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A

januárban kitört koronavírus-járvány szerencsére
hozzánk még nem jutott el, viszont hatásait rövid
időn belül éreztetni kezdte a hazai gyógyszerpiacon
is. Biztos vagyok abban, hogy ezek a hatások még jóval a
pandémia lecsengését követően is érezhetők lesznek, sőt
talán akkor jelentkeznek majd igazán.
Bár a médiában egyelőre csak az egyszer használatos védőeszközök, például a szájmaszkok hiányáról olvashat a nagyközönség, valójában ennél sokkal mélyrehatóbb kihívásokkal
kell szembenéznie a világ minden, gyógyszert és egészségügyi felszereléseket forgalmazó és felhasználó szervezetének. Hiszen amíg egyszerű szájmaszkokat bárhol képesek
vagyunk gyártani – Magyarországon is elindult ezek készítése –, Kínában készül az egyszer használatos egészségügyi
eszközök többsége, és számtalan gyógyszer alapanyaga is.
A koronavírus-járvány miatt ezek gyártása akadozhat vagy
rosszabb esetben leáll, a meglévő készletek bizonyos részét
pedig természetes módon helyben használhatják fel a fertőzöttek gyógyítására, a járvány terjedésének megfékezésére.
A más esetekben igen előnyös globalizált világpiac most
tehát a kevésbé jó oldalát mutatja felénk. Miközben bízunk
abban, hogy nem eszkalálódik a válsághelyzet, fontos észrevennünk a figyelmeztetését és tanulni belőle. A – szerencsére – lassú terjedés esélyt ad a világnak a felkészülésre
és reflektorfénybe állít olyan problémákat, amelyek ugyan
eddig is jelen voltak, de a súlyukat most érezzük igazán. A
hiánycikkek egyre növekvő száma mellett az ellátásbiztonságra és a szűk kapacitások elosztására is több figyelmet
kell fordítanunk, hogy a jelen helyzet mellett a jövő kihívásait
is tudjuk kezelni.

DR. FELLER ANTAL

vezérigazgató
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INNOVATÍV, INTUITÍV ÉS
JÖVŐÁLLÓ – EZ A DAXA
Pilling Róbert

A DAXA PATIKAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A PIACON VERSENGŐ MEGOLDÁSOK KÖZÖTT
A LEGFIATALABB. MIHÁLY KÁLMÁN ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐVEL ÉS KRIVÁNIK SZABOLCS INFORMATIKAI
FEJLESZTÉSÉRT ÉS ÜZEMELTETÉSÉRT FELELŐS IGAZGATÓVAL ARRÓL BESZÉLGETTÜNK,
HOGYAN VÁLHAT MINDEZ ELŐNNYÉ A PATIKAÜZEMELTETÉSBEN.
Úgy tudjuk, az elmúlt hónapokban nagyon felpörögtek az események a daxa körül. Hogy látják ezt
az időszakot?
Mihály Kálmán: A HPH Fejlesztési Program hatására számos új daxa bevezetés történt, és az érdeklődések, ajánlatkérések száma is többszörösére
ugrott. Bár a program világos és egyszerű feltételei a mi dolgunkat is megkönnyítették, még így is
torlódtak a feladatok. Szükség volt a változtatásra,
ezért humán erőforrásban erősítettünk, ami a sales
csapatot is érintette: már két speciális csoport segíti
a munkánkat. Szabolcs érkezésével pedig új fókuszt
kapott az informatikai edukáció.
Krivánik Szabolcs: Mindig fontosnak tartottam,
hogy a felhasználókat ne csak oktassuk, hanem tevékenyen vonjuk be a fejlesztésbe is. A napi gyakorlat során számos kérdés, igény fogalmazódik meg
bennük, ráadásul a jogszabályi változások is plusz
terhet rónak rájuk. A mi feladatunk az, hogy észleljük ezek megjelenését, és gyors megoldást kínáljunk rájuk a szoftverben. Az
utóbbi hónapok során erre helyeztük a hangsúlyt, egészen az alapokig visszanyúlva a daxa rendszerében.

Miért különösen aktuális most a patikák informatikai rendszerének fejlesztése?
K. SZ.: A piacon egyedülálló a Hungaropharma anyagi támogatása, de ezen túl számos érvet tudok még hozni, miért jobb új
rendszerre váltani, ilyen például a kellemesebb munkakörnyezet,
vagy a kompatibilitás kérdése. Érdemes számolni azzal is, hogy az
eszközök öt éves garanciája miatt évekig további költségek nélkül,
üzembiztosan működtethető a gyógyszertár informatikai rendszere. Sőt, mivel a háttérben az anyavállalat, a Hungaropharma áll,
nem kell aggódni a későbbiekben sem.
M. K.: Jó példa, hogy miközben a telefonunkat gyakrabban cseréljük az aktuális csúcsmodellre, a hazai patikák nagy része elavult,

akár évtizedes rendszereken dolgozik,
némelyiküket alig frissítik. Ez több
szempontból is rizikós: a leállások valószínűsége nagyobb, és kevésbé felelnek meg a jogszabályi változásoknak, például az EESZT által megkívánt
stabil, gyors kapcsolattartáshoz. Egy
új szoftver gyorsítja a napi munkát, kényelmesebb expediálást tesz lehetővé.
Ráadásul ezen a területen jelentős változtatás évek óta nem volt. A daxa egy
olyan új generációs fejlesztésű program, ami modern felületeivel mindezt
hatékonyan támogatja.
K. SZ.: Az eltelt 20-30 évben megváltozott a világ, az egykor úttörőnek
számító szoftverek mára technológiai
Mihály Kálmán
szempontból elavult megoldásokat alkalmaznak, a valós piaci verseny hiánya
miatt elmaradt a megújulás, nem tudtak alkalmazkodni a korral járó
igényekhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a versenyképesség
kulcsa egyre inkább a fejlett technológiák alkalmazása lesz.

A közelmúltban járt le a Windows 7 támogatása, amelyet még
több patika is használ. Ők az operációs rendszer cseréje nélkül már nem kapnak támogatást, biztonsági frissítéseket a
rendszerükhöz, és később problémás lehet új eszközt, például
nyomtatót vagy más perifériát csatlakoztatni hozzá. És valóban,
az EESZT vagy az egyedi dobozazonosítási rendszerrel való
gyors és stabil kapcsolathoz is jól jön, ha valaki új rendszerre
cseréli az elavultat.
M. K.: A modern gyógyszertárakat a patikairányítási szoftver működteti, ezért nagyon fontos, hogy azokat rendszeresen fejlesszék,
a jelen és a jövő elvárásaihoz igazítsák. Azt tapasztaljuk, hogy némely rendszerből ez hiányzik, a mi friss és innovatív megoldásunk
viszont egyértelmű választ tud ezekre a kihívásokra.

Egyéb előnyökkel is járhat a fejlesztés, olyanokkal
például, amikre nem is mindig gondolunk?
M. K.: Számos ilyet tudok mondani: a daxa kisméretű kliensgépekkel dolgozik, ez helytakarékos megoldást jelent. A felhőalapú technológia miatt nincs
szükség központi szerverre sem. Eleve a rendszer
egy olyan e századi technológiára épül, ami lehetővé
teszi azt, hogy olyan feladatokat is könnyedén egyszerűsítsünk, melyek évek, évtizedek óta meglehetősen nagy felhasználói közreműködést igényeltek.
Az alacsonyabb fogyasztású eszközök miatt tovább
csökken a villanyszámla, azaz zöldebbé, környezettudatosabbá válhatunk. A nagy monitorok pedig –
amellett, hogy elősegítik a gyors expediálást – a modern környezettel növelik a vásárlói bizalmat.

Az adatok védelmében is tud többet nyújtani a
daxa, mint a hagyományos megoldások?
M. K.: A személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályozás számos kötelezettséget ír elő az adatok
tárolásával kapcsolatban. A daxa a Microsoft Azure felhőalapú
rendszerében, a hatályos hazai előírásoknak megfelelően európai szervereken, nagy biztonságban őrzi az érzékeny adatokat.
A gyógyszertárakba telepített szerverek költségesebbek és nem
biztosítanak ilyen megbízhatóságú adattárolást. Mindemellett az
adatok leggyorsabb frissítését, karbantartását is lehetővé teszi a
technológia úgy, hogy a gyógyszertárakat a legkisebb mértékben
sem akadályozzuk.
K. SZ.: Mivel a daxa nem helyben, hanem a felhőben tárolja az információkat, tökéletes biztonságban vannak a gyógyszertár érzékeny adatai. A közelmúltban volt már példa olyan vírustámadásra,
amely során egy kiskereskedelmi kasszarendszer több napig állt.
Ilyet a gyógyszertárak nem engedhetnek meg maguknak, mi ezért
kínálunk bárhonnan biztonságosan elérhető rendszert számukra.

visszük. Szem előtt tartjuk, hogy holnap jobbnak kell lennünk, mit amilyenek ma vagyunk. Folyamatos fejlődés
és megújulás, ez visz minket előre. A
partnereinkhez való pozitív hozzáállás
is kiemelt szerepet kap a mindennapokban. A hosszú távú együttműködés minden esetben fontosabb számunkra, mint a rövid távú előnyök,
legyen szó felhasználókról, szállítókról, egyéb partnerekről.
K. SZ.: Az innováció az, ami mindenhol jelen van a daxa használata során. A nagy, áttekinthető, csempék,
az érintőképernyő mindenkinek kényelmes, aki látott már okostelefont.
Gyakorlatilag 1-100 éves kor között
bárki tudja kezelni, rövid idő alatt akár
Krivánik Szabolcs
helyettesítőknek is megtanulható, és
akár egérrel és billentyűzettel is használható. Ha távolabbról nézzük, akkor viszont a rendszeres és gyors fejlesztést kell megemlítenem: hetente adunk ki egy-egy újabb verziót, egy új fejlesztés
átfutási ideje legfeljebb két hónap.
A daxa – mivel teljesen új alapokra épült – tökéletesen megfelel a kor igényeinek. Gondoljunk csak bele, a régebbi rendszerek
húsz-harminc éve még akkor kezdtek működni, amikor mindössze
pár ezer készítményt kellett kezelni. Ma csak OTC termékből közel
ennyi van, és sokkal több feladatot kell ellátnia egy patikai szoftvernek, a rendelések kezelésétől akár a robot irányításáig. Ennek
ellenére egyik-másik szoftvernél mintha megállt volna az idő, a
fejlesztésekből csak a legszükségesebbek kerülnek be, azok is
lassan és körülményesen.

