú kórházakkal, rendelõkkel köt
ellátási szerzõdést, magántulajdonban lé-
võkkel viszont nem, vagy csak diszkrimi-
natív feltételekhez kötötten. Ha csupán
arról lenne szó, hogy az állam olyan tele-

Patikaállamosítás vagy a gyógyszerészek „helyzetbe hozása”? – 2. rész

Evés közben jön meg az étvágy
Az állam patikatulajdonosi szerepvállalása egyelõre nem tény, csupán végsõ lehetõség. Mindenesetre a döntéshozóknak is
érdemes elgondolkodniuk azon, hogy milyen egyenlõtlenségekkel, illetve következményekkel jár az állam piaci szereplõ-
ként való megjelenése. Továbbá azon is, hogy erre egyáltalán szükség van-e.

egészségpolitika

Az elõzõ rész legfontosabb 

megállapításai
• Ha a gyógyszerészek nem kívánnak

élni elõvásárlási jogukkal, az állam is
megvásárolhatja a patikák többségi
tulajdonrészét.

• Szakértõi becslések szerint az érin-
tett, körülbelül 840 gyógyszertár kö-
zül az állam legkevesebb 500-600 pa-
tikában szerezhet többségi tulajdon-
részt.

• Ha az állam nem tudja értékesíteni a
már korábban is veszteségesen mû-
ködõ patikák „ideiglenesen” megvá-
sárolt tulajdonrészét, vélhetõen be
fogja zárni azokat.

• A Magyar Gyógyszerészi Kamara sem a
liberalizációt, sem az állam gyógyszer-
kiskereskedelemben történõ szerepvál-
lalását nem tartja elfogadhatónak. 
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pülési környezetben nyitna gyógyszertá-
rat, ahol piaci alapon senki nem fektetne
be, az nem lenne veszélyes a versenyre.
Az egészségügyben lehetnek olyan ellá-
tatlan körzetek, ahol az állami szerepvál-
lalás a közérdekkel indokolható beavatko-
zásnak minõsülne.” 

„Ugyanakkor az ilyen területi anomáliá-
kat a kézi gyógyszertárak intézménye
nagyjából meg tudja oldani. Más területe-
ken az állami szerepvállalás gazdaságilag
felesleges, mondhatni, egyenlõ a közpénz
pazarlásával – veti ellen egy másik ver-
senyjogi szakértõ. – Ésszerûtlen dolog egy
ágazatból kitiltani a tõkét, és a helyére köz-
pénzt pumpálni. Amit a piac és a befekte-
tõk korábban állami források nélkül is jól
megoldottak, arra most állami pénzt akar-
nak allokálni – elvonva ezzel a forrásokat
olyan, kevésbé jól mûködõ szolgáltatási te-
rületektõl, mint a kórházak, a klinikák vagy
a szak- és háziorvosi ellátás.”

Mindent vagy semmit?
„Ha az állam üzemeltetné a veszteséges
patikákat, elõbb-utóbb felmerülhet a kér-
dés, hogy miért csak a veszteségeseket” –
mondja egy neve elhallgatását kérõ pati-
kus, aki szerint a részleges állami átvétel-
nek nincs értelme.

„Egy olyan vegyes modellt, amiben len-
nének állami patikák és mellettük magán-
gyógyszertárak, én sem tudok elképzelni –
ért egyet a már idézett gyógyszerpiaci
szakértõ. – Ha az elõbbi irányba megyünk,
az oda vezetne, hogy viszszaállna az 1990-
es évek elejéig mûködõ modell, az egyet-
len, monopolhelyzetben lévõ állami válla-
lat, aminek szerintem semmi értelme
nincs, hiszen az által biztosan nem javulna
a szolgáltatás színvonala.”

Ha akár rövidebb, akár hosszabb távon
feltételezzük az állam által történõ mûköd-
tetést, pozitív szaldó nagy valószínûséggel
csupán a patikák egészének az átvételével
érhetõ el. A gyógyszer-kiskereskedelem
még mindig jó üzlet: évi több mint 600
milliárd forintos gyógyszerforgalomról van
szó, amelynek adózás utáni eredményei
összességében még mindig impozánsak,
csábítóak.  

A kulcskérdés: születhet-e olyan törvény,
amelynek értelmében a gyógyszer-kiskeres-
kedelem állami monopóliummmá válik?

„Természetesen születhet, de ennek
sem gazdasági, sem szakmai, sem politi-
kai értelemben nem látom értelmét –
mondja Vásárhelyi Csaba. – Az állam szá-
mára csak nyûg lenne egy patikahálózat

mûködtetése. Sokan emlékszünk még a
gyógyszertári központok által „mene-
dzselt” patikák állapotára, választékára,
hangulatára. Nem hiszem, hogy a kor-
mányzatnak sok támogatót hozna egy
ilyen rendszer fenntartása.” 

„A kormányzat természetesen monopo-
lizálhatja a gyógyszer-kiskereskedelmet, hi-
szen ezt már más ágazatokban is megtette.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, a közoktatás
esetében senkit nem kellett kártalanítania,
az állam az egyik zsebébõl a másikba helyez-
te át a fenntartási költségeket. A gyógy-
szer-kiskereskedelemben viszont ott van az
a hatalmas tulajdontömeg, amit állami tu-
lajdonba vétel esetén meg kell vásárolni,
erre viszont nem látok fedezetet a költség-
vetésben – teszi hozzá Korodi Karolna.  

„Születhet ilyen döntés, de ez a kor-
mányzatnak ma nem érdeke – véli Kincses
Gyula, korábbi egészségügyi államtitkár. –
Pénz hiányában ezzel a lépéssel nem javít-
ható az ellátás, ugyanakkor a választások
elõtt súlyos ppolitikai kockázatot jelent, a
falvakat el lehet vele veszíteni.”

„A hazai gyógyszer-kiskereskedelem
csak vesztese lehet a patikák állami tulaj-
donba vételének – véli egy neve elhallgatá-
sát kérõ gyógyszertárvezetõ. – Hatására
megszûnne az a verseny a piacon lévõ vál-
lalkozások között, ami a gyógyszerellátás
magas színvvonalának fenntartásához szük-
séges. Elõbb-utóbb közalkalmazottak len-
nénk. Onnantól kezdve mi motiválná a tára
mögött dolgozó gyógyszerészeket a jobb
betegellátásra?” 

„Az utóbbi idõben láttunk arra példát,
hogy az állam a korábbi versenyzõi piac he-
lyett monopóliumot hoz létre (lásd dohány-
termékek). Svédország gyógyszer-kiskeres-
kedelmi piacán 2009-ig állami monopóli-
um volt érvényben, azonban egy európai
uniós bírósági döntés nyomán az ágazatot
privatizálni kellett – hoz hazai és külföldi
példát a folyamatok lehetséges irányára
Gondolovics Katalin. – Kérdés, hogy egy
ilyen lépés mennyire lenne összeegyeztet-
hetõ az uniós szabályozással.” 

E sorok írója sok mindent el tud képzelni,
azt azonban nem, hogy – az 1950-es évek
elején lezajlott államosításhoz hasonlóan – a
központi hatalom a törvény erejével fossza
meg tulajdonuktól a gyógyszerészeket. Leg-
alábbis úgy, ahogyan az a múltban történt.
Bár a jelenlegi gyógyszertár-tulajdonosok
számára a dohánypiac közelmúltban
lezajlott újrafelosztása is intõ jel lehet. 

Tóth Tamás

egészségpolitika

Az októberi Patika Tükör tartalmából:

A nõ háromszor
Milyen egészségügyi problémákkal
találkozik egy nõ a negyvenes, az
ötvenes, a hatvanas éveiben?

A Crohn-betegség
Mivel jár ez az autoimmun bélbetegség?
Gyógyítható-e?

Gyógyulásom története
Sorozatunk elsõ részében Kriszta meséli el,
hogy hogyan gyõzte le a mellrákot. Vajon
mi segített neki a küzdelemben?

A Patika Tükör 
októberii számának hirdetõi:

• Aspirin Protect Bayer
• Bilutin-omega Pharmaforte
• CalciTrio Innovelle Pharma Kft.
• Clinomin fogkrém IC
• Culevit Culevit Kft.
• Dipankrin Richter Gedeon
• Dr. Wolz Master-Pharma
• Erigon Solphar
• Fekete nadálytõ krém Biomed
• Flector extra gél IBSA Pharma
• Floraliv Berlin Chemie
• Gabriel szemcseppek Semper Veritas
• Gravida Richter Gedeon
• Hair Vital AD Pharma
• Kalmopyrin Richter Gedeon
• Magnapress MCH Flow Kft.
• Magnosolv Meda Pharma
• Milgamma Wörwag Pharma
• Ocuvit Chauvin Ankerpharm
• Ophylosa Richter Gedeon
• Panangin Richter Gedeon
• Patikakártya Consult Audit
• Preventa Gamma Winmedia
• Vitesse Rivan Kft.
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pirula praktikum

Ha egy beteg azzal fordul hozzánk, hogy
szédül, zúg a füle vagy memóriazavarai van-
nak, egyértelmûen orvosi felülvizsgálatra
szorul. A panaszok hátterében, fõként a kor
elõrehaladtával, az agyi artériák keringési
zavara állhat. Ha úgy látjuk, hogy a tünetek
nem olyan intenzívek, próbálkozhatunk
vény nélkül is kapható szerekkel, például
gingko biloba-tartalmú készítményekkel. Ha
ez a terápia nem vezetett eredményre, a be-
teget feltétlenül orvoshoz kell irányítani. 

Összetettebb a helyzet, ha a páciensünk
lábfájásra panaszkodik. Ebben az esetben
is betegkép-feltáró kérdésekkel tudjuk azo-
nosítani a problémát, felmérni annak sú-
lyosságát, illetve elkülöníteni más betegsé-
gektõl. Mit kérdezhetünk? 

• Mikor jelent meg, mióta áll fenn ez a tü-
net? 

• Mennyire érzi intenzívnek? 
• Mennyire zavarja  a mindennapi tevé-

kenységei közben? 
• Csak járás közben fáj a lába, vagy nyu-

galomban is? 

Vénás keringési elégtelenség vagy ér-
szûkület?
Hogyan különböztethetjük meg az érszûkü-
letet az egyéb problémáktól? Ha a páciens-
nek seprûvénái vagy visszerei vannak, lehet,
hogy a panaszait vénás keringési elégtelen-
ség okozza, amit vény nélkül kapható termé-
kekkel is hatékonyan kezelhetünk. Ha a be-
teg inkább lábikragörcsökre panaszkodik, az
esetek többségében magnéziumhiányos ál-
lapot állhat fenn, amit fokozott fizikai meg-
terhelés, aktív sportolás, stressz vagy terhes-
ség okozhat. A kálium és a kalcium alacsony
szintje is hasonló panaszokat okoz. Ám 

• ha már szedett magnéziumot, és még-
sem szûntek meg a tünetei; 

• ha a fájdalom nem múlik el estérre; 
• amennyiben hidegek a végtagjai;
• ha a lábfájdalma régóta fennáll, vagyis

nem hirtelen jelentkezzett;

az perifériás érszûkületre utalhat. Ezt a
gyanút erõsítheti, ha az illetõnek alapbe-
tegségként magas a vérnyomása vagy dia-

béteszes, illetve, ha dohányzzik. A betegkép
felállítása során ezekre is rá kell kérdez-
nünk. Akkor is feltétlenül orvoshoz kell irá-
nyítanunk, ha a lába fekélyesedik.

Ha a tünetek intenzitásából úgy látjuk,
hogy az a betegnek jelentõs panaszt okoz,
nehezíti az életkörülményeit, feltétlenül
hívjuk fel a figyelmét arra, hogy ne vegye
félvállról a problémát, és hogy az orvossal
való találkozás azért fontos, hogy a késõbbi,
súlyosabb problémákat meg tudjuk elõzni. 

Gondoskodás = elégedett beteg =
törzsvásárló
Akár új, akár régi betegként érkezik hoz-
zánk a patikába, a gyógyszer kiadásakor
feltétlenül hívjuk fel a páciens figyelmét a
helyes gyógyszerszedés fontosságára. Ha
régi beteg, kérdezzünk rá, hogy ténylege-
sen úgy szedi-e, ahogy azt az orvos felírta,
ha pedig új beteg, mondjuk el, hogyan al-
kalmazza a készítményt.  

Mindezeken túl a betegség veszélyeit is
tárjuk fel a páciens elõtt. Ha az orvostól és
a gyógyszerésztõl is ugyanazt hallja, sokkal
inkább elfogadja a terápiát, ami által a be-
teg-együttmûködés (compliance) is nõni
fog. Az illetõ kezelésébe emellett a társbe-
tegségek – a diabétesz, a magas koleszte-
rinszint – kapcsán tudunk belépni OTC-
vagy egyéb termékekkel. 