Mit kedvelnek leginkább a felhasználók a daxa használatában?
Miben más a daxa, mint a többi patikairányítási szoftver?
M. K.: A daxa nem az elmúlt évtizedek megoldásain alapul, hanem
egy teljesen új alapokra épített rendszer, amely alapvetően más
szemléletet képvisel. Nem az egyéni igényeket akarjuk vele kielégíteni, hanem a jó és hatékony folyamatokat támogatni a napi működésben, és ehhez kell a modern felépítés, az innovatív látásmód.
Jó példa erre az egyedi dobozazonosítók kezelése, amelyben a
daxa messze kimagaslik a mezőnyből. Ez annak köszönhető, hogy
logikusan van beillesztve az expediálás folyamatába. A törvényi
szabályozások is egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy az
elektronikus folyamatkezelésbe bevonjanak korábban nem ott kezelt lépéseket. Ezekhez a daxa könnyen és gyorsan tud alkalmazkodni, mert nem több évtizedes struktúrát kell átalakítani.
De nem csak ebben vagyunk mások. A daxa a mögötte álló csapat
miatt is más. A fiatalság és tapasztalat egészséges összhangban
van jelen a szervezetben, lelkesen, minden új megoldásra nyitott
szemlélettel végezzük munkánkat. Folyamatosan monitorozzuk a
teljesítményüket, tanulunk a tévedésekből, a jó ötleteket tovább-

K. SZ.: A modern, áttekinthető felhasználói felületet és annak
testreszabhatóságát. A daxa nem használ billentyűkombinációkat, ami jelentősen egyszerűsíti a folyamatokat. Sokan a 2D data
mátrix kódok kezelését, mások pedig a magisztrális készítmények
flexibilis kezelését említik. A legtöbben azonban a keresőt dicsérik, amelyben számra vagy szótöredékre is lehet keresni.
M. K.: Nagyon szeretik az ügyfélszolgálatunkat, amely több éve
nálunk dolgozó, tapasztalt kollégákból áll. Ezt a napi 12 órán át
elérhető csapatot tudatosan fejlesztjük tovább. Korábban is bevontuk őket a tesztelésekbe, egy új verzió csak akkor élesedik,
ha szerintük hibátlan. Egyszóval nemcsak a rendszert kedvelik,
hanem a mögötte álló csapatot is. Akik minket választottak, vagy
választanak a jövőben, olyan rendszer mellett voksolnak, ahol az
újdonságokat és változásokat folyamatosan követő és azokat a
rendszerbe integráló csapatra számíthatnak. Mi ráadásul nemcsak a gyógyszerészek üzleti hasznát keressük, hanem az új szakmai kihívásoknak való megfelelésüket, professzionális működésüket és reputációjukat is támogatni fogjuk.
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SZÁMLA,
FÉNYSEBESSÉGGEL
Pilling Róbert

HAMAROSAN BEVEZETI AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁST A HUNGAROPHARMA,
TAVASZTÓL AZ ELSŐKÉNT CSATLAKOZÓK MÁR ELFELEJTHETIK A PAPÍRALAPÚ BIZONYLATOKAT.
A VÁRHATÓ ELŐNYÖKRŐL, AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ JÖVŐBENI FEJLESZTÉSEKRŐL
BESZÉLGETTÜNK NAGY ANDOR INFORMATIKAI IGAZGATÓVAL ÉS FEKETE ANDRÁS PATIKA ÜZLETÁG
IGAZGATÓVAL, AKIK TÖBB PRAKTIKUS INFORMÁCIÓT IS MEGOSZTOTTAK OLVASÓINKKAL.

Mit érdemes tudni dióhéjban az e-számláról?
N. A.: A nagyker interfészen keresztül eddig is küldtünk számlaadatokat, de ez nem volt szabványos és hiteles számla. A továbblépéshez figyelembe vettük, hogy az e-számlának minden olyan
feltételnek meg kell felelnie, mint a hagyományosnak. A számladokumentumot minősített elektronikus bélyegzővel látjuk el, és elérhetővé teszünk a patikai szoftverek számára, illetve letölthető lesz
a weblapunkról. Sőt a könyvelőirodák a tömeges számlaletöltést is
igénybe vehetik majd.
F. A.: Az e-számla környezetbarát megoldás, hiszen nem kell kinyomtatni és postázni, tehát a karbonlábnyoma jelentősen kisebb.
Tárolásához nem kell fizikai hely, mivel adathordozókon vagy akár
a felhőben is tárolható. Fontos tudni, hogy a megőrzésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
mint a papíralapú bizonylatokra: nem kerülhet
törlésre, nem semmisülhet meg véletlenül vagy
szándékosan, utólag nem módosítható, nem sérülhet, olvashatóságának meg kell maradnia. A
szabályokat a 1/2018. VI. 29. ITM rendelet tartalmazza, mindenkinek érdemes tanulmányoznia.

a folyamatosan módosuló jogszabályi környezetnek, partnereink is
a legmodernebb, magas szintű szolgáltatásokat kapják. Bizonyára
sokan tudják, hogy júliustól az áfatörvény 337. § (2) bekezdésének
múlt évi változása nyomán a NAV-nak minden kiállított számlát online jelenteni kell. Néhány országban kötelezővé válik az e-számlázás
a közszférában és nálunk is várható a jövőben. Kétségtelen, hogy
ez a jövő útja, a vállalati sztenderd része lesz néhány éven belül. Aki
21. századi vállalkozást épít, annak nélkülözhetetlen az e-számlázás,
hiszen gyorsabb, pontosabb, biztosabb és fenntarthatóbb üzleti működést biztosít.

Az e-számla azonban csak a fejlesztések egyik lépcsője. Mit
tudhatunk meg a következő fázisról?
N. A.: Bár a jelenleg piacon lévő gyógyszer-nagykereskedők közül elsőként állunk át az e-számlázási rendszerre, idén
még egy jelentős fejlesztéssel emeljük
tovább szolgáltatásaink színvonalát és
bevezetjük az elektronikus áruátvételt. Ez
azon partnereink számára lesz elérhető,
akik e-számlázást választottak. Akik az
év második felétől ezeket használni fogják, teljesen másként fognak az árubeérkezési folyamatokra tekinteni, és eszükbe
sem jut majd az e-számlát vagy szállítót
kinyomtatni. Hiszen enélkül is könnyen elővehető a könyvelő, a
könyvvizsgáló és a NAV által hitelesnek elfogadott példány.

AZ E-SZÁMLA
KÖRNYEZETBARÁT
MEGOLDÁS, HISZEN NEM
KELL KINYOMTATNI ÉS
POSTÁZNI, TEHÁT
A KARBONLÁBNYOMA
JELENTŐSEN KISEBB.

N. A: A megőrzésükre többféle lehetőség is van.
Nyilván az tűnik a legegyszerűbbnek, ha a gyógyszertár számítógépén mentjük el, ez viszont egyáltalán nem biztonságos, senkinek sem ajánljuk. Tárolhatja – mint a
hagyományos számlákat is – a könyvelőcég, egyes könyvelést végző
szoftverek ugyanis meg tudják jeleníteni és őrizni ezeket a dokumentumokat. Meg lehet bízni az őrzéssel úgynevezett hitelesített szolgáltatókat is – ezekről mindenkinek nyújtunk majd tájékoztatást.

F. A.: Hosszabb távon viszont várhatóan a patikairányítási szoftverek is átvehetik ezt a feladatot, a daxa például a felhőalapú
technológia miatt különösen alkalmas lesz rá. Azt senkinek sem
ajánljuk, hogy az e-mailjei között tárolja ezeket a számlákat, mert
ez az előírásoknak nem felel meg, és nem is hatékony a napi több
bejövő számla kezelésére.

F. A.: Az elektronikus áruátvétel számos előnnyel jár majd: pontosabban látható majd előre, mikor érkezik a szállítmány a gyógyszertárba, az eddigi mennyiségi és minőségi áruátvételt egyetlen,
elektronikus folyamat váltja majd fel. Ez időben, munkaerőben
jelentős megtakarítást jelent majd partnereinknek, és a hibázás
lehetőségét is csökkenti. A patika személyzete számára is tapasztalható lesz a munkakörülmények javulása, az adminisztráció
csökkenése.

Kik és hogyan csatlakozhatnak az e-számla befogadói közé?
Milyen előnyei vannak hosszabb távon az e-számlának?

Nagy Andor informatikai igazgató

A Hungaropharma számlázási gyakorlata eddig is észszerűbb
volt, mint más cégeké. Miben tért el alapvetően?
Nagy Andor: Különleges helyzetet teremtettünk, amikor évekkel
ezelőtt a szállítólevelet és a számlát egy dokumentummá vontuk
össze, ezzel a környezetünk érdekében is sokat tettünk a megtakarított papírmennyiség révén. Folyamatosan dolgozunk logisztikai folyamataink finomhangolásán, az elektronikus számlára való
átállás is ennek egy fontos mérföldköve.

Fekete András patika üzletág igazgató

Fekete András: A jelenlegi gyakorlatunk szerint az árukiszedést
követően nyomtattuk ki a számlát, és tettük a járatra. Ez legtöbbször időigényes, és mivel szeretnénk a lehető leggyorsabban kiszolgálni partnereinket, megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogyan
tudnánk ezt optimalizálni. Jelenleg a hazai gyógyszer-nagykereskedők logisztikai rendszerei a kapacitásaik határán vannak, mi úgy
döntöttünk, hogy a pontos járatindulások érdekében az e-számla
bevezetése segíthet a legtöbbet.

F. A.: Az e-számla nagy jelentőségű fejlesztés partnereink számára
is, hiszen nagy lépést jelent a papírmentes jövőbe, és versenyelőnyt
jelenthet a hagyományos számlázással szemben. Az e-számla bevezetésével tovább optimalizáljuk majd a kiszállítás folyamatát, pontosabban indulhatnak a járatok, hiszen nem kell a végleges számlára várniuk, mert az pillanatok alatt közvetlenül a partnerhez fog
érkezni. Ez talán elsőre nem tűnik olyan nagy időmegtakarításnak,
de nagyobb leterheltség esetén sokat fog számítani. Még zöldebben
működünk majd partnereinkkel a papíralapú, nyomtatott számlák
teljes elhagyásával. Szükség esetén pedig hiteles számlamásolatot
biztosítani, ha probléma merül fel a partner könyvelése során.
N. A.: Folyamatosan fejlesztjük a Hungaropharma háttérrendszereit, melynek kettős célja van. Amellett, hogy így meg tudunk felelni

F. A.: Az első jelentkezőket már márciusban várják kereskedelmi
képviselőink, akik részletes tájékoztatást is nyújtanak majd az új
rendszerről. Az indulást követően egy ideig egymás mellett fog élni
a két – elektronikus és hagyományos papíralapú – számlázás, de később az e-áruátvételhez nélkülözhetetlen lesz az áttérés. Mi bízunk
abban, hogy a lehető legrövidebb időn belül – ez év végéig – mindenki részesülhet az e-számla előnyeiből és nem lesznek lemaradók.
N. A.: A Hungaropharma tudatosan készül a jövőre, ennek érdekében egyszerre azonban csak kisebb lépéseket teszünk meg, így
bárkinek elegendő idő áll rendelkezésére a felkészülésre. Azonban a
gyors csatlakozással hamarabb kihasználhatók a digitalizáció előnyei.
Az sem riaszthat el senkit, ha nem mozog otthonosan az elektronikus
könyvelés világában, hiszen az átálláshoz természetesen minden segítséget megadunk.
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A HUNGAROPHARMA SEGÍT
ZÖLDEBBÉ VARÁZSOLNI
A GYÓGYSZERTÁRAKAT
Pilling Róbert

A HUNGAROPHARMA SZÁMOS SZAKMAI PROGRAMMAL
BIZONYÍTOTTA MÁR ELKÖTELEZETTSÉGÉT A HAZAI
GYÓGYSZERÉSZET FEJLESZTÉSE MELLETT. MOST AZONBAN
EGY IGAZÁN JÖVŐBE TEKINTŐ PROJEKTET INDÍT, FÓKUSZÁBAN
A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉVEL. ELSŐKÉNT FÜZESI JUDIT
KERESKEDELMI ÉS MARKETING VEZÉRIGAZGATÓ HELYETTESSEL
A PROGRAM MÖGÖTT ÁLLÓ FILOZÓFIÁRÓL, MÍG
AZ INTERJÚ MÁSODIK FELÉBEN VADOVICS EDINÁVAL,
A GREENDEPENDENT INTÉZET SZAKMAI VEZETŐJÉVEL
A GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSRÓL BESZÉLGETTÜNK
MÉG AZ INDULÁS ELŐTT.

2017-től kezdve nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi felelősségvállalásra. Egy átfogó CSR stratégiát indítottunk, melynek célja
a gyógyszerészek helyzetbe hozása, képzése annak érdekében,
hogy saját helyi közösségük vezetőivé válhassanak. Idén a fenntartható működés előmozdítása érdekében egy újabb területen
fogunk jól használható eszközöket biztosítani a velünk kapcsolatban álló gyógyszertárak számára. Ezzel zöldebben tudnak működni vállalkozásaik, a gyógyszertárban dolgozók saját életüket is
zöld alapelvek, értékek alapján tudják szervezni.

Létrehoztuk az okopatika.hu weboldalt is, ahol
megtalálják a kampány általános információit, az
aktuális kihívásokat, lehetőségük van böngészni
bevált jó gyakorlatok, azaz fenntarthatósági „best
practice”-ek között is, de mindemellett elolvashatják a téma legfrissebb híreit, érdekességeit. Azok
számára, akik szeretnének mélyebben is elmerülni
abban, hogy hogyan lehet egy gyógyszertár még
környezettudatosabb, kiscsoportos workshopok keretén belül biztosítunk lehetőséget az eszmecserére, a tapasztalatok megosztására.

Úgy tudjuk, a zöld szemlélet a cég életének is fontos
része lesz, amit már a következő nagy rendezvényen, a március végén sorra kerülő grandEXPO-n
is megtapasztalhatunk.

Elsőre talán meglepő, hogy átfogó környezetvédelmi programot hirdet meg a Hungaropharma. Milyen megfontolások vezérelték a zöld irányba fordulást?
Úgy gondolom, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mi csak akkor lehetünk sikeresek, ha partnereink is azok. Ám ehhez az is szükséges, hogy ne csak a korral haladjunk, hanem aktívan formáljuk
a jövőt. Éppen ezért ajánlunk újabb és újabb sales- és marketingmegoldásokat, amelyek a fenntartható, sikeres üzleti modellel működő gyógyszertárakat célozzák.

ra épülő elemből áll össze egységes és maximális hatékonysággal működő egésszé. Elsőként a
közösségi média lehetőségeit felhasználva, egy
zárt Facebook-csoportot hoztunk létre, amihez a
gyógyszerészek önkéntes alapon csatlakozhatnak.
Itt egy-egy nagyobb „zöld” témakörre felfűzve folyamatosan frissülő gyakorlati tippeket mutatunk
be, valamint ehhez kapcsolódóan havi rendszerességgel kihívásokat – játékokat, közös kalandokat – is
meghirdetünk a zöldebb működés iránt elkötelezett
gyógyszertárak számára.

nélkül, a napi gyakorlat megváltoztatásával is komoly
gazdasági megtakarítást eredményezhet a vállalkozás
számára. A Hungaropharma pedig kész saját működésén is fejleszteni és példát mutatni partnereinek.
A másik – kissé nehezebben megfogalmazható – célunk pedig nem más, mint elkerülni a ma egyre fokozódó klímahisztéria okozta szorongásokat, elébe
menni a kialakuló pánikjelenségeknek azáltal, hogy mi
magunk is aktív részese leszünk a környezetünk védelmének. Mindeközben el kell fogadnunk azt az alaptézist, hogy minden megtett lépés hasznos, minden
megtakarított, feleslegesen fel nem használt energiával tettünk valamit a minket körülvevő világért.

Miért foglalkozik mindezzel a Hungaropharma?

A Hungaropharma kampányai mindig többet adnak,
mint amit elsőre várnánk. Most is így készülnek?

Mindamellett, hogy a zöldebb működés enyhíti a társadalmat és
gazdaságot egyaránt feszítő környezeti problémákat, beruházás

Ahogyan azt partnereink már megszokhatták tőlünk, az Ökopatika kampányunk is több, egymás-

Idén számos környezettudatos, „öko” programelemmel készülünk a rendezvényre: ilyen például, hogy
az expó a környezetvédelem jegyében szívószálés műanyagmentes lesz. A HPH saját standja mind
megjelenésében, mind az aktivitások tekintetében
zölddé válik: a látogatók nálunk színes, ökotudatos
játékokkal és ajándékokkal találkozhatnak majd, továbbá a grandEXPO 5. jubileumi születésnapján is
visszaköszön majd néhány zöld programelem.
Ám az egyszeri alkalmon túl fontos, hogy a Hungaropharma a saját működésén is a környezetvédelem alapelveinek mentén kíván változtatni.
Hosszabb ideje már minden fejlesztésünk egyik
fő szempontja a fenntarthatóság biztosítása. Erre
korábbról is tudok jó példákat mondani, ilyen volt
néhány éve a számla és szállítólevél összevonása
egyetlen dokumentummá, amit rövidesen a teljes
papírmentesség jegyében az e-számla bevezetésével fejlesztünk tovább. Személy szerint nagyon
fontosnak tartom a példamutatást és a megmérettetést is, ezért az év második felében logisztikai
központjaink zöld auditját tervezzük, az eredményeket pedig közzétesszük.

Hogy mutathatják meg a gyógyszertárak környezettudatos elköteleződésüket a vásárlóik felé?
Szakmai partnereinkkel közösen létrehozzuk az
„Ökopatika” védjegyet, melyre a gyógyszertárak önkéntes alapon pályázhatnak, és egy egyszerűsített
átvilágítást követően – amennyiben megfelelnek a
feltételeknek – el is nyerhetik. Az átvilágítás során
egy független szervezet a már meglévő jó gyakorlatokat, hiányosságokat és fejlődési lehetőségeket
méri fel, majd egy beépített önértékelési modul
segítségével a gyógyszertárak saját vállalásokat is
megfogalmazhatnak az aktív zöldülés érdekében.
Nekem már fontos, hogy fenntarthatóan működő
boltból vásároljak, azt gondolom, hogy már most
is, de a jövőben egészen biztosan piaci előnyt jelent
majd, ha valaki egy környezettudatossági védjegyet
viselhet.

Milyen előnyökkel járhat még a csatlakozás a partnerek számára?
Ökopatika programunk segít takarékosabban bánni
a gyógyszertárak erőforrásaival, de más hozadéka is
van. Itt arra gondolok, hogy a környezetbarát munkakörülmények biztosítása, a zöld értékek beépítése
a mindennapokba javítja saját közérzetünket, és környezetünk egészét is pozitívan érinti. A fiatal generáció sokkal érzékenyebb a fenntarthatóságra, így
komoly munkaerőmegtartó hatása is lehet. Végül
pedig összetartó közösséget és szoros együttműködést ígérünk a programhoz csatlakozóknak. Hiszem
azt, hogy a betérő betegek és vásárlók egyre jelentősebb hányadánál válhat az „Ökopatika” védjegy
használata a gyógyszertár iránti lojalitás fokozásának fontos eszközévé.

Egy külső cég segíti a projektet, miért került sor a
bevonásukra?
A Hungaropharma egy gyógyszer-nagykereskedő, mi ehhez értünk, igaz ehhez nagyon. A környezetünk védelme viszont olyan fontos és összetett
téma, mely mellett mi, mint az egészségügy meghatározó szereplője nem mehetünk el szó nélkül.
Nem szeretnénk csatlakozni a klímahisztériát kiváltó
kommunikációs platformokhoz, de homokba sem
dughatjuk a fejünket. Nagyon sokáig kerestük az
együttműködő szakmai partnereket, akik hiteles és
professzionális tanácsadásra alkalmasak, akik bevonásával mindannyian aktív részeseivé válhatunk
környezetünk védelmének. Végül egy olyan szervezetre – a GreenDependent Intézetre - esett a választásunk, amelynek óriási tudása van a környezetvédelem terén, és jelentős tapasztalattal rendelkezik
a helyi közösségek, vagy éppen a kis- és nagyvál-
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lalatokkal való együttműködés területén. Kommunikációs ügynökségként pedig a rendkívül sikeres
#igyfigyelekrad adherenciakampány megalkotóját,
a CauseArtot kértük fel.

dítani. Ezeket segítünk kiértékelni, de részt veszünk
a Hungaropharma logisztikai központjainak zöld auditjaiban is, valamint cikkeket írunk és előadásokat
tartunk a témában.

Végül már csak azt kérdezzük: mikor indul a
program?

Mennyire terjed el a magyar nagyvállalatok körében a környezettudatos gondolkodás?

A kampány februárban startol, és hosszú távra tervezünk vele. Elsőként arra fókuszálunk, hogy minél nagyobb közösséget tudjunk életre hívni. A különböző
kommunikációs platformokon a lap megjelenésekor
már elérhetőek tippjeink, tanácsaink, és hamarosan
elstartol az „Öko-böjt” játékunk. A 2020-as húsvétra
már környezettudatosan, együtt készülhetünk.

Bár az elmúlt években nőtt a nyitottság a környezettudatos működés iránt, még mindig kettős képet
látunk: sok nagyvállalat működik nagyon komoly
környezetbarát működési célokkal, tudatosan, mások mostanában kezdenek ilyen célokat megfogalmazni. A gyógyszer-kereskedelmi szaktorban a
Hungaropharma ökopatika programja mindenképpen innovatív, egyedülálló és előremutató, jó példát
mutat arra, hogy hogyan lehet partnereinket bevonni és támogatni a környezettudatos működésben.

A GREENDEPENDENT INTÉZET 2011-BEN
ALAKULT KÖZHASZNÚ SZERVEZET, KÜLDETÉSÜK
A FENNTARTHATÓ ÉLETFORMÁK, TERMELÉSI
MÓDSZEREK ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK
KUTATÁSA, KIALAKÍTÁSA ÉS TERJESZTÉSE.
VADOVICS EDINA AZ INTÉZET SZAKMAI VEZETŐJE,
KÖRNYEZETVÉDELMI MENEDZSER, TRÉNER,
FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD SZAKÉRTŐ VÁLASZOLT
TOVÁBBI KÉRDÉSEINKRE.

Hogyan jött létre a kapcsolat
a Hungaropharmával, és miben segítik majd az elképzeléseik megvalósítását?
A Hungaropharma a patikai és saját működést zöldítő programjához keresett
együttműködő
szakmai
partnert, ami szerencsésen
találkozott a GreenDependent Intézet tevékenységével
és tapasztalatával. A közös
munka során mi a szakmai
tartalmat biztosítjuk a különböző programelemekhez,
például a gyógyszertárak és
dolgozóik számára összeállított, a patikai működést
és a napi életmódot zöldítő tippek összeállításával,
valamint kapcsolódó kihívások megalkotásával és
értékelésével. Ezenkívül összeállítjuk a patikák egyszerű zöld auditját, melynek célja, hogy azonosítsuk
a zöld működés terén már létező jó gyakorlatokat,
és azokat a területeket, amelyekre figyelmet kell for-

Mit tehet maga a Hungaropharma a saját zöldebb
működése érdekében?
A program egyik részcélja ennek alapos felderítése,
ennek érdekében azonosítjuk a már most is környezettudatosan működő megoldásokat, ezeket tudatossá tesszük, megerősítjük, cégen belül és kívül egyaránt kommunikáljuk. Természetesen feltárjuk azokat
a pontokat is, ahol javítani kell, itt célokat tűzünk ki és
közreműködünk ezek megvalósításában is.
A HPH elsősorban logisztikai folyamatai és irodai
működése során tudja energiafelhasználását, ezzel
karbonlábnyomát mérsékelni. Ez jelentheti például
az irodák és a logisztikai központok villamos-, valamint fűtési célú energiafelhasználásának észszerűsítését, valamint a szállítás üzemanyag-felhasználásának mérséklését. Ezek a hatások ráadásul a partnerek bevonásával megtöbbszörözhetővé válnak.