Milyen haszna lehet mindebbõl a patiká-
nak? Azáltal, hogy felvilágosítjuk, hogy
megfelelõen bánunk a betegünkkel, nõ az
elégedettsége, amivel bent tartjuk õt az
egészségügyi körben. HHozzánk fog vissza-
járni, hiszen tõlünk kapta/kapja a megfele-
lõ tanácsokat. Nyugodtan visszahívhatjuk
õt azzal, hogy ez a patika számon tartja õt,
ez az a gyógyszertár, ahol ismerik és keze-
lik a problémáját. Ha úgy érzi, hogy odafi-
gyelnek rá, szívesen fog visszajönni hoz-
zánk. Törzsvásárlónkká válik, aki az egyéb
gyógyszereit is nálunk fogja kiváltani.

Dr. Kovács Zsolt
Phaarmatrainer Kft.

Perifériás keringési zavarok kezelése a tára mellett

Szûk keresztmetszet
Akár centrális, akár perifériás keringési zavarokról van szó, nem valószínû, hogy a beteg elsõ körben gyógyszerészhez
fordulna a problémájával. Ha mégis, súlyosabb esetben feltétlenül orvoshoz kell õt irányítanunk, illetve a készítmény 
expediálásakor fel kell hívnunk a figyelmét a folyamatos gyógyszerszedés fontosságára.



Az érszûkület (atherosclerosis) mint be-
tegség a keringési rendszer egészét érinti.
Kezdeti tünetei már fiatalkorban felismer-
hetõk, de a súlyos problémák a 40-60 éves
korosztálynál jelentkeznek. Jellemzõen ér-
szûkületet okoz, amelynek következmé-
nye, hogy kezdetben az ellátandó terüle-
ten csak terhelésre jelentkeznek a típu-
sos tünetek (például angina pectoris vagy
intermittáló klaudikáció, azaz idõszakos
sántítás), amelyek nyugalomban meg-
szûnnek. Az állapot elõrehaladtával ki-
alakuló trombózis vagy plakk okozta elzá-
ródás irreverzibilis károsodásokat
(myocardialis infarctus, ischemiás stroke,
végtagi gangraena, zsigerek elhalása)
okoz, amelyeket csupán azonnali beavat-
kozással lehet megakadályozni.

Az érbetegség kialakulásának számos
rizikótényezõje ismert. Ezek közül a legna-
gyobb kockázatot a dohányzás és a
diabetes mellitus jelenti, de a diszlipidémia

és a hipertónia kóros értékeinek a rendezé-
se is alapvetõ feladat.  

Megelõzés és gyógyszeres kezelés
Bár a rekonstrukciós mûtétek és az inter-
venciós radiológiai beavatkozások sokat se-
gíthetnek, a megoldás mégis a prevenció,
amelynek folyamatosnak kell lennie. Már
az endothel- és vaszkuláris diszfunkció ide-
jén el kell kezdeni, de küzdeni kell a plakk-
képzõdés ellen is, megelõzendõ az irrever-
zibilis szövetkárosodást. A PAB konzervatív
(gyógyszeres) kezelésének hazánkban egy-
elõre limitáltak a lehetõségei. Az egyik
ilyen hatóanyag a pentoxyphyllin, amely 

• érelmeszesedés vagy cukorbetegség
okozta perifériás artériás keringési za-
varok, érszûkület;

• az alsó végtagok fekélye és üszkösödése;
• az agy keringési zavara miatti állapotok

(szédülés, fülzúgás); valamint

• a szem keringési zavarai által okozott csök-
kent látási képesség esetén alkalmazható.

Miért hatékony a Pentoxyl-EP 400 mg
retard filmtabletta?
A Pentoxyl-EP perifériás értágító készít-
mény, amely tablettánként 400 mg
pentoxifillint tartalmaz. A hatóanyag a vér
viszkozitásának csökkentése révén és
antithrombotikus hatása következtében fo-
kozza a károsodott területek mikrocirkulá-
cióját; növeli a vörösvértestek flexibilitását,
gátolja a vörösvértestek és a vérlemezkék
aggregációját, csökkenti a plazma fibrino-
génszintjét, gátolja a leukociták endo-
theliumhoz való tapadását, s ezáltal meg-
akadályozza az endothelium károsodását. 

A készítmény általános dózisa: 800-
1200 mg/nap (naponta 2-3 filmtabletta). A
gyógyszert étkezés után, bõ folyadékkal
kell bevenni. 

(x)

A perifériás artériás betegség (PAB) veszélyei és megelõzése

Pentoxyl-EP: gyógyszer az érszûkületre

pirula praktikum
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A depresszió gyógyszeres kezelésének
alapját az agykutatás során felismert bio-
kémiai elváltozások képezik. A terápia cél-
ja a felborult neurotranszmitter-szabályo-
zás helyreállítása. A gyógyszerek a szeroto-
nin-, a noradrenalin-, illetve a dopamin-
rendszereket befolyásolják. Elsõként általá-
ban a szelektív szerotonin-visszavétel gát-
lókat szokták alkalmazni (SSRI). Ide tartoz-
nak a citalopram-, az escitalopram-, a
fluoxetin-, a fluvoxamin-, a paroxetin-, il-
letve a sertralin-hatóanyagtartalmú készzít-
mények, míg a tianeptin szelektív
szerotonin-visszavétel fokozó (SSRE) szer. 

A szelektív noradreanalin-visszavétel
gátlók (SNRI) csoportjába a reboxetin tarto-
zik. A tri- és tetraciklikus antidepresszán-
sok képviselõje a mianserin, az imipramin
és az amitriptilin. A moclobemid reverzibi-
lis MAO-gátló (monoamin-oxidáz). Olyan
kettõs hatású szerek is léteznek, amelyek a
szerotonin-, noradrenalin-, illetve domapin-
rendszerekbõl egyszerre többre is hatnak.
Ilyenek a mirtazapin, a vvenlafaxin, a
duloxetin és a bupropion. Egy újabb cso-
port az alvás-ébrenlét ciklust befolyásoló,
melatoninszintre ható agomelatin.

Hatás és mellékhatás 
A gyógyszeres kezelés során az orvos ké-
szítményválasztását több tényezõ is befo-
lyásolja.  Ilyen lehet például a beteg által
szedett egyéb gyógyszer. Itt különösen

fontos az interakciók kérdése, hiszen a
pszichés betegek – mellékhatás és interak-
ciós  panaszok esetén – sokkal könnyebben
hagyják abba a terápiát. Szedett-e a be-
teg korábban (számára megfelelõ) anti-
depresszáns készítményt? A családjában
volt-e olyan, aki szedett (számára haté-
kony) antidepresszáns szert? A választás-
nál ilyenkor gyakran a hasonló hatásme-
chanizmusú szer részesítendõ elõnyben. A
termékek árai még csoporton belül is lé-
nyegesen eltérhetnek egymástól, ennek
ellenére a betegek nagyon ragaszkodnak a
már bbevált gyógyszereikhez. Így egy eset-
leges azonos hatóanyagú helyettesítés a
compliance-t jelentõsen ronthatja.

Az antidepresszánsok hatásbeállásának
idõtartama változó, általában 2-6 hét. A
mellékhatások gyakran a terápiás ered-
ménynél elõbb jelentkeznek, ezért lénye-
ges, hogy a betegek információt kapjanak
az esetleges mellékhatásokról, és ezek je-
lentkezése esetén is lehetõleg maradjanak
a terápián. Ebben az esetben, amikor a
mellékhatással kapcsolatos felvilágosítást
igényel a beteg, fontos szerep jut a gyógy-
szerésznek. A jellemzõ mellékhatások: há-
nyinger, szédülés, izgatottság, szorongás,
álmatlanság, libidócsökkenés, vizelettar-
tási nehézség. A terápia – fenntartó keze-
lés formájában – a tünetek megszûnését
követõen is, hónapokon keresztül folytató-

Tudta?
Még az olyan pozitív életesemények is
válthatnak ki depressziós tüneteket, mint
a diploma megszerzése, a házasságkötés
vagy egy új állás elnyerése. 

Tudta?
Míg a nõknél az ösztrogén hormon van
hatással a neurotranszmitterek aktivitá-
sára, s így a depresszió kialakulására, a
középkorú férfiaknál a tesztoszteronszint
csökkenése fokozza a tünetek megjelené-
sének rizikóját.  

Depresszióról
gyógyszerészeknek – 2. rész

Terápiatérkép
A depresszió kezelésének számos lehetõsége ismert. Ezeket
csoportosítva gyógyszeres, pszichoterápiás és egyéb, alter-
natív módszerekrõl beszélhetünk.

egészségmegõrzés
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dik. Visszatérõ epizódok után pedig akár
éveken át is szükség lehet a gyógyszer
szedésére.

Pszichoterápiás és egyéb módszerek
A vizsgálatok szerint a pszichoterápiás
módszerek hatékonysága a gyógyszereké-
vel egyezõ mértékû lehet. A szakemberek
leginkább az interperszonális terápiát, a
kognitív viselkedésterápiát, a magatartás-
terápiát és a problémamegoldás-centrikus
pszichoterápiát részesítik elõnyben. A leg-
hatékonyabbnak azonban a gyógyszeres
kezelés és a pszichoterápiás módszerek
együttes alkalmaazása mutatkozik.

Az egyéb módszerek és terápiás kiegé-
szítõk csoportjába azok a megoldások tar-
toznak, amiket a gyógyszeres és pszichote-
rápiára rezisztens eseteknél alkalmaznak.
A fényterápia fõként a téli, tavaszi idõszak-
ban fellépõ depresszió kezelésében hasz-
nálható. Az elektrokonvulzív terápia a
gyógyszeres beavatkozásra nem reagáló
személyek esetében segíthet, míg az alvás-
megvonás a nem súlyos esetek kiegészítõ
kezelésében használatos. 

Újabban a nem elégséges D-vitamin-
bevitelt is a depresszió kockázati tényezõi

közé sorolják. Ezt akár a gyógyszerként,
akár a táplálék-kiegészítõként kapható D-
vitaminnal lehet orvosolni.

Tekintettel a betegségként kezelt de-
presszió évezredes történetére, érthetõ,
hogy már õseinket is foglalkoztatta e tünet-
csoport kezelése. A növényi termékek közül
többet is használnak ilyen céllal. Közülük az
orbáncfû kivonatáról igazolódott be, hogy
enyhe és középsúlyos depresszióban hatéko-
nyabb a placebónál. Sõt, egyes klinikai vizs-
gálatok azt is bizonyították, hogy az orbánc-
fû ezekben az esetekben az imipraminnal,
valamint a fluoxetinnel azonos hatású, vi-
szont azokénál kedvezõbb mellékhatáspro-
filja miatt jobban tolerálható.* 

A természetgyógyászattal foglalkozó
szaklapok és televíziós mûsorok gyakran
említik a valeriána, a citromfû, a komló, va-
lamint az aromás illóolajok (bergamott, jáz-
min, levendula, rózsaolaj és a citromfû)
kedvezõ hatását, ami azonban még klinikai
megerõsítésre szorul. Mindenesetre bármi,
ami akár csak átmenetileg is javítja a beteg
hangulatát, hasznos lehet.

A depresszió kialakulása gyakran az
élethelyzeti stresszel függ össze, így a
népszerû magnézium+B6 vitaminkészít-

mények alkalmazása is többnyire elõnyös
a beteg számára. Emellett természetesen
a testmozgás, a társas kapcsolatok megõr-
zése, a család lelki támogatása is rendkí-
vül fontos, mivel ezek mindegyike csök-
kentheti a visszaesés gyakoriságát és sú-
lyosságát.

Dr. Kohári György
pszichoterapeuta

* E. Schrader: Equivalence of St. John’s wort extract 
(Ze 117) and fluoxetine: a randomized, controlled study
in mild–moderate depression (International Clinical
Psychopharmacology 2000, 15; 61–68) és Helmut
Woelk: Comparision of St. John’s wort and imipramine
for treating depression: randomised controlled trial
(British Medical Journal 2000; 321; 536–539)

Tudta?
Az Egyesült Államok történetének egyik
legnevezetesebb személyisége, Abraham
Lincoln elsõ szerelme, Ann Rutledge ha-
lálát követõen esett depresszióba. Ettõl
fogva egész életében szenvedett e beteg-
ségtõl. Ugyanígy depressziós volt Ludwig
van Beethoven, John Lennon, Edgar
Allan Poe, Mark Twain, Vincent van
Gogh és Ernest Hemingway is.



Érelmeszesedés kezelése a Richter sztatinkészítményeivel

Egy hatékony és kiváló terápia
A szív- és érrendszeri betegségek adják ha-
zánkban a vezetõ halálokot. Kialakulásukban
jelentõs szerepe van a normálistól eltérõ
vérzsírértékeknek. A leggyakrabban elõfor-
duló típus a magas koleszterinszinttel járó,
úgynevezett hiperkoleszterinémia. A hazai
statisztikai adatok alapján a felnõtt lakosság
66 százalékának – a normális felsõ határának
tekintett – 5,2 mmol/l felett van a koleszte-
rinszintje.