Melyek lehetnek a legkönnyebben betartható környezettudatos változtatások, amelyeket már holnaptól elkezdhetünk, akár a patikákban is?
Számos ilyen van: például odafigyelhetünk a világítás és a számítógépek éjszakai, hétvégi lekapcsolására, de mérsékelhetjük egy-két fokkal a fűtést is.
Használjuk takarékosan a vizet, takarítószereket és a
papírt is, ezzel is védjük környezetünket. Egyéni szinten érdemes lehet környezetbarát, szezonális, helyi
termékeket vásárolni, saját készítésű ételt fogyasztani, újrahasznosítható dobozban vinni magunkkal az
ebédünket a munkahelyünkre, vagy saját kulacsot,
termobögrét használni az italokhoz. A saját karbonlábnyomunkat csökkenthetjük, ha a kollégákkal autót
megosztva megyünk dolgozni, a közösségi közlekedést használjuk vagy kerékpározunk.

„TUDATOS
JÖVŐFORMÁLÁSRA
VAN SZÜKSÉG”
Pilling Róbert

SORSDÖNTŐ ÉVEK ELŐTT ÁLL A HAZAI GYÓGYSZERTÁRI PIAC – MONDJA DR. LÁZÁR SZABOLCS,
AZ ALMA ÉS A GYÖNGY HÁLÓZATOT KOORDINÁLÓ PATIKA MANAGEMENT KFT. ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓJA. EGYRE NAGYOBB TERET KELL BIZTOSÍTANI AZ EGYÉNI DÖNTÉSEKNEK, EKÖZBEN
VISZONT A SZAKMAISÁG SZEREPÉT TOVÁBB LEHET ÉS KELL NÖVELNI A BETEGELLÁTÁSBAN.
A GYÓGYSZERTÁRAK PEDIG NEM EGYMÁS ROVÁSÁRA, HANEM MÁS SZEKTOROKTÓL
SZEREZHETNEK ÚJ VÁSÁRLÓKAT – DE CSAK TUDATOS ÉPÍTKEZÉSSEL.
Mi jellemzi a patikai piacot az utóbbi években?
Érdekes korszakot élünk, hiszen míg nemzetgazdasági szinten folyamatos fejlődés és növekedés látható, a patikai piacon ezek inkább a nyugalom és a
stabilitás évei. Olyannyira, hogy miközben általános
gazdasági fellendülést tapasztalunk és az üzleti mutatók mindegyike elérte vagy meghaladta a válság
előtti szintet, a patikai forgalom nem emelkedik látványosan. Bizonyos mértékben természetesen bővül, de ezt bőven ellensúlyozza, sőt elértékteleníti
az immár negyedik éve tartó bérnövekedés, amely
a magas bérköltséggel dolgozó gyógyszertárakat a
termelő cégeknél jobban megterheli.

A fogyasztás bővülése ezek szerint a gyógyszertárakban nem jelentkezik?
Az átlagos, árváltozástól megszűrt növekedés mindössze néhány százalék, ami töredéke az általános
kereskedelmi volumennövekedésnek. Ennek hátterében a patikák forgalmának legnagyobb szeletét
adó vényköteles gyógyszerek vannak, hiszen ezek
forgalma amúgy sem függ különösebben a gazdasági folyamatoktól. Elértük az inflexiós pontot, értékben már igazán nem nő a forgalom mennyisége,
dobozszámban pedig már hazánkban is csökkenés
látható. Ráadásul az évezred elejét jellemző innovatív termékcsúcs mára lecsengett, a korszerű, nagyértékű biológiai terápiák pedig jellemzően intézméDr. Lázár Szabolcs
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nyi csatornákon jelennek meg. A generikumokkal
párhuzamosan megjelent az árerózió jelensége,
amelyet csak fokoz a hazai támogatási rendszer.

Mit jelent ez a gyógyszerészeknek?
Látnunk kell, hogy miközben a költségek jelentősen
emelkednek, a vényköteles gyógyszerek esetén
csökkenő bevételekkel számolhatunk. A fókusznak
az OTC készítményekre és az egyéb termékekre kell
helyeződnie. Meg kell ragadni a lehetőséget, amit
ezek a nyugodt évek jelentenek, és fejleszteni kell,
előre kell lépni.

„SZERINTEM
A GYÓGYSZERTÁRAKNAK
NEM EGYMÁSTÓL KELL
FORGALMAT, VEVŐT
SZEREZNIÜK, HANEM
A TÖBBI KERESKEDELMI
CSATORNÁTÓL.”

A zárt piacon hogyan
lehetséges ez?

Szerintem a gyógyszertáraknak nem egymástól kell forgalmat, vevőt
szerezniük, hanem a
többi kereskedelmi csatornától. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy
a pozitív fogyasztói attitűdváltás a patikáknak
is pluszt jelentsen. Ennek persze vannak gátjai, hiszen a gyógyszertárakról van egy kialakult, hagyományos vásárlói kép, másrészt a patikai szegmensben dolgozóknak is ki kell lépniük abból a keretből,
amelyben a gyógyszertár szerepe az orvos által előírt terápia biztosítására korlátozódik.

Milyen lehet ezek alapján a 21. század gyógyszertára?
Lehetővé teszi, hogy a vásárló az alapvető funkción túl azt a többletszolgáltatást is megkapja, amiért
bement a gyógyszertárba, és közben a szakmai és
egyéb igényeket is maradéktalanul biztosítja. Mindenki szeret többféle szempont alapján döntést
hozni, és az információk mennyisége a kínálattal
hatványozódik. A hagyományos expediálás során
nem mindig lehet az igényeket teljes mértékben
feltárni, de ha a döntést bizonyos kategóriákban a
betegre bízzuk, a vásárlói élmény növelése mellett
nem kell lemondanunk a szakmaiságról sem. Ezért
vagyunk biztosak abban, hogy a jövő a szabadpolcos kialakításé.

Sokan ezt profitmaximalizálásnak gondolják, amely
a szakmaiságot veszélyezteti. Így van ez?
Egyáltalán nem! Aki kérdezni szeretne, az itt is
megteheti, csak konkrétabban, a saját döntése tudatában. Az expediálónak pedig ugyanúgy van
lehetősége támogatni, sőt több olyan lehetőség

nyílik meg, amely a konvencionális esetekben nem
használható ki a beteg segítésére. Jobban meg kell
bíznunk a vásárlókban, akiknek van betegségútjuk,
tudnak felelős döntést hozni, vagy legalább leszűkíteni a számukra megfelelő alternatívákat. Szakmai
felelősségünk viszont segíteni őket, ha bizonytalanságot vagy nem megfelelő választást tapasztalunk.

Hogyan nyújtanak ebben segítséget a Patika Management eszközei?
A szabadpolcos kialakítás mellett a legfontosabb az
a kategóriamenedzsment rendszer, amelyet az elmúlt években vezettünk be. A kettő együttes előnye,
hogy a termékek elérhetősége mellett strukturált
információt is biztosítanak a betegeknek, a gyógyszerész számára pedig azt a biztos tudást nyújtjuk,
amellyel mindezt felépítettük: mely termékcsoportokat keresik leginkább, milyen ár-minőség intervallumokban választanak, és egy adott kategórián
belül mik a legfontosabb termékek.
Tapasztaltuk, hogy az átalakított patikák vásárlói is
egy folyamaton mennek keresztül: először csak az
új környezetre figyelnek, később a szabadpolcokat is felfedezik, majd egyre bátrabban vásárolnak
azokról. Az általános kereskedelemben megszokott
reflexek szinte észrevétlenül lépnek működésbe,
azonban a patikáknak van egy nagy előnyük, hiszen
oda tudatosan megyünk be. Megoldást keresünk a
problémáinkra, és segítséget jelent, ha áttekinthetően, rendszerezetten találjuk meg ezt, és még a társproblémákra is javasolnak valamit.

Hogyan fejlesztik ezeket az eszközöket idén?
A már megkezdett programokat fogjuk magasabb
szintre fejleszteni, ezzel olyan termékkihelyezési és
marketingstratégiát valósítunk meg, amely további
előnyöket biztosít a nyitott polcos stratégián belül.
Trade kommunikációs eszközök használatával biztosítjuk, hogy a betérő vásárlók az év során mindig
találkozzanak újdonságokkal. Hét-nyolc tematikus
kampányt tervezünk, például az elsősegélynyújtás,
a diabétesz vagy éppen a látás egészségének témája köré csoportosítva. Nagyon sok újdonsággal, erős
kommunikációval készülünk az évre.
Referenciapatika-programunk is tovább fejlődik,
fókuszában a szakmailag magas színvonalú, több
előnyt nyújtó és a betegek által kedvelt gyógyszertárak kialakítását tartva. Népegészségügyi projektjeink, a Diabox és a Kardiobox programok is elérhetők
maradnak, amelyekkel bár mindig is hosszú távon
számoltunk, kiemelkedő sikerük is ezt erősíti.

Alma és Gyöngy programjaink sikere bennünket is
motivál, sosem dolgoztunk még ekkora lelkesedéssel itt a Patika Managementen belül. A projektek
mellé szakmai, üzleti, etikai szempontokból is teljes
hittel tudunk odaállni, és ez az egész csapatot még
nagyobb erőbedobásra ösztönzi.

Milyen tapasztalatok vannak a már működő referencia-patikákban?
A terveket felülmúló eredményeket érnek el a forgalmi adatokban, és szépen gyarapszik az átalakított
egységek száma is. Azonban az objektív mutatókon
túl az emocionális tényezők is jobban alakulnak a
vártnál. Látható ugyanis,
hogy nemcsak a vásárlók kapnak új élményeket, hanem a dolgozókra
is pozitív hatással van az
átalakítás. Ők amellett,
hogy egy szebb helyen
végezhetik mindennapi
munkájukat, sok pozitív
visszajelzést kapnak a
vásárlóktól is. Úgy gondolom, ennek szerepe
felértékelődik a mostani munkaerőpiaci helyzetben,
segíti a dolgozók megtartását.

LÁTHATÓ UGYANIS,
HOGY NEMCSAK
A VÁSÁRLÓK KAPNAK ÚJ
ÉLMÉNYEKET, HANEM
A DOLGOZÓKRA IS
POZITÍV HATÁSSAL VAN
AZ ÁTALAKÍTÁS.

Idén a referenciapatikák körében tovább erősítjük
az OTC és egyéb termékek szegmensét, amelyet
komoly marketingkommunikációval támogatunk. A
már elmondottakon túl azt látjuk, hogy a gyártók,

forgalmazók is hozzánk hasonlóan értékelik a piac dinamikáját, és erőforrásaikat az OTC, valamint egyéb
termékekből álló portfóliójukra koncentrálják. Azzal,
hogy kihasználjuk az OTC brandek erősödését, a dobozszámban és forgalomban is jelentős növekedést,
fogyasztói kommunikációnkkal egy passzív tényezőt
teszünk még hatékonyabbá a patika szempontjából.