A felesleges koleszterin-
kristályok rátapadnak az
erek falára, a zsírraktárak-
ban kalcium rakódik le. Ki-
alakulnak a meszes csomók,
a plakkok, amelyek egyre
nagyobbak lesznek, s érszû-
kületet okozva elõidézik a
véráramlás csökkenését,
megrepedve és leválva pe-
dig a vérrögök teljes érelzáródást eredmé-
nyezhetnek. Amennyiben ez a szívben törté-
nik, szívrohamról, ha az agyban, akkor szél-
ütésrõl (stroke), ha az alsó végtagokban, ak-
kor pedig perifériás érbetegségrõl beszélünk.

Amit a beteg tehet
Ismert, hogy a koleszterinszint normális tar-
tományba történõ csökkentése képes a szív-

és érrendszeri halálozást csökkenteni. Azon-
ban minden esetben elsõdleges, hogy a be-
teg az életmódján is változtasson! E tekin-
tetben alapvetõ jelentõségû a dohányzás és
a drog teljes tilalma; az alkoholfogyasztás je-
lentõs mérséklése (napi 2-3 deciliter vörös-
bor még jótékony hatású!); a fizikai aktivitás
fenntartása az életkor és egészségi állapot
függvényében; a társbetegségek – úgymint

a magasvérnyomás- és a cu-
korbetegség, amelyek meg-
gyorsítják az érelmeszese-
dés folyamatát – megfelelõ
gondozása; és természete-
sen az egészséges táplálko-
zás, a mediterrán étkezési
szokások átvétele. 

Ha a diétás elõírások be-
tartása, a rendszeres test-
mozgás és az érelmeszese-

dés kockázati tényezõinek megszüntetése el-
lenére a koleszterinszint változatlanul ma-
gas, akkor gyógyszerek alkalmazása válhat
szükségessé.

Sztatinok – akár megelõzésre is
A gyógyszeres kezelés alappillérei a
sztatinok, amelyek a májban egy enzim
gátlása révén képesek megakadályozni a

koleszterinképzõdést. Ezért különösen fon-
tos, hogy már akár tünetmentes állaapot-
ban is alkalmazzuk a terápiát.

A Richter sztatinkészítményei látványo-
san csökkentik a kóros koleszterinszintet
(„rossz” koleszterin = LDL-koleszterin), és
ezzel egy idõben emelhetik a védõ hatású,
„jó” koleszterin (HDL-koleszterin) szintjét.
Rendszeres, megfelelõ dózisban történõ al-
kalmazásukkal az érelmeszesedés folyama-
ta lassítható.

Internetes tanácsadás 
Azon betegeink számára, akik életük szerves
részének tekintik az online kommunikációt, s
akiknek fontos a naprakész informáltság, az
egészségük megõrzése, életminõségük javulá-
sa, a közelmúltban indítottuk el a
www.igenx.hu oldalt, ahol táplálkozási és élet-
mód-tanácsadások mellett a gyógyszeres terá-
pia elõnyeirõl és veszélyeirõl is olvashatnak.

A Richter büszke arra, hogy gyógysze-
rei révén még több beteg számára válik
hozzáférhetõvé a hatékony és kiváló ko-
leszterinszint-csökkentõ terápia. 

Dr. Együd Ferenc  

(x)

egészségmegõrzés
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patika

A gyógyszertárak jelenleg szinte kivétel
nélkül úgynevezett elektronikus zsurnálos
pénztárgépet használnak. A Nemzetgazda-
sági Minisztérium (NGM) 3/2013. (II. 15.)
számú rendelete értelmében ezeket kell
most felváltani online kasszákkal. Az utób-
biak lelke az AEE (Adóügyi Ellenõrzõ Egy-
ség), amelynek segítségével az adóhatóság
bármikor le tudja kérdezni az adózó teljes
pénzügyi forgalmának a történetét, vagy
akár online kapcsolatba is tud lépni a pénz-
tárgéppel, hogy ellenõrizze, a nyugtaadás
valóban szabályos módon történik-e.     

„Az új pénztárgépek »gyártása«, azaz a
hardverek összekapcsolása, és azokra a
megfelelõ szoftverek telepítése esetünkben
itt, a Novodatánál történik” – árulja el
Kurucz Róbert, a Novodata Zrt. kereskedel-
mi igazgatója. – A legnagyobb probléma,
hogy jelenleg nem áll a rendelkezésünkre
olyan AEE, amelyet be tudnánk szerelni a
nyomtatókba. Így az elsõ ilyen kasszák még
csupán a tesztelés fázisában járnak. Ha

minden jól megy, szeptember végén adhat-
juk be az engedélyezési kérelmet a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba
(NKEH). Az engedély birtokában fogjuk új
pénztárgépeinket ajánlani partnereinknek.”  

Lehetetlen küldetés? 
Vagyis az a fonák helyzet állt elõ, hogy jelen-
leg nincs olyan pénztárgép a piacon, amit a
patikák megrendelhetnének. Mi az, amit eb-
ben az esetben a gyógyszertárak tehetnek? 

„Ha már megrendelték az úgynevezett
pénztárgép üzembe helyezési kódot, és ké-
relmezték az ehhez igénybe vehetõ támo-
gatást, akkor pillanatnyilag semmit – inti
türelemre a kollégákat Dedinszky Csabáné
dr., a Novodata Zrt. gyógyszerész igazgató-
ja. – Amint lesz engedélyezett pénztárgép,
a rendszergazdák ajánlataikkal megkeresik
a partnereiket. A patikáknak ezt kell aláírni-
uk, és a lehetõ leghamarabb visszajuttatni-
uk a feladóhoz. Addig pedig azt tudom ta-
nácsolni, hogy csak azokat az információkat
vegyék alapul, amiket a rendszergazdájuk-
tól, például hírlevelek útjján kapnak, és azo-
kat gondosan olvassák el!”

„És ami legalább ilyen fontos: a regiszt-
rációs kódot jól õrizzék meg – teszi hozzá
Kurucz Róbert. – A Novodata ugyanis csak

úgy fogad be megrendelést, ha ezt a kódot
megkapjuk a patikától. Regisztrációs kód
nélkül ugyanis lehetetlen az új  pénztárgé-
pet üzembe helyezni.”

Nem kell kidobni a régit!
Az adóhatósággal való folyamatos adatkap-
csolat lehetõsége nyilvánvalóan a gazdaság
kifehérítését szolgálja. A gyógyszerészek
egy része azonban így is felesleges pénzki-
dobásnak érzi a kasszacserét, hiszen, mint
mondják, náluk eddig is minden egyes té-
tel pénztárgépes fizetés keretében cserélt
gazdát. Másrészt, a készülékek többsége
még nem amortizálódott le.   

Ezzel kapcsolatos jó hír az NGM szep-
tember 16-án kelt határozata, amelynek ér-
telmében az állami támogatás abban az
esetben is igénybe vehetõ, ha a gyógyszer-
tár nem új készüléket váásárol, hanem a ré-
git építteti át a rendszergazdával az új elõ-
írásoknak eleget tevõ pénztárgéppé.. A pati-
ka így csupán az újonnan beépített hardver-
szoftver eszközt és a telepítési költséget fi-
zeti ki, ami lényegesen alacsonyabb összeg,
mint amennyibe egy új kassza kerülne.

A megrendelések alapján a rendszergaz-
da visszavásárolja a régi kasszákat, és azok-
ból az új elvárásoknak megfelelõ pénztárgé-
peket készít. Ennek telepítési ideje alatt,
ami gépenként legfeljebb 1-2 órát vehet
igénybe, az adott kasszát nem lehet hasz-
nálni. A szûkös határidõ és a gépek nagy
száma ellenére a kereskedelmi igazgató re-
ménykedik „Ha rajtunk múlik, legkésõbb
november elején elkezdjük a telepítéseket.
Ebben az esetben mindenkinek garantálni
tudjuk a december 31-ei befejezést.” 

TT

Pénztárgép-mizéria a patikákban

Kasszakulcs-átadás
A patikai pénztárgépeknek jóval több kritériumnak kell megfelelniük, mint a ha-
gyományos kereskedelmi egységekben alkalmazott társaiknak. Ez az elsõdleges
oka annak, hogy bár törvény írja elõ a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online kap-
csolatra képes kasszákra való átállást, ezek megrendelésére, s így beszerzésé-
re lapzártánk idején egyszerûen nincs lehetõség.

Határidõk
• A NAV-tól folyamatosan lehet pénz-

tárgép üzembe helyezési kódot kérni.
Vagyis ennek a lépésnek nincs „vég-
sõ” határideje. A kódot elektronikus
úton beadott igénylés esetén öt na-
pon, postai úton kért kód esetében
nyolc napon belül biztosítja a NAV.

• A pénztárgépcserére (-átalakításra) a
cégek ez év december 15-ig állami tá-
mogatást is igényelhetnek. Az így ka-
pott összeget december 31-ig kell fel-
használni. 

• A jelenleg hatályos rendelkezések
szerint 2014. január 1-jétõl kizárólag
online pénztárgép mûködhet a pati-
kákban. 

Igazodási pontok
A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki
követelményeit tartalmazó, valamint a
nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgé-
pek és taxaméterek forgalmazásáról,
használatáról és szervizelésérõl, valamint
a pénztárgéppel rögzített adatok adóha-
tóság felé történõ szolgáltatásáról szóló
elõírásokat a 3/2013. (II. 15.) NGM rende-
let (aktuális módosítása) tartalmazza.

A 16/2013 (VI. 3.) NGM rendelet és
annak módosítása pedig a pénztárgépek
cseréjéhez nyújtott támogatásról szól. 
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1. Ön szerint az elmúlt egy
évben milyen irányban 
változott a gyógyszertárak
helyzete gazdaságilag? 

Dr. Szócska Miklós egész-
ségügyért felelõs államtit-
kár: Hajlamosak vagyunk
figyelmen kívül hagyni,
hogy 2010-ben, a liberali-
zációt követõen – a gyógy-
szertár-létesítési aranyláz,
a radikálisan növekvõ eladósodottság, az át-
láthatatlan tulajdonosi viszonyok, a fékte-
len, eladás-orientált marketing következté-
ben – a teljes lakossági gyógyszerellátás
rendszerének összeomlása fenyegetett. Az
elmúlt években szükséglet-alapúvá tettük a
gyógyszertár-létesítést, a gyógyszertár-tu-
lajdonlásból kizártuk az off-shore cégeket, a
gyógyszertár-mûködtetés során középpont-
ba állítottuk a személyes-szakmai felelõs-
ség elvét, a betegek érdekében elindítottuk
a szakmaiságot erõsítõ gyógyszerészi tulaj-
donosi programot, megerõsítettük a gyógy-
szerészet népegészségügyi szerepét, szak-
mai szolgáltatási funkcióit, kompetenciáit. 

A gyógyszertár-létesítés és -mûköd-
tetetés szabályozása során bevezetett vál-

tozások következtében kialakuló új modell
gazdaságilag stabilizáló hatású, de az azt
megelõzõ évek rombolását nem könnyû
feladat válság közben újraépíteni. Az el-
múlt idõszakban megjelent új finanszírozá-
si elemek (gyógyszertári szolgáltatási díj,
generikus ösztönzõ rendszer, mûködési cé-
lú támogatás, finanszírozási elõleg) is javít-
ják a gazdasági stabilitást. 

A szervezeti struktúra átalakítása meg-
történt, a hatékony mûködtetés feltételei-
nek a kialakítása elindult, a személyes fele-
lõsség helyreállítása folyik, és az ágazat –
patikamûködtetés fedezetéül szolgáló – be-
vételei még a költségvetési konszolidáció
idõszakában sem csökkentek.

Dr. Kovács József, a Parla-
ment  Egészségügyi Bizott-
ságának elnöke: Romlott,
hiszen a forgalom és az
árréstömeg is folyamato-
san csökken.

Dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi
Kamara elnöke: Az elmúlt egy évre vonatko-
zó ágazati mérlegadatokkal – értelemszerû-
en – még nem rendelkezem, ezért az álta-
lam ismert adatok alapján csak következtet-
ni tudok arra, hogy a gyógyszertárak helyze-
te az elmúlt egy évben hogyan alakult.

Tavaly októberben a gyógyszertárak for-
galmazási jellegû bevételeit az árrés, a ge-
nerikus kompenzáció és az utólagos enged-
mények jelentették. Az ak-
kori helyzethez képest
2013 elején többletként
(éves szinten 4,5 milliár-
dos összegben) jelent meg
a szolgáltatási díj. 

Ezzel ellentétes hatású
a vaklicit által generált
árréstömeg-kiesés. A Széll Kálmán Terv
befejezõdött, és a 2013-ra eredetileg ter-
vezett gyógyszerkasszánál 63 milliárd fo-
rinttal több pénz, a 2012-essel lényegében
azonos összeg került elfogadásra. A nagy-
kereskedõi tartozások összege 2011 óta
csökken. A gyógyszertár-bezárások üteme
mérséklõdött. 

Mindezek eredõjeként az elmúlt egy év-
ben az ágazat helyzete a korábbiakhoz ké-
pest némileg javult. 

Dr. Mikola Bálint, a Ma-
gángyógyszerészek Orszá-
gos Szövetségének elnöke:
Romlott. A vaklicitek és a
generikus program árle-
szorító hatása egyértelmû
árbevétel-csökkenést ered-
ményezett, amit az alacsonyabb ártarto-
mányhoz tartozó degresszív árrés nem tud
pótolni. Mindezek mellett számos termék-
kör portfólióját is elvesztették a patikák.
Nem utolsósorban, a nagykereskedõi ked-
vezményrendszerben is jelentõs visszafo-
gások történtek. További gazdasági terhe-
ket jelent a gyakran indokolatlan technikai
és adminisztratív elõírások betartása, ami
mindemellett a szakmai kapacitás jó részét
is leköti. 

Korodi Karolina, a  Hálózati Gyógyszertárak
Szövetségének elnöke: A hazai gyógyszer-
tárak fenntartása évrõl évre nehezebb fel-
adat. Ugyanakkor nem lehet egyértelmû
választ adni, mivel a különbözõ hatások –
például a jogszabályi környezet változása, a
fizetõképes kereslet folyamatos csökkené-
se, az egészségügyi ellátórendszer átalaku-

A gyógyszertárak gazdasági helyzete
Míg a hivatali íróasztalok mögött ülõk pozitívan értékelik a patikák pénzügyi helyzetének alakulását, a tára innensõ olda-
lán ellenkezõ elõjelû végösszeget mutat a számológép. A gyógyszerészek túlnyomó többsége úgy látja, hogy a csökkenõ
árréstömeggel több pénz folyt ki az ablakon, mint amennyit a különbözõ állami kompenzációk formájában hozott a postás.

kongresszusi melléklet
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lása, az árrés újraosztása a
piac szereplõi között – elté-
rõ mértékben befolyásolták
az egyes gyógyszertárak
gazdasági mutatóit. A vak-
licit bevezetése – az árbe-
vétel csökkenése miatt –

valamennyi patikát sújtotta, a receptdíj be-
vezetése viszont egyes gyógyszertáraknál
némileg mérsékelte a vesztesség mértékét. 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika, a
jászárokszállási Szent Margit Patika veze-
tõje: A gyógyszertárak gazdasági helyzete
a kormány intézkedéseinek (generikus he-
lyettesítés ösztönzése, szolgáltatási díj)
ellenére is romlott, még ha a patikai mar-
ketingtevékenység szigorítása, a gyógy-
szertárnyitás leállítása lassította is ezt a
folyamatot. A folyamatosan csökkenõ
árréstömeg, a lakosság fizetõképességének
romlása és az állandó vaklicitek miatt kész-
leten maradó gyógyszerek is komoly vesz-
teségeket okoznak. 

Dr. FFodor Szilárdné dr. Novák Alexandra, a
szegedi Vasas Szent Péter Gyógyszertár
vezetõje: A vaklicit és a folyamatos
árréscsökkenés miatt romlott.

Dr. Molnár  Zsuzsa gyógyszerész: Romlott.
2010 óta drasztikusan csökken a gyógy-
szertári forgalom, és ez a tendencia az el-
múlt egy évben is folytatódott. A lakosság
érezhetõen kevesebbet és megfontoltab-
ban költ gyógyszerekre. Fõként az OTC- és
az egyéb termékek forgalma esett vissza, a
vényköteles gyógyszerek közül pedig ol-
csóbbakat és/vagy kevesebbet váltanak ki a
betegek.

A liberalizáció leállításától az összes
szakmai szervezet stabilitást és a növeke-
dés beindulását várta. Az elmúlt három év
viszont inkább veszteségeket hozott, így a
csalódottság mára kézzel fogható. Szerin-
tem soha nem volt még ennyire elégedetlen
szakma, mint ma. Azzal a ténnyel, hogy a
gyógyszertárak helyzete folyamatosan rom-
lik, elõbb-utóbb õszintén szembe kell nézni.

Dr. Peterdi Béláné, a felsõtárkányi Phoenix
Patika vezetõje: Romlott.

Dr. Kresznoovszki Miklós, a budapesti Szent
Borbála Patika vezetõje: Összességében
változatlan maradt, bár a jövedelmezõség-
nek a túlzott marketingszabályzás és a gaz-
dasági szemlélet háttérbe szorulása sem
kedvez. 

Dr. Lukács Ádám helyettesítõ gyógysze-
réész: Változatlanul romlik. A legnagyobb
probléma, hogy egy alapvetõen rossz rend-
szert toldozgatunk-foltozgatunk, miközben
minden szép lassan csúszik lefelé.

Dr. Vásárhelyi Csaba gyógyszerész: Romlott,
hiszen folyamatosan csökken az árréstömeg,
és a vaklicit nyomán a készleten lévõ gyógy-
szerek is veszítenek az értékükbõl. 

2. A különféle államilag
adott kompenzációk ön
szerint teljes mértékben 
ellensúlyozzák-e a patikák
árréstömeg-csökkenését? 

Dr. Szócska Miklós: A tények ezzel kapcso-
latban egyértelmûek. A patikák közfinanszí-
rozott gyógyszerek alapján elszámolt
árréstömege 2011-ben csaknem 50,3 milli-
árd forint volt. A 2013-as elsõ félévi tény-
adatok alapján a közfinanszírozott gyógy-
szerek utáni árréstömeg, a generikus ösz-
tönzõ (évi 3,6 milliárd forint) és a szolgálta-
tási díj (évi 4,5 milliárd forint) együttes ösz-
szege 27,2 milliárd forint, ami éves szinten
– várhatóan 4 milliárd forinttal – meghalad-
ja a 2011., illetve 2012. évi közfinanszíro-
zott gyógyszerekhez kapcsolódó árrés- és
szolgáltatás jellegû bevételeket. Mindezek
mellett a kispatikák támogatására fordított évi
700 millió forintot is figyelembe kell venni.

Mindez egy válság közepette, olyan
gyógyszer-finanszírozási környezetben va-
lósult meg, mely esetben mind a gyártóknál,
mind pedig a gyógyszer-nagykereskedõknél

csökkentek a bevételek. Ebbõl is látható,
hogy a kormányzat és az államtitkárság el-
kötelezett a lakossági gyógyszerellátás meg-
erõsítése iránt. A gyógyszertárak lassan egy
évtizede szenvednek el a generikus árcsök-
kenés miatt bevétel-kiesést; elõször 2012-
ben vált elérhetõvé az ezt kompenzáló, 3,6
milliárd forintos generikus ösztönzõ.

A gyógyszertári szolgáltatási díj 4,5 mil-
liárd forint értékben történõ biztosításával,
a gazdasági stabilizáció mellett lényeges
egészségpolitikai cél a gyógyszerbiztonság
javítása, a gyógyszerészek szakmai, gyógy-
szerészi gondozási szolgáltatásai által. Mû-
ködési célú támogatásként a 2010. évi 100
millió forinttal szemben  700 millió forint
áll rendelkezésre.  

Dr. Kovács József: Döntõen nem. 

Dr. Hankó Zoltán: Az idei év elsõ felében
– az elõzetes adatok szerint – 23,2 milli-
árd forint volt a közfinanszírozott gyógy-
szerek forgalmazásából adódó ágazati
árrésbevétel, amihez a generikus kom-
penzáció fél évre jutó 1,8 milliárd forin-
tos, és a szolgáltatási díj ugyanerre az
idõszakra jutó körülbelül 2,2 milliárd fo-
rintos összegét is hozzá kell számítani.
Ezekbõl az adatokból kiindulva az becsül-
hetõ, hogy a közfinanszírozott gyógysze-
rek forgalmazásához kapcsolódó árrés-
jellegû bevétel 2013-ban 54 milliárd 
forint lesz. Ez az összeg több mint a 2011-
ben elért 50,3 milliárd, illetve a 2012-es
50,5 milliárd forint.

Dr. Mikola Bálint: Döntõen nem. Egyes szá-
mítások szerint a patikapiaci liberalizáció
kezdetétõl napjainkig mintegy 30 milliárd
forint „tûnt el” a gyógyszer-kiskereskedel-
mi árréstömegbõl, így legalább ennyi pénz-
re lenne szükség a biztonságos gyógyszer-
ellátás fenntartásához.  (Ez az összeg az
MGYK elnökének a szájából is elhangzott a
tavalyi siófoki gyógyszerészkongresszuson
tartott plenáris elõadásában.) A kompenzá-
ció igen fontos, lélegzethez juttatta az ága-
zatot. A mértéke viszont alig több mint ne-
gyede a hiánynak.

Korodi  Karolina: Döntõen nem. Erre a kér-
désre azért nehéz egyértelmû választ adni,
mivel a kompenzáció mértéke az egyes pa-
tikák forgalmi szerkezetétõl, a fizetõképes
kereslet változásától, a gyógyszertár föld-
rajzi környezetétõl és a mûködtetõ gazda-
sági társaság innovációs képességétõl is
függ. További nehézséget okoz, hogy a

Forrás: Szinapszis (N = 106)

Ahogy a gyógyszerészek látják:

„Az elmúlt 1 évben milyen irányba változott 

a gyógyszertárak helyzete gazdaságilag?”

Változatlan Romlott Javult

4%

21%

75%
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vénykezelési díj nem egyszerû kompenzá-
cióként jelenik meg, hanem új feladatok el-
lentételezésére szolgál, tehát új kötelezett-
ségeket ró a patikában dolgozó gyógysze-
részekre. 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Döntõ-
en nem. Ha a gyógyszertár maximálisan
eleget tesz az állam által támasztott elvárá-
soknak, és rendre az olcsóbb készítménye-
ket expediálja a betegeknek, ráadásul úgy,
hogy a gyártóktól sem kap kompenzációt
árkedvezmény formájában, akkor elveszíti
az adott hatóanyagcsoportban realizálható
árréstömeg egy jelentõs részét, és így a sa-
ját gazdaságos mûködését veszélyezteti. Az
árréstömeg szintjén többet veszítettünk,
mint amennyi pénzt generikus ösztönzés
címén visszakaptunk. A jelenlegi kompen-
zációk nem képesek megállítani a patikák
ellehetetlenülését, legfeljebb rövid ideig
késleltetik azt. Ezzel nemcsak a folyamatos
és biztonságos gyógyszerellátás kerül ve-
szélybe, hanem a gyógyszertárak által nyúj-
tott szolgáltatások színvonala is romlik. 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem. Semmilyen kompenzációra nincs
szükség! Ha megfelelõ nagyságú az árrés,
nincs mit kompenzálni. 

Dr. Molnár Zsuzzsa: Döntõen nem. Általá-
nosságban elmondható, hogy az említett
kompenzációk mértéke nemhogy a szektor
forgalomcsökkenését, de még az árrés-
tömeg-csökkenést sem fedi le. Az állam ál-
tal nyújtott kompenzációk esetleg a kisebb
patikáknál jelenthetnek pluszbevételt, a
nagyobb patikáknál inkább csak a veszte-
ség realizálódott. Különösen azt tartom fá-
jónak, hogy a generikus helyettesítés prob-
lémakörére nem dolgoztak ki valódi, jól
mûködõ rendszert. 

Dr. Peterdi Béláné: Döntõen nem.

Dr. Kresznovszki Miklós: Döntõen nem. A
generikus helyettesítés és a folyamatos, ki-
számíthatatlan mértékû vaklicit-ajánlatok
jóval nagyobb veszteséget okoznak az
árréstömegben, mint amekkora ezeknek a
kompenzációknak a mértéke – persze csak
akkor, ha a patika olyan készletet kíván
fenntartani, hogy a betegek ne távozzanak
tõle üres kézzel.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Hogyan is ellensú-
lyozhatná, amikor a kormányzat alapvetõ
célja a finanszírozás további csökkentése!

Dr. Vásárhelyi Csaba: Döntõen nem. Kis
túlzással két forint veszteségre jut egy fo-
rint kompenzáció.

3. Lát-e esélyt az elkövetke-
zô egy-két évben a patikai
árrés növelésére?

Dr. Szócska Miklós: Nemzetközi tendencia,
hogy a gyógyszertárak finanszírozása az
eladásorientált árrésalapú bevételek he-
lyett a szakmai szolgáltatások finanszírozá-
sának az irányába mozdul el. Az elmúlt
években Magyarországon is ebbe az irány-
ba tettünk lépéseket, folyamatosan szem
elõtt tartva, hogy a lakossági terhek nem
növekedhetnek. A továbbiakban is felada-
tunknak tekintjük a gyógyszertárak közfi-
nanszírozott bevételeinek növelését, ame-
lyek körébe az árrés mellett azok az egyéb
szolgáltatásokhoz kapcsolódó finanszírozá-
si elemek is beletartoznak, amelyek az ellá-
tórendszer hatékonyságának a javítását hi-
vatottak szolgálni.  

Dr. Kovács József: Nem. 