Meg merik tenni a jövő felé vezető lépéseket a
gyógyszerészek?
Egyre többen tudatosan alakítják a jövőt és építkeznek. Ehhez persze bátorság kell, hiszen nagyon nehéz valamit elengedni, ami alapvetően sikeres volt
eddig. Mondhatjuk úgy is, hogy a rutin megöli az innovációt, mert akik rövid távon terveznek, nem látják a fejlődés szükségszerűségét. Ám, aki tudatosan
építi üzlete és a saját jövőjét, az az üzleti kockázatát most mindenképpen csökkenti, hiszen egyrészt
hosszú távra tervez, másrészt éppen ez az időszak a
kedvező a fejlesztésre. Ebben a pénzügyi lehetőségek sem jelenthetnek akadályt, hiszen a Hungaropharma indirekt, ugyanakkor aktív támogatásával a
HPH Fejlesztési Program keretében anyagi, valamint
szakmai segítséget is tudunk nyújtani.
A profiterózió már megjelent, vannak, akiket már
komolyabban is érint, ezért érdemes fejlődni, mondhatni előre menekülni. Szerencsére egyre többen
felismerik mindezt, nem várnak valamilyen rajtuk,
rajtunk kívül álló megoldásra, hanem proaktívan a
maguk kezébe veszik gyógyszertáruk jövőjét és velünk együtt fejlődnek.

Az egészségügy
élvonalában

TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKVÁLTÁSRÓL
Mint arról bizonyára már értesült, a 2017 májusában elfogadott, az orvostechnikai eszközökről szóló Medical Devices
Regulation (MDR 2017/745) európai uniós rendelet felváltja a hatályos, az orvostechnikai eszközökről szóló (93/42/
EGK) irányelvet. A rendelet célja, hogy Európa szerte korszerű, szilárd jogi keretet alkosson a betegbiztonság
és az egészség hatékonyabb védelme érdekében. Az MDR rendelet 2020. május 26-tól válik teljes egészében
alkalmazandóvá.
Az új szabályozással összhangban anyavállalatunk, a Paul HARTMANN AG felülvizsgálta a patikai forgalomban
értékesített orvostechnikai eszköz választékának besorolását és az alkalmazási területre vonatkozó ajánlásokat.
Ennek eredményeképpen a HARTMANN megszünteti a Sterilux® vágott mull-lapok patikai értékesítését és a
jövőben kizárólag többrétegű, behajtott szélű, hajtogatott mull-lapot forgalmaz, Sterilux® ES márkanéven.
Az ES utótag a termék behajtott szélére utal (eingeschlagene Schnittkanten = ES)

Behajtott
szélekkel

A vágott mull-lapok közvetlenül nyílt seben történő használata nem javasolt, mivel a kötszerből esetlegesen
leváló elemi szálak a sebfertőzés kialakulásának valószínűségét növelik. Behajtott szélű mull-lap használatával
minimálisra csökkenthető a nem rendeltetés-szerű használatból eredő kockázat, a termék biztonságosan
használható elsősegélynyújtás során, seb és sebkörnyék tisztításához, vérzéscsillapításra, sebfedésre akut seb esetén,
illetve másodlagos nedvszívó sebfedőként egyaránt.

A régi és az új termék összehasonlítása:

Márkanév
Sterilitás
Kiszerelés

Megszűnő termék

Új termék:

Vágott szélű mull-lap

Behajtott szélű hajtogatott mull-lap

Sterilux®

Sterilux® ES

Steril

Steril

100 db egyrétegű vágott szélű mull-lap

10 db 8 rétegű, behajtott szélű hajtogatott
mull-lap

Csomagolás

Méretek

Sterilux ES
®

Steril hajtogatott mull-lap
behajtott szélekkel.

A hajtogatott szélű kialakítás miatt az
elemi szálak sebbe kerülése elkerülhető
 Seb és sebkörnyék tisztításához
 Vérzéscsillapításra, elsősegélynyújtásra

6x6 cm, 10x10 cm

5x5 cm, 10x10 cm

hartmann.hu • bode.hu • dansac.hu • sebkezeles.hu
HARTMANN-RICO Hungária Kft. • 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
Telefon: 06 23 530 900

 Sebfedésre akut sebek esetén

Sterilux ES mull-lap 8 rétegű
Db/steril Steril csomag/
Alimed
Méret
csomag
karton
kód

 Másodlagos nedvszívó sebfedőként
pl. impregnált hálóval kombinálva

167272 5x5 cm
167700 10x10 cm

A termékeket most 20% kedvezménnyel rendelheti meg. A részletekkel
és megrendeléssel kapcsolatban hívja a Hungaropharma call-centerét
a 06-80-50-50-50/8-as telefonszámon.

10
10

200
100
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ORVOSOK ÉS
A FELÍRÁSI IGAZOLÁS

GYORSAN VÁLTOZÓ
JOGSZABÁLYOK

Gyógyszerészektől tudjuk, milyen komoly gondot
okoz, ha a beteg például szociális otthonban lakik,
és ő maga nem képes elmenni a gyógyszerért. Ha
nem mozgásképes, akkor az orvos felírási igazolást
ad a már említett hagyományos módon. Már, ha ad...
2019 végén jött a jogszabály-módosítás, amely a felírási igazolás adásának kötelezettségét felülírta, és
2020. június 30-ig tolta ki. A hétköznapi gyakorlatban kiderült, hogy az új dátummal nem mindegyik
orvos van tisztában.

Kertész Éva

AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR ELSŐ MEGJELENÉSE ÓTA FIGYELHETJÜK
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSÁT. LASSÚ FOLYAMAT EZ. CSAK LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE,
MERT MEG KELL TANULNI, AZTÁN ÚJRAÉRTELMEZNI, JOGSZABÁLYT ALKOTNI, HARMONIZÁLNI
AZ EURÓPAI MEGFELELŐVEL. EZER ÉS EGY FELADAT VÁR AZ EGÉSZSÉGÜGY SZEREPLŐIRE
MINDEN OLDALON. A GYÓGYSZERÉSZEK SZEMPONTJÁBÓL – LEGALÁBBIS MOSTANÁIG –
VANNAK KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK, AMELYEK NEHEZÍTIK A BETEGELLÁTÁST.
A GONDOKRÓL ÉS MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL, A JOGSZABÁLYOK
ÉS A VALÓSÁG TALÁLKOZÁSÁRÓL KÉRDEZEM DR. BARTUS GYÖRGYÖT,
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ALELNÖKÉT.

D

r. Bartus Györgyöt, az MGYK alelnökét maga is gyakorló gyógyszerész – arra kértem, hogy segítsen értelmezni, pontosítani
néhányat a 2019 végén megjelent jogszabályok közül. Ezek között van olyan, mint a sok vitát
kiváltott önrendelkezés, amelyről már a kezdetektől
lehetett sejteni, hogy problémát okozhat. A gyakorlat ugyanis nem egyszer felülír néhány elméletet,
mint ahogy ezzel a jogszabállyal is történik. De lássuk a részleteket!

AZ E-RECEPT KÜLDETÉSE
Az elektronikus recept 2017 óta létezik, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
egyik fontos eleme. Az e-recept bevezetésével új
korszak kezdődött a
gyógyszertárak és az
egészségügy életében.
Bevezetése jelzi, hogy
a 21. századba léptünk,
ahol az e-egészségügy
biztonságosabbá
és hatékonyabbá teszi
a betegellátást. Abban
nincs vita a szakemberek között, hogy erre szükség van, már csak azért is,
mert a jól működő, megfelelő adatvédelemmel el-

AZ E-RECEPT
BEVEZETÉSÉVEL ÚJ
KORSZAK KEZDŐDÖTT
A GYÓGYSZERTÁRAK
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY
ÉLETÉBEN

látott elektronikus szolgáltatás összeköti egymással
az egészségügyi ellátókat, hogy végre tudja a „bal”
kéz, hogy mit csinál a „jobb”.
Amikor a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátás találkozik a gyógyszertárakkal, az a beteg
szempontjából ideális szakmai feltételeket teremt.
Az EESZT, vagy ahogyan a gyógyszerészek hívják,
„eszti” azonban még mindig mintha gyakorló pályán
futna, hol itt, hol ott jelentkeznek a problémák. És
akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a lakosság
mit tud az e-egészségről, mennyire képes használni
ennek az előnyeit. A választ mindannyian tudjuk: sok
feladat áll még az egészségügy előtt.

FELÍRÁSI IGAZOLÁS
A 44/2004. ESzCsM rendelet szerint a papíralapú felírási igazolást 2020. június 30-ig bezárólag a NEAK
által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és az
orvosi bélyegzővel kell hitelesíteni. A felírási igazolással ellátott dokumentum a hagyományos recepthez
nagyon hasonló. Az orvos csak akkor ad igazolást, ha
a beteg kéri. A gyereknek 14 év alatt kötelező kiadni a
felírási igazolást 2017. november 1. óta, és csak ennek
birtokában váltható ki a gyógyszer, ebben jelenleg
sincs változás.

Dr. Bartus György
a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke

A problémát az alulinformáltság mellett az is okozza
– magyarázza dr. Bartus György –, hogy az orvosok
által foglalkoztatott rendszergazdák 2019 december
végén már kivezették a rendszerből a kötelező NEAK
vényre való felírási igazolás nyomtatását, mert nem
értesültek időben a jogszabály módosításáról. Ez
bizony sok helyen okozott gondot az orvos-gyógyszerész összehangolt munkájában, így nehezíti a
betegellátást. Az alelnök szerint a megoldás kulcsa
egyelőre a jó kommunikáció az orvos és a gyógyszerész között. Egy nagyvárosi patika működtetésében
ez nem egyszerű feladat, könnyebb azokon a helyeken, ahol közvetlen kapcsolat van az orvos és a
gyógyszerész között, ahol rendszeres a konzultáció.

ÖNRENDELKEZÉS
A digitális önrendelkezés keretében a meghatalmazás két módon hozható létre: internetes felületen
az ügyfélkapun keresztül, ott be kell jelentkezni az
EESZT oldalára és a TAJ-szám megadásával lehet
rendelkezni a gyógyszer kiváltásának jogáról. Ha például tehát a beteg meg akarja bízni nagykorú gyerekét, hogy váltsa ki a gyógyszereit, akkor a beteg
oldalára a gyerek – mint meghatalmazott – TAJ-száma kerül. Bartus György elmondta, hogy tudomása
szerint a rendszergazdák elkészültek a programozással és az EESZT is készen áll, hogy kezelni tudja az adatokat. Ahhoz azonban, hogy a rendszer
gördülékenyen működjön, várni kell a jogszabálymódosításra. Ugyanakkor sokan vannak, akik nem
tudják használni az internetet. Ők vagy meghatalmazottaik személyesen intézkedhetnek bármelyik
kormányablakban két tanú által aláírt írásos meghatalmazás birtokában.

JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS
Friss hír, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kész a rendeleti szintű jogszabály-módosításra, amely
lehetővé teszi, hogy az e-receptet az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített képviselő
is kiválthassa más számára a gyógyszertárakban. Ez
azt jelenti, hogy nemcsak felírási igazolással, hanem
a meghatalmazott vagy törvényes képviselő a saját
személyi igazolványának és TAJ-kártyájának bemutatásával is átveheti a vényköteles terméket a patikában.
A tervezett, kodifikáció alatt álló rendelet értelmében
tehát valószínű, hogy a szülők kiválthatják 14 év alatti
gyermekeik számára a gyógyszert akkor is, ha nincs
felírási igazolásuk.
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MOK ÉS MGYK – KÉZ A KÉZBEN?
A betegellátás zavartalan biztosításának egyik feltétele
az orvos és a gyógyszerész közötti szakmai együttműködés. Ezt szeretné erősíteni a MOK 2019 novemberében megválasztott elnöke, dr. Kincses Gyula és dr.
Hankó Zoltán az MGYK elnöke. Mindkét kamara vezetése hangsúlyozza, hogy megvan az eltökéltség a közös
munka elkezdéséhez, ennek érdekében felvették a
kapcsolatot.