Dr. Hankó Zoltán: A kamarában – az aktu-
ális esélyektõl függetlenül – feladatként te-
kintünk a gyógyszertárak mûködõképessé-
gének javítására. Bár az egészségügyre
fordítható források ezután is nagyon korlá-
tosak lesznek, és az egészségügy alulfinan-
szírozottsága miatt a forrásokért továbbra
is óriási harcra lehet számítani, a gyógy-
szertárak árrésjellegû bevételeinek a növe-
lésérõl nem mondhatunk le. 

Véleményem szerint a patikai ágazat
nem jött ki rosszul a Széll Kálmán Tervbõl.
Egyrészt a kormány fontosnak tartotta a pa-
tikai ágazat mûködõképességének megõr-
zését. Másrészt a kamara által kért kom-
penzációs elemekkel a gyógyszerellátás
rendszere hatékonyabban mûködhet, illetve
korábban távolinak tûnõ egészségpolitikai
célok is elérhetõvé válnak. A legsürgetõbb
feladat ebben a pillanatban a vaklicitek ne-
gatív patikai hatásainak a kompenzálása. 

Dr. Mikola Bálint: Nem. Minden erõfeszíté-
sünk, érvelésünk dacára sem látok jelenleg
kormányoldali fogadókészséget ebben a
kérdésben.

Korodi Karollina: Nem. Rövid távon nem
számíthatunk az árrés növekedésére,
ezért olyan megoldást kell keresni, amivel

javítani lehet a gyógyszertárak jövedel-
mezõségén. Itt többek között az egészség-
megõrzést szolgáló egyéb eszközök és ter-
mékek patikai forgalmának a kiterjeszté-
sére gondolok, hiszen ezek szabad árkép-
zése a gyógyszertárak számára lehetõsé-
get adna a patikai árréstömeg növelésére.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika:
Nem. A vaklicit folytatása továbbra is je-
lentõs károkat fog okozni a gyógyszertá-
raknak, hiszen meglévõ készleteiket zá-
ros határidõn belül kell kifuttatniuk.
Amennyiben ez nem sikerül, az jelentõs
veszteséggel jár. A készletleépítések vi-
szont a gyors és biztonságos betegellá-
tást hátráltatják. A túlzott árverseny ki-
küszöbölése érdekében maximalizálni
kellene a hazai piacon forgalomba hozha-
tó, ugyanazon hatóanyaggal rendelkezõ
generikumok számát.  

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem. Amennyiben a patikák államosítása a
cél, akkor a jövõben sem várható
árrésemelés, hiszen ez biztosítaná a
gyógyszertárak fennmaradását.

Dr. Molnár Zsuzsa: Nem. A kormányzatnak
nem célja, hogy növelje a betegterheket,
és az állami támogatások szintje sem
emelhetõ. Megtapasztalhattuk, hogy a
nagykereskedõk terhére történõ kiskeres-
kedelmi árrésemelés is inkább ront, sem-
mint javít a helyzeten. Márpedig innentõl
patthelyzetrõl beszélhetünk. Az egyes
gyógyszertáraknak maguknak kell kitalál-
niuk, hogy a jelenlegi kedvezõtlen körül-
mények között hogyan tudnak mégis tal-
pon maradni. Lehetséges megoldásnak a
magyar gyógyszerek elõtérbe helyezését,
az egyéb termékek forgalmazásának ész-
szerû bõvítését, a jobban kidolgozott ter-
mékakciókat és a tudatosabb beteggondo-
zást gondolom.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Árrésemelésrõl
soha nem beszélnek. Nem mernek hozzá-
nyúlni. 

Dr. Kresznovsszki Miklós: Nem. Mibõl, ho-
gyan, ha a nem támogatott gyógyszerek
árát is hatóságilag akarják szabályozni?

Dr. Lukács Ádám: Nem, ha továbbra is ez a
rendszer marad.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Nem. Nincs költség-
vetési realitása.
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1. Ha ön kisebbségi tulaj-
donos, vagy egyáltalán
nincs tulajdoni részesedése,
kíván-e a patikájában több-
ségi tulajdonossá válni? 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem. Normális ember nyereséges üzletág-
ba fektet be, nem pedig veszteségesbe.
Pláne nem olyanba, ahol semmi nem függ
a tehetségétõl, a tudásától, mivel az állam
határolja be a mozgásterét. 

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem, mivel a mai
Magyarországon kiszámíthatatlan a vállal-
kozási szféra jövõképe és az adórendszer. 
A mostani körülmények nem kedveznek a
vállalkozásoknak. 

Dr. Lukács Ádám: Szívesen lennék többsé-
gi tulajdonos, de nem a jelenlegi feltételek
mellett. Nálunk körülbelül kétévente min-
det a feje tetejére állítanak, márpedig az
ilyen hirtelen változások egyáltalán nem

kedveznek a vállalkozásoknak. Olyanoknak
pláne nem, ahol néhány tíz-, esetleg száz-
milliós nagyságrendûek a „belépõk”.

2. A jelenlegi szabályozással
ön szerint ki lehet védeni 
a strómanok és a zsebszer-
zõdések megjelenését?
Dr. Szócska Miklós: A gyógyszertári tulaj-
donosi struktúra átalakításának célja a
transzparens, gyógyszerészi többségi tulaj-
donú rendszer kialakítása és stabilizálása. 

A gyógyszer-gazdaságossági törvény
2013. július 6-ai módosítása is egyértel-
mûen fogalmaz, amikor 2014. január 1-jei
határidõvel megtiltja a zsebszerzõdéseket,
továbbá 2014. január 31-i határidõvel a
társasági szerzõdések, azt követõen pedig
minden módosításuk benyújtása is kötele-
zõvé válik az OTH-hoz. Az elõvásárlás
rendszere pedig arra teremt lehetõséget,
hogy a személyi jogos gyógyszerész min-
den patikai tulajdonhányad-értékesítésrõl
elõzetesen tudomást szerezzen, és elõvá-
sárlási jogát érvényesítse. Azon gyógyszer-
tárak pedig, amelyek e szabályoknak nem
felelnek meg, a hatóság szigorú és követ-
kezetes fellépésére számíthatnak.

Dr. Kovács József: Igen.

Dr. Hankó Zoltán: Nem a strómanok és a
zsebszerzõdések megjelenését kell meggá-
tolni, hanem a meglévõ zsebszerzõdések
felszámolását kell elérni, és azt, hogy a
gyógyszerészek valódi tulajdonosai, tényle-
ges vezetõi legyenek a gyógyszertáraknak. 

A valódi gyógyszerészi tulajdonlás jog-
szabályi feltételei ma már adottak, a szabá-
lyozásban korábban meglévõ „kiskapuk” is
sorra bezárultak. A tulajdonszerzéshez szük-
séges pénzügyi konstrukciók is mûködnek. 

A zsebszerzõdések tilalmát és semmis-
ségét jogszabály mondja ki. Hatalmas koc-
kázatot vesz a nyakába az, aki ilyen körül-

mények között is fenntartja a zsebszerzõ-
dést (vagy újonnan köt ilyet), legyen szó
akár gyógyszerészrõl, akár nem gyógysze-
rész befektetõrõl. 

Dr. Mikola Bálint: Nem. 

Korodi Kaarolina: Lehet, hogy a vonatkozó
jogszabály legutóbbi módosításának célja a
strómanok és zsebszerzõdések elleni fellé-
pés volt, ám véleményünk szerint az sokkal
nagyobb probléma, hogy a magyar jogsza-
bályoknak megfelelõen mûködõ tulajdono-
soktól és befektetõktõl kikényszerített adás-
vétel során sajátítják ki a jogszerûen meg-
szerzett és mûködtetett tulajdonrészüket. 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Igen –
abban az esetben, ha a patikák 100 száza-
lékban gyógyszerészi tulajdonúvá válnak.

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem. A szakmában senki elõtt nem titok,
hogy a láncok és a nagykereskedések szá-
mára már nem jelent gondot a korábbi vi-
szonyok fenntartása. A franchise-rendsze-
rek is ezzel a céllal jöttek létre. 

Dr. Mollnár Zsuzsa: Nem. A gyógyszer-kiske-
reskedelemben kritikán aluli a jogszabályok
betartása és betartatása, a jogkövetés sem
az állampolgároknak, sem a hatóságoknak
nem az erõsségük. Szerintem ezen a téren
ismét csak a jogszabályok „elodázását” fog-
juk tapasztalni. Nagyjából arra a „felpuhu-
lásra”, lassú bevezetésre és erõtlen hatósági
ellenõrzésre számítok, mint amit a létszám-
rendelet tekintetében is láttunk, látunk. 

2011 óta folyik a patikák tulajdonosi
hátterébõl az offshore cégek kiszorítása, a
személyi jogos gyógyszerészek pozíciójá-
nak megerõsítése, de a gyakorlatban sem-
milyen elõrelépés nem tapasztalható. 

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Sajnos a gyógy-
szerészek között is akad stróman.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Mindig van
kiskapu.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Ne felejtsük el,
olyan nép vagyunk, amelyikrõl úgy tartják:
„ha mögötted lép be a forgóajtón, akkor is
elõtted fog kilépni”. Zsebszerzõdések,
háttérmegállapodások, divatos szóval élve
mutyik mindig is voltak, vannak, lesznek. 

Dr. Vásárhelyyi Csaba: Jórészt igen, de az
ügyvédek leleményes emberek.Forrás: Szinapszis (N = 38)

Ahogy a gyógyszerészek látják:

„Kíván-e a patikájában többségi 

tulajdonossá válni?”

Igen, de nincs rá lehetõségem

pénzügyileg.

Igen, és meg is vásárolom az

ehhez szükséges tulajdonrészt.

Nem

29%

21%

50%

Tulajdonviszonyok
A Szinapszis felmérése szerint a jelenlegi kisebbségi tulajdonosoknak csupán az
egyötöde kíván többségi tulajdont szerezni patikájában. A legtöbben úgy látják,
a szigorodó szabályozás sem lesz képes végleg bezárni a strómankodást és a
zsebszerzõdéseket lehetõvé tévõ kiskapukat.
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1. Megoldást jelenthet-e a
gyógyszertárak gazdasági
helyzetének javítása szem-
pontjából a patikai termék-
kör bõvítése? 

Dr. Szócska Miklós: A gyógyszertárak mû-
ködõképességét természetesen a közfinan-
szírozott gyógyszerkörön kívüli elemek is
segíthetik. Ennek kapcsán azt látom reális
lehetõségnek, hogy azon termékek eseté-
ben, amelyek patikán kívül is elérhetõk,
a gyógyszerészek szakmaiságukkal (amit a
gyógyszerészi kompetenciákat bõvítõ in-
tézkedéseink is erõsítenek) próbálnak meg
versenyelõnyt szerezni. 

Dr. Kovács József: Nem. A patikában a
gyógyszer legyen az elsõdleges. 

Dr. Hankó Zoltán: A patikai termékkör bõ-
vítése segítséget jelenthet, a jövedelmezõ-
ségi problémákat azonban önmagában

nem oldhatja meg. Arról sem feledkezhe-
tünk meg, hogy a gyógyszer-gazdaságos-
sági törvény értelmében a patika egészség-
ügyi szolgáltató, és valamennyi gyógyszer-
tári termék értékesítését egészségügyi fel-
adatként rögzítették. Tehát csak olyan ter-
mékek patikai forgalmazása lehet reális
célkitûzés, amelyek egészségügyi célú fel-
használása nyilvánvaló, a minõségük ga-
rantált, és a gyógyszertár biztosítani tudja
a használatukhoz, alkalmazásukhoz szük-
séges információkat. 

Számos olyan termékkör van, amelyek
forgalmazásában a gyógyszertárak koráb-
ban meghatározó szereplõk voltak, ám a je-
lentõségük mára visszaszorult. Ilyenek pél-
dául a gyógyászati segédeszközök (orvos-
technikai eszközök), a gyógynövények és
gyógynövényalapú készítmények, a tápsze-
rek vagy az állatgyógyászati készítmények.
Ezekben a termékkörökben a patikák a je-
lenleginél nagyobb forgalmi részarányt ér-
hetnének el. A forgalmazási feltételek javí-
tása érdekében már korábban megkezdtük
az érdemi munkát, jelenleg a tárgyalások
kellõs közepén járunk.

Egy másik lehetõség – a profilrendelet
bõvítésével – új termékkörök patikai forgal-
mazási lehetõségének megteremtése. Itt a
dermatológiai-kozmetikai készítményektõl
kezdve a babaápolási és higiénés terméke-
ken keresztül az ásványvizekig sok minden
szóba kerülhet. A rendelet módosítására
vonatkozó hivatalos elõterjesztést a kama-
ra rövidesen benyújtja az államtitkárságra. 

Végezetül, a gyógyszertárak olyan ter-
mékértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatá-
sokat is nyújthatnak, amelyekért szolgálta-
tási díj számítható fel. Ezen a területen – a
ma már központilag finanszírozott gondo-
zási tevékenységeken felül – az influenza
elleni védõoltásokba való bekapcsolódás
tûnik a leghamarabb bevezethetõ változás-
nak. Az erre vonatkozó korábbi kezdemé-
nyezéseket a kamara idén õsszel megújítja. 

Dr. Mikola Bálint: Az életvitel helyes kiala-
kításával, az egészség fenntartásával, fej-
lesztésével, a gyógyítással és a rehabilitá-

cióval összefüggõ termékek helye a gyógy-
szertár. Nem a bevásárlóközpont, a drogé-
ria, vagy a rászorulók hiszékenységét ki-
használó egyéb kereskedelmi egységek. 

Ugyanakkor a kérdés csak komplex mó-
don kezelhetõ. Adott esetben ugyanis egy
étrend-kiegészítõ is csökkentheti a gyógy-
szeres terápia hatékonyságát, és egy rosz-
szul kiválasztott mankó is mozgásszervi
betegségeket okozhat.  

Korrodi Karolina: Igen. Úgy gondoljuk, hogy
a jelenlegi helyzetben ez mindenképpen
komoly segítséget jelentene. A gyógyszer-
táraknak éves szinten többmilliárd forintos
kiesést okoz a patikákban forgalmazható
termékek körének folyamatos szûkülése,
valamint az, hogy ezzel párhuzamosan
olyan egészségmegõrzéssel kapcsolatos
termékekkel bõvül a hipermarketek és a
drogériák kínálata, amelyek nem forgal-
mazhatók gyógyszertárban. A HGYSZ
nemrégiben kidolgozott egy javaslatcso-
magot, amelyben többek között a termék-
kör bõvítésére is kitért. Ebben olyan meg-
oldásokat javasoltunk, amelyek jelentõs ál-
lami beavatkozás nélkül segítenék a szek-
tor fenntartható mûködését.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem. A
gazdasági helyzet javítását nem a termék-
kör szélesítésével, hanem a meglévõ cikkek
árréstömegének növelésével lehetne elérni.
A szélesebb termékkör akár az ellátás mi-
nõségének a romlásához is vezethet. 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem. Megoldást a normális mértékû árrés
jelentene.

Drr. Molnár Zsuzsa: Az egyéb termékek kö-
rének bõvítése ugyan megoldás lehet, ám
ennek jelenleg pont az szab gátat, hogy a
gyógyszertárak ezt a piacot már elveszítet-
ték, és egyelõre nem tûnik egyértelmûnek,
hogy könnyen vissza tudják-e szerezni azt.
A patikáknak nem erõs oldaluk a kereske-
delmi funkció, ezt a piaci rést jelenleg a
(fõként külföldi tulajdonú) drogériák töltik

A patikai termékkör bõvítése
Miközben a gyógyszerészek nagyobbik része továbbra sem akar „szatócsbolti elõadóvá” válni, az érdekképviseleti szer-
vezetek vezetõi sokkal nyitottabban állnak a patikai termékkörbõvítés kérdésköréhez; a terjeszkedés lehetséges irányát
tekintve azonban még nem született konszenzus.
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be helyettük. Ha a gyógyszertárakba teljes
egészében visszakerülnének az egészség-
megõrzéshez szükséges termékek, elkép-
zelhetõ, hogy az forgalomnövekedést ered-
ményezne. Ám ezzel kapcsolatban további
kérdések is felmerülhetnek: van-e a gyógy-
szertári dolgozóknak elegendõ tudásuk, ka-
pacitásuk és megfelelõ információjuk az
egyéb termékekkel kapcsolatban? Megfele-
lõ-e az egyéb termékek piacra kerülésének
és értékesítésének szabályozása? A legfon-
tosabb kérdés azonban nem más, mint
hogy a lakosság meg tudja-e fizetni ezeket,
azaz van-e rájuk fizetõképes kereslet.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. A betegek elsõ-
sorban gyógyszerért jönnek a patikába.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Minden pa-
tikának megvan a maga vevõköre, a vásár-
lóknak pedig igényei, amit jól fel lehet
mérni, és a készletet ahhoz igazítani. Véle-
ményem szerint a termékkör bõvítése nem
járna számottevõ bevételnövekedéssel. 

Dr. Lukács Ádám: Igen, bár nem vagyok hí-
ve a „csináljunk szatócsboltot a patikából!”
irányzatnak, és azt sem hiszem, hogy ver-
senyezni tudnánk a multik áraival.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Igen, de ehhez más-
ra is szükség van. Például arra, hogy vala-
mennyi, patikában forgalmazott termék EP
kártyára is kapható legyen. 

2. Van-e a termékkör bôví-
tésének elvi akadálya?
Dr. Szócska Miklós: Az egészségpolitika a
gyógyszertárakra mint egészségügyi szol-
gáltatókra tekint, és a termékkörbõvítés so-
rán indokoltnak tartom ezt figyelembe ven-
ni. Most nyáron is így tettünk, a
gluténmentes termékekkel történõ profil-
bõvítés esetében is.

Dr. Kovács József: Nincs. A forgalmazható
termékek körét az aktuális jogszabály hatá-
rozza meg. 

Dr. Mikola Bálint: Van. A patikai termékkör
bõvítése más forgalmazói érdekeket sérte-
ne. Gyakorlati akadálya pedig a hatályos,
szûkre szabott profilrendelet.

Korodi Karolina: Elvi akadálya nincs, azon-
ban fontos megjegyezni, hogy a jelenleg
hatályos jogszabály nem fogalmaz egyér-

telmûen a gyógyszertárakban forgalmaz-
ható termékek körével kapcsolatban. Pél-
dául nem tudjuk pontosan, mit érthetünk
borotválkozási termékek alatt, vagy hány
százalékos gyümölcslé felel meg a magas
vitamintartalmú gyümölcslé kategóriának.

3. A jelenlegieken túl 
milyen termékcsoportokat
engedne megjelenni 
a patikák polcain? 
Több választ is megadhat!

a. Dekorkozmetikumok, illatszerek, hajfes-
tékek

b. Szemüvegek, napszemüvegek
c. Bébiételek, bioélelmiszerek
d. Babaápoláshoz, gyermekgondozáshoz

szükséges használati eszközök 

Dr. Kovács József: Bébiételek, bioélelmi-
szerek.

Dr. Mikola Bálint: Aki járja a világot, tudja,
hogy megfelelõ szakértelem birtokában ezek
a termékek mind jól alkalmazhatók. Személy
szerint nem örülök ennek, de nincs más út.
Véleményem szerint a folyamat mind szak-
mai, mind gazdasági szempontból elkerül-
hetetlen. Nagyon fontos viszont a szakmai
kontroll: ne ránk zúduljon, hanem kezdemé-
nyezzük és irányítsuk a folyamatot!

Korodi Karolina: Ezt a célt olyan termékek
forgalmazásának az engedélyezésével lehet
hatékonyan elérni, amelyek árrése nincs

szabályozva, de szorosan kapcsolódnak az
egészségmegõrzéshez, a higiéniához és az
egészségápoláshoz. 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák AAlexandra:
Babaápoláshoz, gyermekgondozáshoz szük-
séges használati eszközök.

Dr. Molnár Zsuzsa: Az emberek hozzászok-
tak ahhoz, hogy drogáriában, szabadpolcos
rendszerben, önállóan, akciósan vásárol-
hatják meg az említett kategóriába tartozó
termékeket. Kétesélyes bármit is mester-
ségesen „betolni” a patikába, illetve amíg a
drogériák árban kedvezõbben, marketing-
elemekkel erõsítve tudják ezeket a termé-
keket értékesíteni, addig a gyógyszertár-
ban nincs értelme foglalkozni velük.
(Amennyiben viszont eladható áron, kont-
rollált körülmények között történne a pati-
kákban e termékcsoportok értékesítése, ak-
kor akár ez is járható út lehetne.) 

Annak a veszélyérõl sem szabad megfe-
ledkeznünk, hogy könnyen áteshetünk a ló
másik oldalára, és esetleg túl sok, gyógy-
szertárba nem illõ termék és szolgáltatás is
megjelenhet az officinában. 

Dr. Peterdi Béláné: Nem bazár vagyunk,
hanem egészségügyi intézmény. A gyógy-
szerekbõl kellene megélnünk.  

Dr. Kresznovszki Miklós: Szerintem mindet,
bár ezek olyan termékek, amelyeket bizo-
nyos társadalmi rétegek nem biztos, hogy
meg tudnak fizetni. Hasonlóan vélekedem a
fiatalabb korosztály által használt termé-
kekrõl is: nem biztos, hogy a célcsoport a
patikában szerzi be ezeket, mert lehet,
hogy máshol jobb áron juthat hozzájuk. 

Dr. Lukács Ádáám: A dekorkozmetikumok,
illatszerek, hajfestékek 100 éve is jelen
volt a patikákban, miért ne lehetnének
most is? A második termékcsoportnak
több szempontból sincs helye az officiná-
ban: egyrészt kimondottan szaktudást
igényelnek (szemüveg), másrészt divat-
eszközök (napszemüveg), amelyek beszer-
zésére vannak nagyon jó egyéb források.
Bébiétel: miért ne lehetne? Bioélel-
miszer? Ezt túlságosan is tág fogalom, de
egyes speciális célú, felhasználású válto-
zatai akár szintén megjelenhetnének a
gyógyszertárban. Babaápolási termékek
pedig most is kaphatók.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Valamennyi termék-
csoport, plusz az ásványvizek. 

Forrás: Szinapszis (N = 106)

Ahogy a gyógyszerészek látják:

„Megoldást jelenthet-e a gyógyszertárak 

gazdasági helyzetének javítása szempontjából 

a patikai termékkör bõvítése?”

Igen Igen, de ehhez másra is szükség van

Nem

22%

58%

26%
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1. Támogatja-e a „hatósági”
gyógyszerárak bevezetését?

Dr. Mikola Bálint: Nem. Még akkor sem, ha
jelenleg ez a gyógyszerészek egyetlen,
árréstömeg-növelést lehetõvé tévõ eszkö-
ze. Elképesztõnek tartom, hogy a köztestü-
letünk vezetõje ezt a témát minden egyez-
tetés nélkül, csak úgy bedobja a médiába,
hadd borzolódjanak a kedélyek. Óriási fele-
lõtlenségre vall. A versenyhelyzetet nem
így kell felszámolni.

Korodi Karolina: Nem. A jelenlegi piaci kö-
rülmények között egy ilyen lépés teljesen
ellehetetlenítené a szektor mûködését. A
hazai patikák már most is komoly gondok-
kal küzdenek, és a hatósági ár bevezetése
tovább rontana a jövedelmezõségükön. 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem,
hiszen ezzel meggátolnák a patikákat ab-
ban, hogy a kedvezményes áron beszerzett
készítményeket alacsonyabb áron tovább
tudják adni a betegeknek. 

Dr. Molnár Zsuzsa:  A lakosság szempontjá-
ból lehet pozitív hozadéka annak, ha a bete-
geknek nem kell patikáról patikára vándo-
rolniuk, hanem mindenhol ugyanazon az
áron érhetik el a gyógyszereket. Természe-

tesen az MGYK szándéka is érthetõ, hiszen
az árverseny megszüntetésével várhatóan
ismét területi alapon oszlik majd el a gyógy-
szerfogyasztás. Ez a lépés a kispatikákat
erõsítheti, a városi, eddig „akciókkal” mani-
puláló (lánc)patikákat pedig gyengítheti. 

A következmények azonban ismét csak
felvetnek néhány kérdést. Hogyan fogják
motiválni az egyre fogyatkozó számú pati-
kalátogatók a gyógyszertári dolgozókat, ha
nem az akciókkal? Ki állapítja majd meg a
„hatósági árat”, az OEP vagy a kamara?
Hogyan fogják megszabni az árakat? Mi
történik a patikaláncokkal, akik eddig eset-
leg olcsóbban szerezték be a gyógyszere-
ket? Mi lesz a sorsa a független patikai cso-
portosulásoknak, akik pontosan azért jöttek
létre, hogy együtt szervezzenek akciókat?
És visszautalva az elsõ felvetésre: vajon a
betegeknek tényleg jó-e a régi-új „hatósá-
gi ár”? Sõt, az a helyzet is elõállhat, hogy
az egységesített árak egyben magasabb fo-
gyasztói árat is jelentenek, és így, bármek-
kora is egy gyógyszertár árrése az adott
gyógyszeren, ha nem tudja értékesíteni,
akkor bizony a nyakán marad.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Az árrés emelése
nélkül ez elképzelhetetlen. 

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Ez minden
mozgásteret elvenne a patikáktól, amivel

eddig a bevételeket illetõen játszhattak. A
megoldás szerintem inkább egy árinterval-
lum megállapítása lenne.

Dr. Lukács Ádám: Nem. Nagy visszalépés-
nek tartanám, és feleslegesnek is, hiszen
nincsenek akkora különbségek, hogy ezzel
érdemes lenne foglalkozni. Úgy gondolom,
ez is csak egy gumicsont, amit rághatunk,
miközben a háttérben sokkal nagyobb hord-
erejû dolgok történnek.

Dr. Vásárhelyi Csaba:: Nem támogatom a
hatósági árat. Esetleg a maximalizált ár be-
vezetését tartanám elfogadhatónak. 