A RENDELŐ-GYÓGYSZERÉSZEESZT
Az orvos és a gyógyszerész együttműködését
azonban nem csak ez nehezíti. Mivel más törzsből
dolgozik az orvos és másból a gyógyszerész, nem
egyszer fordul elő, hogy az orvos olyan gyógyszert
ír fel, amely már kikerült a rendszerből. A téli jogalkotási csomagban szerepel, hogy az EESZT szolgáltatójának joga és kötelessége validálni az orvosi és a
gyógyszertári szoftvereket. A jogszabálymódosítás
megakadályozza, hogy az EESZT-hez ne minősített
szoftver csatlakozzon, ez a biztosítéka annak, hogy
a szoftver készítői és ezáltal felhasználói is a legújabb, aktuális információkból dolgozzanak. A tervek szerint, ha az orvos olyan szoftverrel dolgozik,
aminek nincs minősítése, akkor az adatokat kitiltja
az EESZT, így lehetetlenné válik az orvos elektronikus gyógyszer rendelése.

EESZT KONTRA BETEGELLÁTÁS
A konfliktusokat előbb-utóbb a kollégák rendezik,
de mi történik akkor, ha nem érhető el a „tér”, mert
az EESZT lefagy, vagy ha a patikában nem működik
az internet? Hiába van a betegnél a szabályoknak
megfelelő felírási igazolás, a gyógyszert 2020. január 1. óta nem lehet jogszerűen kiadni. A gyógyszerészek számára komoly szakmai és etikai konfliktust
okoznak ezek a helyzetek. A jogkövető magatartás
ütközik a beteg érdekével. A tára másik oldalán ott
a beteg, ott van a szabályos felírási igazolás is, így
nem életszerű, hogy a beteg gyógyszer nélkül távozik. Ebben az esetben a gyógyszerész vállalja azt
a kockázatot is, hogy nem jut a kiadott gyógyszer
egészségbiztosítási támogatáshoz. A dilemma feloldása már egyéni döntés kérdése.
Előfordulhat, hogy a beteg – kihasználva a rendszer
hiányosságát – egy nagyon szűk időrésben több

helyen is kiváltja ugyanazt a gyógyszert. (A NEAK
egyébként rendszeresen ellenőrzi a dupla kiváltásokat.) A jogszabály úgy rendelkezik, hogy csak az
a gyógyszertár kapja meg a NEAK-tól a gyógyszer
utáni támogatást, ahol először rögzítették a térbe
a gyógyszer kiadását. Mivel ilyen hiba előfordul, az
MGYK sürgeti a megoldást, folyamatosak az egyeztetések a gyógyszerészekkel és a fejlesztőkkel. A jó
hír Bartus gyógyszerész szerint, hogy a dupla kiváltások száma csökken.

HOMEOPÁTIÁS KÉSZÍTMÉNYEK
A 2019/CXI. és 2018. évi CXVIII. törvénnyel módosított 2005. évi XCV. törvény szerint a 2004. május 1.
előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező
homeopátiás gyógyszerek 2020. július 1-jét követően akkor forgalomazhatók, ha a 2001/83/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt átültető
jogszabályok ezen gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó előírásainak megfelelnek. Valójában a jogszabályban a forgalmazhatóság fogalmát
pontosították, mégpedig úgy, hogy a patikákat ne
érje veszteség, és június 30-ig ki tudják árulni a terápiás javallattal ellátott készleteiket. Hangsúlyozom
- mondja az MGYK alelnöke -, hogy nem az összes
homeopátiás készítményt veszi ki a gyógyszertári
forgalomból a jogalkotó.

A Boiron Hungária Kft. számos, jelenleg forgalomban lévő termékét érintik a jogszabályi változások. Dr. Sipos Balázs, a Boiron Hungária Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt arról, hogy a cége hogyan készült fel a változásokra.
A többkomponensű (komplex) homeopátiás gyógyszerek új,
egyszerűsített törzskönyvezési eljárást követően indikáció
nélkül, új forgalomba hozatali engedéllyel jelennek meg a
piacon. Az új márkanévvel ellátott Neo gyógyszerek várhatóan 2020. áprilistól kaphatóak, a jelenlegi komplex gyógyszerek 2020. június 30-ig maradnak forgalomban.

MI LESZ AZ IBUPROFÉNNEL?
Szabó Emese

HAMAROSAN CSAK VÉNY ELLENÉBEN LESZNEK KIADHATÓK A MAGASABB HATÓANYAGTARTALMÚ IBUPROFÉN-KÉSZÍTMÉNYEK, DE A VÁLTOZÁS MIATT VÉLHETŐEN NEM
SZŰKÜL, CSAK ÁTRENDEZŐDIK AZ OTC-PIAC. A KÜLFÖLDI PÉLDÁK ALAPJÁN VÁRHATÓ,
HOGY A JÖVŐBEN MÁS HATÓANYAGOKNÁL, ÍGY A DIKLOFENÁKNÁL IS
SZIGORODHAT A SZABÁLYOZÁS.

M

ájus elsejétől az ibuprofént tartalmazó
fájdalomcsillapítók 600 és 800 milligrammos készítményei vénykötelesek lesznek,
csak a 200 és 400 milligrammosokat lehet recept nélkül megvásárolni. Nem lesznek szabadon beszerezhetők a tablettánként 300 milligramm
dexibuprofént tartalmazó gyógyszerek sem. Az új
szabályozás értelmében ezek azok a készítmények,
amelyeknél a biztonságos napi dózis – 1200 milligramm ibuprofén, illetve 600 milligramm dexibuprofén – túllépésének veszélye fokozott. „A nem szteroid
gyulladáscsökkentők alkalmazásával összefüggő
artériás trombózisok – szívinfarktus, stroke – fokozott kockázatával már 2006 óta tisztában vagyunk.
Ennek nyomán több vizsgálat indult, amelyek megállapították, hogy a megnövekedett rizikó nagyobb
dózisú ibuprofénbevitel mellett jelentkezik, vagyis
dózisfüggő. Az Európai Gyógyszerügynökség 2014ben indított eljárása során állapította meg azt, hogy
1200 mg-nál alacsonyabb napi dózisban biztonságosan alkalmazható ez a hatóanyag. Az Ügynökség
a magasabb dózisú készítmények kardiovaszkuláris mellékhatás-profilját 2015-ben sorolta át abba a
csoportba, ahol a várható haszonhoz viszonyított
kockázat van annyira magas, hogy a készítmények

használatát nem szabad teljes mértékben a betegek
kezébe adni” – mondja dr. Katz Zoltán gyógyszerellátási szakgyógyszerész, a Pécsi Tudományegyetem
egyetemi tanársegédje. Ugyan az ennek nyomán itthon érvénybe lépő szigorítás komoly, a vásárlók várhatóan alkalmazkodnak hozzá.
„Ismerve a páciensek gyógyszervásárlási szokásait, nem tartom valószínűnek, hogy ragaszkodnának a magas ibuprofén-tartalomhoz, és tömegével
íratnának föl ilyen gyógyszereket. Már csak azért
sem, mert szinte biztos, hogy a forgalomba hozatali
engedélyjogosultak új reklámokkal, illetve a hagyományos filmtablettától eltérő formában teszik majd
elérhetővé a 400 milligrammos, vagy annál alacsonyabb ibuprofén-tartalmú készítményeket. Várhatóan megjelennek majd retard hatású készítmények is
a 400 milligrammos típusból. Ilyen gyógyszerforma
a 300 milligrammosból már most is létezik: ennél
kicsi, módosított hatóanyag-leadású gyöngyök vannak kapszulázva” – mondja szakértőnk. Hozzáteszi,
hogy az enyhébb ízületi fájdalmak csillapítására ez
a dózis is elégséges lehet, mert a 300 milligrammnyi hatóanyag lassú kioldódása hosszú hatást tesz
lehetővé.
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SZÉLESEDHET A KÍNÁLAT
A gyógyszerész arra számít, hogy a jövőben a kérdéses termékkör változatosabb, sokszínűbb OTC-palettát eredményez. „Szinte biztos, hogy a gyártók
továbbra is az OTC-vonalra koncentrálnak, nem
valószínű, hogy a vényköteles ibuprofén-készítmények nagyobb hangsúlyt kapnának, a cégek pedig
leállnának az OTC-fejlesztésekkel. Ebből adódóan a
kínálat bővülhet, hiszen nem fog mindenki kizárólag
200-400 milligramm ibuprofén-tartalmú filmtablettát vagy lágyzselatin-kapszulát gyártani” – emeli ki
Katz Zoltán. Akár új vagy átkeresztelt márkanevek, a
jelenlegitől eltérő darabszámú csomagolások, illetve új hívószavak, szlogenek jelenhetnek meg a készítmények jelenlegi sorában. Remélhetőleg a tényleges innováció inkább a konvencionálistól eltérő
gyógyszerformák fejlesztésében fog kicsúcsosodni.
A dexibuprofén hatóanyag a vényköteles készítmények között kaphat nagyobb teret, lévén ez a térbeli
izomer a hatást kiváltó forma, emiatt elég belőle a
300 milligramm. Viszont hiába lehet picit szélesebb
az ilyen termékek portfóliója, dömping mégsem
várható. A szakgyógyszerész úgy látja, az OTC piac
összességében csak minimális veszteséget szenved a magasabb hatóanyag-tartalmú készítmények
vénykötelessé válása miatt. Persze a 600 és 800
milligrammos ibuprofén-készítményeket valószínűleg később is keresni fogják a betegek, hiszen eddig
ezek adták a forgalom jelentős részét. Idő kell, míg
kikopnak a köztudatból. Így a gyógyszertári kollektíva tagjainak valószínűleg hosszú ideig kell majd tájékoztatást nyújtaniuk, hogy azok a kardiovaszkuláris
kockázat miatt lettek vénykötelesek.

KÖVETKEZIK A DIKLOFENÁK?
Ugyan Magyarországon erről még nincs szó, de
Svédországban idén júniustól szigorítják a diklofenákot tartalmazó gyógyszerek hozzáférhetőségét
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Ugyanakkor időt is szeretnének spórolni, megkímélni magukat az orvosi rendelőben vényfelíratással,
beteg emberekkel egy légtérben történő időtöltéstől. A tára ilyen estben inkább hasonlít egy frontvonalhoz, mivel a beteg szeretne valamit elérni, de ott
van a gyógyszerész, az „ellenség”,
aki meggátolja ebben. Ez esetben
nehéz megértetni
és
elfogadtatni,
hogy a gyógyszer
kiadhatósága nem
a patikus jóindulatán, hanem jogszabályokon múlik.