Dr. Ilku Lívia, a Magyarországi Gyógyszer-
gyártók Országos Szövetségének igazgatója:
Jelenleg semmilyen írott anyagunk nincs a
gyógyszerészkamara elgondolásával kap-
csolatban, se koncepció, se normaszöveg-
tervezet. Így egy ilyen kardinális kérdésben
felelõtlenség lenne bármit is mondani. 

Dr. Illéés Zsuzsanna, a Generikus Gyógyszer-
gyártók és Gyógyszerforgalmazók Magyar-
országi Érdekvédelmi Egyyesületének igaz-
gatója: Nem. Gyártói oldalról kizárólag a
receptköteles készítmények esetében tart-
juk egyáltalán elképzelhetõnek a hatósági
ár bevezetését. Az OTC-készítményekkel
kapcsolatban ezt egyesületünk egyáltalán
nem támogatja.

Amennyiben a hatósági ár bevezetésé-
nek célja a gyógyszerek árának további
csökkentése, az súlyos károkat okozhat, és
azt egyesületünk ugyancsak nem támogat-
ja. Az erõltetett árcsökkentések ugyanis a
minõség romlását eredményezhetik, ami a
biztonságos betegellátást is veszélybe so-
dorhatja. Mûködési kereteik további szûkí-
tésével a patikák – jelenleg is válságos –
helyzete is tovább romolhat. 

Jakab Zoltán, az Innovatív Gyógyszer-
gyártók Egyesületének elnöke: Nem. Elsõ
lépésként egyeztetést javasolunk az érin-
tettek bevonásával. Olyan szabályozást tá-
mogatunk, ami figyelembe veszi a betegek
érdekeit, és a piaci szereplõk versenyét
sem korlátozza.

Dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykeres-
kedõk Szövetségének elnöke: Nem. Bár a
javaslat részleteit még nem ismerjük, több
oka is van annak, amiért a felvetést aggá-
lyosnak tartom.  

Az egységes gyógyszerárak bevezetése a
lakosság egy részénél többletkiadást eredmé-

Egységes gyógyszerárak
Senki nem tudja, miért most vetõdött fel a kamarában az egységes gyógyszer-
árak bevezetésének ötlete. Az államtitkárságon nincs napirenden a téma, és a
piac szereplõinek támogatására is hiába vár az MGYK elnöke.

kongresszusi melléklet
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nyezhet, hiszen a vásárlók nagy része ezután
nem részesülhetne a jelenlegi akciókból.

Sérti az egyébként magántulajdonban
lévõ patikák önálló gazdálkodását. A sza-
bad ár ugyanis egy eszköz a patikák kezé-
ben ahhoz, hogy legalább részben a helyi
viszonyoknak megfelelõen árazzanak és
gazdálkodjanak. 

A nem támogatott termékek forgalma
alapján a nagykereskedõk emelt szintû
iparûzési adó megfizetésére kötelezettek.
Amennyiben e termékek ára fixesítésre ke-
rül, úgy egy esetleges adómérték-változás
könnyen azt eredményezheti, hogy ezen
adóköteles termékek kikerülhetnek a
gyógyszertárak rabattalapjából.

2. Nem tart-e attól, hogy 
az árak egységesítése nem 
javítani, hanem rontani 
fogja a patikák jövedelme-
zõségét, s így fennmaradási
esélyeit? 

Dr. Mikola Bálint: De igen, tartok tõle. Nem
bizalom vagy bizalmatlanság kérdése, hogy
valaki valaha fogja-e pótolni a gyógyszerbiz-
tonság fenntartásához szükséges forrásokat.
A szakma csak olyan folyamatokat támogat-
hat, amelyek feltételei már adottak. Az,
hogy mi magunk, gyógyszerészek kezdemé-
nyezzük a forráscsökkenés lehetõségét hor-
dozó lépéseket, számomra elképesztõ.

Korodi Karolina: A gyógyszertárak fenn-
tarthatóságát az OTC- és egyéb termékek
forgalmazása biztosítja. Ha bevezetik a ha-
tósági árat, az tovább rontja a patikák jöve-
delmezõségét. Ebben az esetben a gyógy-
szertári árrés növelése jelenthet megoldást
a számukra. 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: De, tar-
tok. A jelenlegi patikaszám és árréstömeg
nincs egyensúlyban, továbbá a gyógyszertá-
rak területi eloszlása is felborult. Kívánatos
volna az egyensúly helyreállítása. 

Dr. Molnár Zsuzsa:: Az árak egységesítése
szerintem elhamarkodott döntés lenne, és
egyelõre úgy tûnik, nem támogatja egysé-
gesen minden patikus. Ha az egységes
gyógyszerárak révén emelkednek a betegek
gyógyszerköltségei, lépéskényszerbe kerül
a szakma. Ha nem reagál gyorsan és jól a

társadalom igényeire, akkor – elõbb vagy
utóbb – az élet fogja kikényszeríteni a vál-
tozásokat és a változtatásokat.

Dr. Peterdi Béláné: De igen, tartok tõle.

Dr. Lukács Ádám: Ha megtörténik, biztos,
hogy kedvezõtlen számokat fog eredmé-
nyezni. Ugyanakkor, mint mondtam, ez is
csak egy gumicsont.

Dr. Vásárhelyi Csaba: Az egységes árak be-
vezetésével sok patikánál romlana a jöve-
delmezõség.

Dr. Illés Zsuzsanna: Egy ilyen intézkedés-
sel a gyógyszertárak jövedelmezõsége is
tovább romolhat. Az is elõfordulhat, hogy a
bevételek elmaradása miatt, fennmaradá-
suk biztosítása érdekében a patikák na-
gyobb kedvezményeket követelnének meg
a gyártóktól. A gyógyszertárak „eltartása”
azonban nem lehet gyártói feladat, ezért
lenne szükség a vényköteles készítmények-
re vonatkozóan pontosan meghatározott,
reális patikai árrés- és diszkontár-szabá-
lyozásra. A vaklicit által okozott, gyártói ol-
dalon jelentkezõ bevételkiesés, illetve a pa-
tikák felõl érkezõ pénzügyi nyomás akár
termékhiányhoz, illetve készítmények kivo-
násához is vezethet. 

Jakkab Zoltán: Nem megfelelõ elõkészítés
esetén akár az is elõfordulhat, hogy egy
rossz, a szereplõk számára hátrányos sza-
bályozás születik.

Dr. Küttel Sándor: De igen. Ebben az eset-
ben várhatóan lenne olyan patika, amelyik
árréstömeget veszítene, és olyan, amelyik
vásárlókat is. Ráadásul az eddigi tapasztala-
tok alapján nem gondolom, hogy a fix árakat
minden esetben valamennyi piaci szereplõ
számára méltányosan alakítanák ki. Ha a fi-
xesítés kizárólag a fogyasztói árat érintené,
az óriási feszültséget keltene az ágazat sze-
replõi között. Szélsõséges esetben mindez
ellátási problémákhoz is vezethetne, de akár
versenyhivatali ügyeket is generálhat.

Megjegyzem továbbá, hogy egy fix áras
termék esetében mind a nagykereskedõk-
nél, mind a patikáknál készlet-átértékelési
(vagy éppenséggel -leértékelési) problé-
mák is felmerülhetnek. 

Szerintem nemcsak maga a javaslat
rossz, hanem az idõzítése is szerencsétlen.
Ugyanis nemrég került napvilágra a hír,
miszerint az OEP lehet az állami patikák
tulajdonosa. Nagy kérdés, hogy ez – akár az

információk, akár a finanszírozás tekinteté-
ben – jelenthet-e versenyhátrányt egy-egy,
majdani állami patika körzetében mûködõ
magángyógyszertárnak. 

3. A vény nélkül kapható
készítményeket általában a
rendszergazdája által kikal-
kulált áron, vagy annál 
olcsóbban/drágábban adja?

a) A rendszergazda által kiszámolt áron 
b) Annál olcsóbban 
c) Annál magasabb áron 

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: A
rendszergazda nem ajánl árakat, így a be-
szerzési árhoz viszonyított, lineáris fix ár-
rést alkalmazok.

Dr. Peterdi Béláné: Változó, a kereslettõl
függõen mindhárom variáció elõfordulhat. 

Dr. Kresznovszki Miklós: A rendszergazda
által kiszámolt áron.   

Dr. Lukácss Ádám: Mindegyik variációval
találkoztam már. A legelterjedtebb az „a”,
utána a „b”, és elvétve a „c” variáció is elõ-
fordul. Az eltérés sem százalékosan, sem
értékben nem jelentõs.

Dr. Vásárhelyi Csaba: A vény nélkül kapha-
tó gyógyszereket a rendszergazda által
ajánlott árnál olcsóbban adom.

kongresszusi melléklet
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Ahogy a gyógyszerészek látják:

Igen   Nem 

48%52%

„Támogatja-e a »hatósági« gyógyszerárak

újbóli bevezetését (azt, hogy a nem

támogatott gyógyszereket is minden patikában

ugyanazon az áron lehessen kapni)?”
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1. Ön szerint megoldott 
a patikai ügyelet finanszí-
rozása?  

Dr. Szócska Miklós: Az államtitkárságnak
komplex, valamennyi ügyeleti ellátást egy-
ségesen kezelõ koordinatív és finanszírozá-
si koncepciót kell kidolgoznia. Erre az
egészségügyi struktúraátalakítás kereté-
ben fog sor kerülni.

Dr. Kovács József: Nem. A magángyógy-
szertár valójában közfeladatot lát el, mi-
közben az ügyelet mûködtetése gazdasági-
lag nem rentábilis. 

Dr. Hankó Zoltán: Nem.

Dr. Mikola Bálint: Nem. 15 éves kudar-
ca ez a szakmának. A megoldáshoz hol
a fogadókészség hiányzik, hol a fedezet,
hol egyszerre mindkettõ. Az olvasóra
bízom, most éppen melyiket tartja érvé-
nyesnek.

Korodi Karolina: Nem. A HGYSZ úgy gon-
dolja, a megoldást az jelentené, ha az ügye-
leti rendszer nem pusztán belsõ finanszíro-
zással mûködne, hanem – ahogy a házior-
vosi ügyelet esetében is – valamilyen for-
mában a külsõ finanszírozás is megvalósul-
na. Másfelõl nemcsak a gyógyszertári ügye-
let feladatait lenne fontos meghatározni és
újragondolni, hanem azt is, hogy az ügyele-
ti idõben milyen hozzáférhetõség (területi
eloszlás és idõbeli hozzáférés) mellett le-
hetne biztosított a gyógyszerellátás.

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem.
Az ügyelet többletköltségét a gyógyszertár-
nak magának kell kigazdálkodnia, és ebben
semmilyen támogatást nem kap. 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra::
Nem. Semmi pénzt nem kapunk, csak az
éjszakai ügyelet díját, ami még az áram-
számlát sem fedezi.

Dr. Molnár Zsuzsa: Nem. Amíg az egészség-
ügyi törvényben az áll, hogy a patikai ügye-
letet nem az államnak kell megszerveznie,

viszont az ÁNTSZ kötelezheti a patikákat az
ügyelet ellátására, addig nincs mirõl beszél-
ni. Ha a gyógyszertári ügyelet költségét bár-
milyen formában (önkormányzati vagy álla-
mi támogatás révén) a költségvetésnek kel-
lene állnia, minden bizonnyal felülvizsgál-
nák a kihasználtságát és az értelmét.

Dr. Peterdi Béláné: Nem. Évtizedek óta
nem tudjuk elérni, hogy az állam finanszí-
rozza az ügyeletet.

Dr. Kresznovszki Miklós: Nem. Az ügyeleti
díjból, ha csupán 2-10 fõ keresi fel ebben
az idõben a patikát, a gyógyszerész bérét
sem lehet kigazdálkodni. 

Dr. Lukács Ádám: Nem. Pontosabban igen,
hiszen a patikatulajdonos megoldja és fi-
nanszírozza. Tegyük hozzá, a 381 forintos
ügyeleti díj is egy vicc. Talán nem a legjobb
párhuzam, de próbált már valaki mostaná-
ban fogorvosi, esetleg állatorvosi ügyeletet
igénybe venni? 

Dr.. Vásárhelyi Csaba: A bevétel a legtöbb
esetben nem fedezi az ügyelet költségét.

2. Az Ön patikája számára
nyereséges tevékenység 
az éjszakai ügyelet?

Dr. Dobos Józsefné dr. László Erika: Nem.
Kisvárosi szinten, ahol orvosi ügyelet sincs,
a gyógyszertári ügyelet érvényét veszti. 

Dr. Fodor Szilárdné dr. Novák Alexandra:
Nem, sõt ráfizetéses.

Dr. Molnár Zsuzsa:: Messzemenõen nem, és
nem merem leírni, mit kaptam a betegek-
tõl, amikor bátorkodtam beütni a gépbe az
igen komoly, 375 forintos ügyeleti díjat…

Dr. Peterdi Béláné: Ha ügyelnék, nem len-
ne az.