„ISMERVE A PÁCIENSEK
GYÓGYSZERVÁSÁRLÁSI
SZOKÁSAIT, NEM TARTOM
VALÓSZÍNŰNEK, HOGY
RAGASZKODNÁNAK
A MAGAS IBUPROFÉNTARTALOMHOZ,
ÉS TÖMEGÉVEL
ÍRATNÁNAK FÖL ILYEN
GYÓGYSZEREKET.”

is, a belsőleg alkalmazottakhoz – függetlenül a hatóanyag-tartalomtól – csak vény ellenében lehet majd
hozzájutni. „Az Európai Gyógyszerügynökség 2013as kockázat-haszon elemzésében még pozitív mérlegűnek nyilvánította a diklofenákot, ellenére annak,
hogy a hosszú távú, magasabb dózisú készítmények szedését rizikósnak vélte. A svédek most egy
széleskörű, dániai vizsgálat eredményei miatt szigorítanak, ez alapján mondták ki, hogy a kis dózisú
diklofenáknak már rövid időn keresztüli alkalmazása is fokozza a kardiovaszkuláris kockázatot” – magyarázza Katz Zoltán. A hivatkozott tanulmány az
1996 és 2016 közötti időszak eredményeit dolgozza
fel, tehát összességében húsz évet ölel fel. Hatalmas
összegzésről van szó, amely több mint egymillió beteg adatait elemezve készült. „A kutatók azt nézték,
hogy a diklofenák-kezelést követően 30 napon belül
fellépett-e pitvari fibrilláció, szívelégtelenség, isémiás katasztrófa vagy szívinfarktus. Kiderült, hogy a
kontrollcsoporthoz képest a diklofenák szedése 50
százalékkal növelte az ilyen jellegű rizikót, a különbség pedig nagy más fájdalomcsillapítókhoz képest
is. Például az ibuprofénnel, illetve a paracetamollal
szemben a diklofenák szedése 20 százalékos kockázatemelkedést jelent, míg a naproxennel szemben
30 százalékosat” – emeli ki a szakgyógyszerész.

A MAGASABB HATÓANYAGTARTALMÚ, VÉNYKÖTELES
KÉSZÍTMÉNYEKET SOKAN
PRÓBÁLJÁK RECEPT NÉLKÜL
BESZEREZNI, HOSSZAN
VITATKOZVA A PATIKUSSAL,
AKI ILYEN KÉSZÍTMÉNYT
ÉRTELEMSZERŰEN
NEM ADHAT KI.

NEM GOND A PARACETAMOL?
Dr. Katz Zoltán, tanársegéd, PTE

SKANDINÁV NYOMOKON
Nem egyedi, hogy egy komolyabb vizsgálat eredményei vagy az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásai
nyomán a skandináv hatóságok teszik meg az első
lépéseket „A példaértékű svéd lépés után várhatóan
az uniós ügynökség is ad majd ki egységes ajánlást,
de azt nem tudni, hogy erre mikor kerül sor. Hasonló, a diklofenák-tartalmú készítményeket érintő
szigorítás itthon még nem történt, nálunk a 25 mgos gyógyszerek recept nélkül továbbra is hozzáférhetők” – mondja Katz Zoltán. Ennek előnye, hogy
például fogfájás esetén, ha nem jut azonnal orvoshoz
a páciens, akkor is elérhető számára a hatóanyag.
Hátránya viszont, hogy sokan kontroll nélkül használhatnak ilyen készítményeket, kevésbé figyelve az
esetleges mellékhatásokra, ugyanakkor odázva az
adekvát terápia megkezdését. A szakgyógyszerész
arról is beszámol, hogy a magasabb hatóanyag-tartalmú, vényköteles készítményeket sokan próbálják recept nélkül beszerezni, hosszan vitatkozva a
patikussal, aki ilyen készítményt értelemszerűen
nem adhat ki. A betegek célja nyilvánvaló, részben
érthető is. Nem szeretnének más nem szteroid fájdalomcsillapítót kipróbálni, ragaszkodnak a jól bevált hatóanyaghoz, gyakran az adott márkanévhez.

A paracetamol bizonyos hatóanyag-kombinációi ugyan
nálunk is vénykötelesek, de ilyen esetben a korlátozás
nem a paracetamol tulajdonságai, illetve nem a hatóanyag mennyiség miatt válik szükségessé. Az OTC-paletta paracetamol-tartalmú készítményei továbbra
sem lesznek vénykötelesek, mert azok – szemben az
ibuprofénnel és a diklofenákkal – nem emelik a szívés érrendszeri betegségek rizikóját. Itthon jellemzően
nem is okoznak problémát, legalábbis kevés adat áll erről rendelkezésre. Viszont az angolszász országokban
a túlzásba vitt paracetamol-fogyasztással összefüggő
májkárosodást létező problémaként tartják számon.
Itthon kevésbé tűnnek népszerűnek az ilyen gyógyszerek a betegek körében, nálunk fájdalomcsillapítóként
egyértelműen az ibuprofén tartalmú készítmények viszik a prímet. Kifejezetten paracetamol-tartalmú készítményt inkább csak várandósság és szoptatás ideje
alatt választanak a kismamák, náluk ezek az elsőként
javallt szerek. Azt ugyanakkor ki kell emelni, hogy a
közkedvelt forróitalporok fő komponense szintén a
paracetamol. Ezek választéka meglehetősen széles,
és adott esetben pár tasak elfogyasztásával nem is
olyan nehéz elérni a 4000 milligrammban maximalizált napi mennyiséget. A megfázással, influenzaszerű
tünetekkel összefüggő paracetamol-fogyasztás, még
ha szezonálisnak is tekinthető, komoly veszélyforrást
hordoz magában. Ezt azért kell kiemelni, mert egy
alapos gyógyszerész-beteg konzultáció során gyakran tapasztalható, hogy még tünetmentes állapotban,
már romló közérzet esetén is rögtön a forróital-porokhoz fordulnak a betegek, amelynek hátterében
egyértelműen a gyors hatást, állapotjavulást ígérő/
sejtető reklámok állnak. Mindeközben az így elérhető
hatóanyag-kombinációk feleslegesen terhelik a szervezetet, nem beszélve az esetleges gyógyszer-gyógyszer-kölcsönhatásokról. Hasonló esetekben fontos
szerepe és felelőssége van a gyógyszertárban expediáló kollektívának.
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segíteni, a választ pedig akkor is végig kell hallgatni, ha egyből
látszik, hogy a kérés nem teljesíthető. Az expediálást a nyílt végű
kérdések mindenképpen segítik, azokra válaszolva az orvos kön�nyebben elmondhatja gondjait” – mondja dr. Tóth Mónika Ditta
tanácsadó szakpszichológus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktusa. Amikor egyértelmű,
hogy a kért gyógyszer nem adható ki, a gyógyszerésznek ki kell
fejeznie sajnálatát. Fontos az indoklás, az információátadás, tehát
annak elmondása, hogy a jelenlegi szabályozás sajnos nem teszi
lehetővé az adott készítmény vény nélküli kiadását. A reakciótól
függően újra szükség lehet a megértés hangsúlyozására.

NEHÉZ ESETEK A TÁRA MÖGÖTT

HOGYHOGY
NEM LEHET?!
Szabó Emese

„Ha az orvos például ingerülten azt válaszolja, hogy nagyon siet,
a probléma megoldása pedig fontos, a patikusnak érdemes újra
hangsúlyoznia: látja, a helyzet mennyire kényelmetlen, de a jogszabályok megkötik a kezét. Fontos az empátia egyértelmű kifejezése, az orvos érzéseinek visszatükrözése. Közben törekedni kell a
nyugodt hangnemre, a kezek test mellett tartására, a folyamatos
szemkontaktusra. A mimikának is illenie kell a témához, tehát túlmosolyogni nem szabad a helyzetet, de a kedves arckifejezés fontos” – emeli ki Tóth Mónika. A gyógyszerész a hangját még akkor
sem emelheti fel, ha az orvos ezt megteszi. Tudni kell azt is, hogy
ahogy ő ventillálja idegességét, csökken a benne felgyülemlett feszültség. Mindeközben a gyógyszerésznek megértőnek és együtt
érzőnek kell lennie, ha pedig a hangulat javult, kompromisszumos
megoldásra kell törekednie.

AZ ORVOSOK GYÓGYSZERVÁSÁRLÁSÁRA SZIGORÚ
SZABÁLYOK VONATKOZNAK, ŐK SEM VEHETNEK
MEG BÁRMIT VÉNY NÉLKÜL. VISZONT EZT SOKAN
NEM TUDJÁK, AMIBŐL A PATIKÁBAN GONDOK,
KONFLIKTUSOK ADÓDHATNAK. MIT TEHET
A GYÓGYSZERÉSZ, HA ILYEN HELYZETBE KERÜL?

A

patikusok gyakran találkoznak azzal, hogy nem praktizáló, esetleg már nyugdíjba vonult orvosok vény nélkül
akarnak gyógyszert venni, majd a tára előtt szembesülnek azzal, hogy ezt nem minden esetben tehetik meg.
Jellemző az is, hogy a csak pro família receptet író, akadémiai területen aktív orvosok és kutatók nincsenek tisztában azzal, hogy
változtak a vényköteles gyógyszerek expediálására vonatkozó
szabályok, és nem vásárolhatnak ilyen módon bármilyen gyógyszert. „Az altatók, stresszoldók, nyugtatók, általában a szedato-hipnotikus hatású készítmények kiadhatóságát hét éve szigorították. Azóta az orvosok sem vihetnek el ilyen készítményeket
vény nélkül, az ő esetükben is kötelességünk receptet kérni. A
vény nélküli kiadást általában már
a szoftverek sem engedik, így jellemzően a bizonylatnyomtatásig
sem tudnánk eljutni. Viszont azt
tapasztaljuk, hogy ezzel sok nem
praktizáló orvos nincs tisztában”
– mondja dr. Katz Zoltán gyógyszerellátási szakgyógyszerész, a
Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegédje.

lia recept adható családtagok számára, illetve saját
használatra. Erre már jogosultak azok az orvosok is,
akik éppen csak beléptek a rezidensképzésbe, illetve azok is, akik mondjuk több évtizede mikrobiológusként dolgoznak egy hatóság laboratóriumában.
És persze azok is, akik egyetemen oktatnak vagy
kutatnak.
„Természetesen a nem praktizáló orvosok is megszerezték egyetemi tanulmányaik során a vényköteles
gyógyszerek
biztonságos
és adekvát alkalmazásához
szükséges ismereteket. A
gyógyszerek alkalmazását,
felírását befolyásoló változásoknak viszont számos
oka lehet. Gyakran a biztonságos gyógyszeralkalmazás
érdekében végzett folyamatos előny-kockázat viszony
értékelésnek köszönhetően eszközöl változásokat
a gyógyszerügyi hatóság. Jó példa erre az, hogy a
nem szteroid gyulladásgátlók beszerezhetőségét
mostanában szigorítják. Azok a kockázatok, amelyek alapján ezt megteszik, 30-40 évvel ezelőtt még

GYAKRAN A BIZTONSÁGOS
GYÓGYSZERALKALMAZÁS
ÉRDEKÉBEN VÉGZETT FOLYAMATOS
ELŐNY-KOCKÁZAT VISZONY
ÉRTÉKELÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN
ESZKÖZÖL VÁLTOZÁSOKAT
A GYÓGYSZERÜGYI HATÓSÁG.