Dr. Kresznovszki Miklós: -

Dr. Lukács Ádám: Nem. Nyilván léteznek
olyan tevékenységek, amelyek nem feltét-
lenül a nyereségrõl szólnak. Az ügyelet is
ezek közé tartozik, ugyanakkor elmondha-
tó, hogy a gyógyszertári ügyelet minden
szempontból értelmetlen!

Dr. Vásárhelyi Csaba: -

Ügyelet
A patikai ügyelet kötelezõen ellátandó, ugyanakkor önerõbõl finanszírozott, nem
mellesleg állami feladat. Jó hír, hogy az államtitkárság a közeljövõ feladatai kö-
zött tartja számon a központilag koordinált és egységesen finanszírozott ügye-
letek koncepciójának kidolgozását.

kongresszusi melléklet
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Kiadónk immáron negyedik alkalommal ké-
szíti el szokásos, a siófoki gyógyszerész-
kongresszusra idõzített mellékletét. Úgy
gondoljuk, idén is aktuális kérdéseket fe-
szegetünk az árrés, a bevételnövelés lehe-
tõségei, a gyógyszerészi patikatulajdonlás,
az ügyelet, illetve az egységes gyógyszer-
árak kapcsán. 

A kapott válaszokat olvasva megállapít-
hatjuk, hogy a jelenlegi szituációban sem a
döntéshozóknak, sem a gyógyszerészeknek
nincs könnyû dolguk. Ellenszélben dolgoz-
nak a patikusok, akiknek mindennapi mun-
káját, megélhetését nemhogy megkönnyí-
tik, sokkal inkább nehezítik a feléjükk meg-
fogalmazott újabb és újabb elvárások, illet-
ve a velük szemben támasztott követelmé-
nyek. A szakmaiság erõsítése szinte min-
den esetben anyagi áldozatot követel
gyógyszertáruktól. A pénzügyi egyensúly
fenntartása viszont nem a zavartalan szak-
mai munka, hanem az üzleti szemlélet elõ-
térbe kerülését eredményezi. 

Ellenszélben dolgozik a törvénymódosí-
tó javaslatokat megfogalmazó kamara, és
az azokat jogszabállyá, rendeletté formáló
döntéshozó is. A bevezetett új szabályozá-
si elemek több esetben is nem a várt ered-
ményt hozzák, és a piac szerreplõi részérõl
sem mindig mutatkozik fogadókészség a
felkínált partnerség elfogadására. A követ-
kezõkben röviden összegezzük az egyes
kérdésekre kapott válaszok legfõbb tanul-
ságait. 

A gyógyszertárak gazdasági helyzete:
„két forint veszteség, egy forint kom-
penzáció”
A felvetett témák sorában ez az egyetlen
olyan kérdéskör, ahol a válaszadók között
markáns frontvonal alakult ki. Míg a meg-
kérdezett gyógyszerészek többsége szerint
folyamatosan romlik a patikák jövedelme-
zõsége, az államtitkárság és a kamara ezen
a téren optimizmusának ad hangot. Dr.
Szócska Miklós és dr. Hankó Zoltán is konk-
rét számokkal támasztja alá, hogy az idei
évre várható, állami kompenzációkkal ki-
egészített összpatikai árréstömeg maga-
sabb lesz, mint a korábbi évek hasonló
eredményei. A patikavezetõk zöme azon-
ban még mindig úgy látja, több pénz megy
el a vámon, mint amennyi bejön a réven.

A névvel válaszolók közül senki sem lát
lehetõséget a patikai árrés közeljövõben

történõ emelésére, a Szinapszisnak vála-
szolók csaknem negyede azonban még
mindig reménykedik ebben.

A patikai termékkör bõvítése: „nem
vagyunk bazár!”
Míg a döntéshozók ragaszkodnak a gyógy-
szertárak egészségügyi intézmény jellegé-
hez, és nem a patikai profilbõvítésben lát-
ják a talpra állás lehetõségét, a gyógysze-
részszakmai szervezetek vezetõi támogat-
ják az ilyen módon történõ forgalomnöve-
lést. Kérdés, hogy az elképzelésekbõl az ér-
dekképviseletek mit tudnak áttuszkolni a
szabályozás sûrû hálóján.  

Némiképp meghökkentõ, hogy a kiske-
reskedelmi árrés közeljövõben történõ
emelését gyakorlatilag senki sem tartja va-
lószínûnek, a patikai termékkör bõvítését –
mint a bevételek növelésének igen egyér-
telmû eszközét – a Szinapszis által megkér-
dezett gyógyszerészeknek több mint a  fele
még ma is elutasítja.

Tulajdonviszonyok: „mindig van kiskapu”
A Szinapszis kérdõívére válaszoló kisebbségi
tulajdonos gyógyszerészek közül csupán
minden ötödik jelezte, hogy él a tulajdonvá-
sárlási lehetõséggel. A többiek nem akar-
nak, vagy – ideális pénzügyi lehetõség hiá-
nyában – nem tudnak többségi tulajdon-
részt szerezni. 

Szigorú szabályozás ide vagy oda, a
megkérdezettek túlnyomó többsége szerint
a jövõben is lesznek kiskapuk, amelyek ré-
vén a nem szakmai befektetõk továbbra is
jelen lehetnek a patikai vállalkozásokban.   

S hogy mennyire azonoos forrásból táp-
lálkoznak a köztestület, illetve a szaktárca
elsõ emberének gondolatai, mi sem mutaat-
ja jobban, mint a strómanok és a zsebszer-
zõdések elszaporodásának veszélyét firtató
kérdésünkre adott válaszuk. Ebben a témá-
ban több mondatuk is gyakorlatilag szóról
szóra megegyezett, amibõl nem derül ki: a
kamaara gyõzi meg hatékonyan az állam-
titkárságot a maga elképzeléseirõl, vagy
fordítva. 

Ügyelet: „még az áramszámlát 
sem fedezi”
A legegységesebb állásfoglalás a jelenlegi
ügyeleti rendszer megítélése során hang-
zott el. Úgy tûnik, mindenki tisztában van
azzal, hogy magánvállalkozások látnak el

állami feladatot, amihez semmiféle közpon-
ti pénzügyi támogatást nemm kapnak. Az
ügyeletes gyógyszertárak mindegyike vesz-
teségként könyveli el ezt a számára kötele-
zõen elõírt tevékenységet. A megoldás elo-
dázhatatlannak tûnik, éppen ezért furcsa,
hogy a szakma legfõbb érdekképviseleti
szervének elnöke e kérdésünk kapcsán nem
állt elõ konstruktív javaslatokkal. Az egész-
ségügyért felelõs államtitkár azonban jelez-
te: látja a problémát, és a közeljövõ felada-
tai között tartja számon annak rendezését.

Egységes gyógyszerárak: „a verseny-
helyzetet nem így kell felszámolni”
Hankó Zoltán szerint szakmailag indokolt
lenne valamennyi gyógyszerkörben beve-
zetni az egységes árrakat, azonban a hivata-
los kezdeményezéshez szükség lenne a
gyógyszerpiac valamennyi szereplõjének
egyetértésére. Az Egészségügyért Felelõs
Államtitkárság erre reagálva jelezte, hogy
náluk jelenleg nincs napirenden a nem tá-
mogatott gyógyszerek egységes árának be-
vezetése. Kíváncsiak voltunk a gyártók, a
nagy- és kiskereskedõk véleményére is. 

A lapunknak névvel nyilatkozók körében
gyakorlatilag teljes a konszenzus: a piaci
szereplõk elutasítják a hatósági ár újbóli
bevezetését. E témában dr. Küttel Sándor,
a Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetségé-
nek elnöke taglalta részletekbe menõen
aggályait, az érintetteket hátrányosan érin-
tõ következményeket. Ugyanakkor érdekes,
hogy a Szinapszis kérdõívére válaszoló
gyógyszerészek csaknem fele támogatja az
ötletet. Ennek okát csak találgatni tudjuk,
hiszen az elképzelés részletei még nem ke-
rültek nyilvánosságra.

A kérdésekre kapott válaszok összesíté-
sét a következõ oldalpáron találja.

kongresszusi melléklet

Ellenszélben



kongresszusi melléklet

24 2013/10 október

Dr. Szócska
Miklós

Dr. Kovács
József

Dr. Hankó
Zoltán Dr. Mikola Bálint Korodi

Karolina
Dobos Józsefné
dr. László Erika

Fodor Szilárdné dr.
Novák Alexandra

Az elmúlt egy évben milyen irányban változott a
gyógyszertárak helyzete gazdaságilag? javult romlott javult romlott patikánként

változó romlott romlott

A különféle kompenzációk ellensúlyozzák-e a
patikák árréstömeg-csökkenését? igen nem igen döntően nem döntően nem döntően nem nem

Lát-e esélyt a patikai árrés növelésére? ? nem ? nem nem nem nem

Ha ön kisebbségi tulajdonos, vagy egyáltalán
nincs tulajdoni részesedése, kíván-e a patikájában
többségi tulajdonossá válni?

– – – – – – nem

A jelenlegi szabályozással ön szerint ki lehet védeni a
strómanok és a zsebszerződések megjelenését? igen igen igen nem ? igen, ha… nem

Megoldást jelenthet-e a gyógyszertárak gazdasági
helyzetének javítása szempontjából a patikai
termékkör bővítése?

? nem igen igen, de ehhez másra is
szükség van igen nem nem

Van-e a termékkör bővítésének elvi akadálya? van nincs nincs van nincs – –

A jelenlegieken túl milyen termékcsoportokat
engedne megjelenni a patikák polcain?

? c a, c, +
ásványvizek

a, b, c, d ? – d

Támogatja-e a „hatósági” gyógyszerárak újbóli
bevezetését?

nincs
napirenden – igen nem nem nem –

Nem tart-e attól, hogy az árak egységesítése
nem javítani, hanem rontani fogja a patikák

jövedelmezőségét?

nincs
napirenden – – de igen de igen de igen –

A vény nélkül kapható készítményeket általában a
rendszergazdája által kikalkulált áron, vagy annál
olcsóbban/drágábban adja?

– – – – –
beszerzési árhoz

viszonyított,
lineáris fix árrés

–

Ön szerint megoldott a patikai ügyelet
finanszírozása? nem nem nem nem nem nem nem

Az Ön patikája számára nyereséges tevékenység az
éjszakai ügyelet? – – – – – nem nem

a) dekorkozmetikumok, illatszerek, hajfestékek
b) szemüvegek, napszemüvegek
c) bébiételek, bioélelmiszerek
d) babaápoláshoz, gyermekgondozáshoz

szükséges használati eszközök

Jelmagyarázat: –

A megszólított gyógyszerpiaci szereplõket arra kértük,
hogy adjanak egyértelmû választ a feltett kérdésekre, és
néhány mondatban indokolják is meg döntésüket. A nem

A kapott válaszok

Jelmagyarázat: 
nem adott értékelhetõ választ: ?

nem tettük fel a kérdést: –
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Dr. Molnár Zsuzsa Dr. Peterdi Béláné Dr. Kresznovszki Miklós Dr. Lukács Ádám Dr. Vásárhelyi Csaba
Szinapszis által megkérdezett

106 gyógyszerész
(N = 106)

romlott romlott változatlan maradt romlott romlott
javult (4%)

romlott (75%)
változatlan (21%)

döntően nem döntően nem döntően nem nem döntően nem igen (2%)
nem (98%)

nem nem nem nem nem igen (24%)
nem (76%)

– – nem nem –

igen, de nincs rá lehetőségem (29%)
igen, és meg is teszem (21%)

nem (50%)

(N = 38)

nem nem nem nem jórészt igen igen (12%)
nem (88%)

igen, de ehhez
másra is szükség

van
nem nem igen igen, de ehhez másra is

szükség van

igen (24%)
igen, de ehhez másra is szükség van (21%)

nem (55%)

– – – – – –

? – a, b, c, d a, c, d a, b, c, d, + ásványvizek nem engedne más termékcsoportokat (21%)
kozmetikumok (28%)

szemüvegek (34%)
bébiételek, bioélelmiszerek (58%)

babaápolási eszközök (71%)

(több válasz is lehetséges)

igen és nem nem nem nem nem
igen (48%)
nem (52%)

(N = 25)

de igen de igen – igen és nem de igen –

–

a rendszergazda által
kiszámolt áron, vagy annál

olcsóbban, vagy annál
magasabb áron is

a rendszergazda által
kiszámolt áron

leggyakrabban a
rendszergazda által

kiszámolt áron

a rendszergazda által
ajánlott árnál olcsóbban

a rendszergazda által kiszámolt áron (56%)
annál olcsóbban (16%)

annál magasabb áron (28%)

(N = 25)

nem nem nem nem nem igen (8%)
nem (92%)

nem – – nem –
nem (100%)

(N = 45, akiknek ügyeletes a patikája)

Jelmagyarázat: –

egyértelmû válaszokat az alábbi táblázatban kérdõjellel 
jelöltük. Voltak kérdések, amelyeket nem mindenkinek tet-
tünk fel. Ezekben az esetekben gondolatjelet használtunk.

összesítése
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