A helyzet azért nehéz, mert pro
família receptje mindenkinek lehet, aki megszerezte az orvosi
diplomát: ezt követően – megfelelő regisztráció után – mindenki jogosult arra, hogy gyógyszerfelírásra jogosító okiratot kérjen
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Ez maga a recept,
amit az orvos aztán kiadhat. Viszont praxis nélkül csak pro famí-

nem voltak ismertek, így nem is taníthatták őket” –
mondja a szakgyógyszerész. Hozzáteszi, hogy nem
véletlen az sem, hogy míg teljes áron a gyógyszerészek is vihetnek el vényköteles gyógyszereket a
patikából, addig vannak olyan készítmények, amelyekhez nekik is receptet kell kérniük. Másrészt vény
nélkül ők is csak az legszűkebb családnak vehetnek
gyógyszereket legfeljebb 30 napra elegendő men�nyiségben. Magyarán a helyzetük nem sokban különbözik az orvosokétól.
A pro família receptekre vonatkozó szigorúbb szabályozás jellemzően ügyeleti időben, az esti órákban hozza kellemetlen helyzetbe a gyógyszerészeket. Klasszikusnak mondható példa erre az, amikor
egy orvos altatót szeretne vásárolni, majd a táránál
szembesül azzal, hogy ezt vény nélkül ő sem teheti
meg. Mivel éjszakai ügyeletet biztosító patikák inkább a nagyvárosokban vannak, ezzel a problémával jellemzően azok gyógyszerészei találkoznak.
„Ilyen helyzetben fontos, hogy az orvost, aki ez esetben maga a beteg, empátiával kezeljék, problémáját
megértsék. Törekedni kell arra, hogy pontosan elmondhassa, mire és miért van szüksége. Nyitásként
mindig meg kell kérdezni, hogy a patikus miben tud

„El kell mondani az alternatívákat, megkérdezni, nem tud-e receptet kérni valamelyik kollégájától. Fölvethető az is, hogy ha csak
vényre van szüksége, orvosként minden bizonnyal be tudna jutni soron kívül egy közeli rendelőbe – mondja a pszichológus. Ha
az időpont és a helyszín miatt esélytelen, hogy az orvos receptet
tudjon kérni, és azzal például altatót tudjon kiváltani, érdemes neki
OTC-készítményeket ajánlani. Például elmondani, hogy orbáncfűkivonatot tartalmazó készítmények vény nélküliek, és hatásuk közel azonos egyes gyógyszerekével. Javasolható vészmegoldásnak citromfűtea is vagy macskagyökér-tartalmú készítmény. Ha
ez az érvelés sem hoz eredményt, a gyógyszerésznek határozottan az orvos tudtára kell adnia: a munkáját kockáztatná azzal, ha
más módon próbálna segíteni. A lényeg, hogy mindez nyugodt
hangnemben történjen, a patikus pedig egyszerre csak egy érvet
mondjon. Ha ugyanis csak fölsorolja őket, az egyszerű magyarázkodásnak tűnhet.
Ha az orvos minden próbálkozás ellenére személyeskedni kezd,
sértegetni kezdi a gyógyszerészt, meg kell húzni a határt. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a patikus megjegyzi: úgy érzi, átmentek személyeskedésbe, és kéri ennek a hangnemnek a mellőzését. A pszichológus kiemeli, hogy a „Kérem, nyugodjon meg!”
mondatot soha ne használja a gyógyszerész. Ennél sokkal jobb az
empátia kifejezése, és annak hangsúlyozása, hogy a gyógyszerész
segíteni szeretne.
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HÍREK, ÚJDONSÁGOK
Pilling Róbert

VÁLOGATÁS A TUDOMÁNY ÉS A GYÓGYSZERPIAC
VILÁGÁNAK ESEMÉNYEIBŐL, ÚJDONSÁGAIBÓL

KUTATÓ-OKTATÓ LABORATÓRIUMOK NYÍLTAK
Közel egymilliárd forintból Szegeden és Debrecenben
olyan fejlett központi szolgáltató laboratóriumhálózatot
hoztak létre, amely három fő funkciót ötvöz: kutatási
szolgáltatást nyújt, oktatóintézményként működik és
a legmagasabb technikai színvonalat és kompetenciát
képviseli. Ezzel új lehetőségek nyílnak meg a hazai kutatók számára az emberi betegségek tanulmányozásában
és lefolyásuk megértésében.
A Szegedi Biológiai Központban biológiai adatok gyűjtésével és elemzésével foglalkozó egysejt-omikai laboratóriumot alakítottak ki, a Szegedi Tudományegyetemen
funkcionális sejtbiológiai és immunológiai laboratóriumot, Debrecenben pedig a szervezetben termelődő
RNS-ek kísérleti módszerekkel történő meghatározását és bioinformatikai elemzését végző funkcionális transzkriptomikai laboratóriumot hoztak létre. Az
újonnan kialakított laboratóriumok a betegségek okait,
diagnosztikáját, gyógyítását és megelőzésének lehetőségeit kutató Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági
Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular
Medicine, HCEMM) a fő egységei lettek.

KEVÉSBÉ HALAD ELŐRE A BIOLÓGIAI
ÉLETKOR AZ ALACSONYABB
ZSÍRTARTALMÚ TEJ FOGYASZTÁSÁVAL
A sovány tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban
halad, mint a 2 százalékos, illetve teljes
tejet fogyasztó társaiké - derült ki az Oxidative Medicine and Cellular Longevity
című folyóiratban megjelent tanulmányból. 5834 felnőtt amerikai bevonásával
készült vizsgálatukban a kutatók szerint
kapcsolat mutatható ki a tejfogyasztás
gyakorisága (napi, heti vagy kevesebb) és
az elfogyasztott tej zsírtartalma (teljes
tej, 2 százalékos, 1 százalékos vagy soványabb), valamint a kromoszómák végén
elhelyezkedő telomerek hossza között.
Az egy százalékos zsírtartalmú tejet
fogyasztó felnőttekhez képest a 2 százalékos tejet fogyasztók telomerei 69
bázispárral voltak rövidebbek, ami több
mint négy év pluszt jelent a szervezet biológiai életkorában. A teljes tejet fogyasztó
felnőttek telomerei pedig 145 bázispárral voltak rövidebbek, mint a sovány tejet
fogyasztó felnőttekéi. Természetesen a
vizsgálatban akadtak tejet nem ivó felnőttek is, az ő telomerjeik valamivel rövidebbek, mint a zsírszegény tejet fogyasztóké.
Forrás: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200115120634.htm

MAGYAR KUTATÓK ÚJABB TERMÉSZETES
TUMORELLENES VÉDELMI RENDSZERT FEDEZTEK FEL
Újabb rákellenes, természetes védelmi rendszert ismertek fel az
MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport munkatársai, akik eredményeiket a világ második legtöbbet hivatkozott
tudományos lapjában, a PNAS-ben publikálták. Grajzel Dániel
biofizikus doktorandusz, Szöllősi Gergely csoportvezető és Derényi Imre, az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszékének vezetője legújabb kutatásukban a rákos daganatok kialakulását gátló, új szöveti mechanizmust írtak le, amely segít annak megértésében,
hogyan védekeznek a soksejtű szervezetek a daganatok ellen.
A szövetek hierarchikus szintjeit vizsgálva arra a felismerésre
jutottak, hogy ha a szöveti hierarchia bizonyos szintjén kellően
kevés sejt található, akkor hiába jutnak egyes mutáns sejtek osztódási előnyhöz, még azelőtt kisöprődnek a rendszerből, hogy a rák
kialakulásához szükséges mutációk összegyűlhetnének. A modell
szerint ugyanis osztódási előnyük nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, amely kevés sejt esetében magasabb. Több sejt esetében
ugyanezen a hierarchikus szinten alacsonyabb lesz a küszöbérték,
így nagyobb az esély a káros mutációk felhalmozódására és daganat kialakulására.
Forrás: https://ttk.elte.hu/content/biofizikusaink.t.2661

AZ ÖSSZES ISMERT HATÓANYAGRA
REZISZTENSSÉ VÁLT EGY GOMBAFAJ
Három, egymástól független esetben is totális rezisztenciát fejlesztett ki az összes elérhető gyógyszer ellen a Candida auris nevű
gomba, legalábbis az USA területén, az amerikai Betegségellenőrző
és -megelőző Központ (CDC) jelentése szerint. Ezt a kórokozót először 2009-ben azonosították Japánban, és azóta már a világ több mint
negyven országában tűnt fel. A gomba főként kórházakban fertőz,
a megfertőződöttek 30-60 százaléka meghal. A Candida auris több
törzse korábban már rezisztenciát fejlesztett ki az ellenük alkalmazott három gombaellenes hatóanyag valamelyikére. Az egyik ellen a
New York államban vizsgált gyakorlatilag minden fertőző gombatörzs
rezisztens, a másik ellen 60 százalékuk. A harmadik, echinocandin
nevű hatóanyagcsoportra eddig még csak ritkán találtak rezisztens
törzset az USA-ban, tavaly a vizsgálatra beküldött minták között
azonban három, egymástól elszigetelt esetben is találtak pánrezisztens, tehát mindennek ellenálló törzseket. Mindhárom esetben olyan
törzs ellen kezdték meg a kezelést echinocandinnel, amelyek kezdetben fogékonyak voltak a hatóanyagra. Csakhogy a kezelés túl hosszú
ideig tartott, és a végére a kórokozó alkalmazkodott a gyógyszerhez, így jelenleg nincs ellene hatékony készítmény a gyógyszerészek
repertoárjában.
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SZERETNÉK JÓT TENNI

hogy gyógyszertárat szeretne. „Mindig azt gondoltam, hogy a gyógyszertár vezetése egyszerre szól a
szakmáról és az üzletről. Be kell valljam, hogy ennyi
év kihagyás után sokat kellett tanulnom, de szerencsére volt egy óriási támaszom, az édesanyám, aki
szakasszisztensként mindenben segített.”

A HUNGAROPHARMA IMMÁR HARMADIK ALKALOMMAL SZERVEZTE MEG A HUNGAROGÁLÁT,
AHOL A SZÓRAKOZÁS ÖSSZEKAPCSOLÓDIK A JÓTÉKONYSÁGGAL. AZ IDŐ, A VILÁG,
A SZEMÉLYES ELKÖTELEZŐDÉS MIND-MIND MOTIVÁLJÁK AZ EMBERT, AKI ADNI AKAR.
SOROZATUNKBAN AZOKKAL A GYÓGYSZERÉSZEKKEL BESZÉLGETÜNK, AKIK ENNEK
A MOST ÉLEDŐ HAGYOMÁNYNAK AZ ÚTTÖRŐI. ISMERKEDJENEK MEG DR. SIKE ANITÁVAL!

Tökölön, a reptér mellett 2007-ben nyitott egy kis patikát Anita, egy rövid ideig úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben. Csakhogy jött a világgazdasági válság és 2010-re már egyre gyötrelmesebbek voltak a
hétköznapok, egyre nehezebben ment a vállalkozás.
„Ebben az időszakban nem egyszer fordult elő, hogy
a szállítónak nem tudtam fizetni – emlékszik vissza a

Kertész Éva

BÁL ÉS JÓTÉKONYSÁG

Cikksorozatunk azonban most nem az adományról szól,
hanem az adományozókról. Azokról, akik ilyen vagy
olyan indíttatásból adnak. A modernkori adományozás
sosem az adomány nagyságáról, hanem a gesztusról
szól. Nevezhetjük a CSR (corporate social responsibility) kistestvérének, az egyén társadalmi felelősségének
(personal social responsibility). A világ fejlett országaiban, ahová Magyarország is tartozik, egyre több szó esik
a személyes motiváció jelentőségéről, hiszen lássuk be,
egy-egy üzleti modell mögött emberek vannak, akik a
személyiségük, a magánéletük mintáit viszik be az üzleti
világba.
Tehát beszéljünk őszintén végre a személyes jótékonykodásról! Mert sokan, érzik és gondolják, hogy adni
öröm, talán olykor még nagyobb is, mint kapni. Amikor
egy adományozás pozitív gondolattal és tudatos életszemlélettel párosul, akkor a jótékonyság nyomot hagy
– nemcsak a jelenben, hanem a jövőben is.

E

gyszerre érkeztünk a találkozó helyszínére. A héten
egyetlen délelőttje van, ami csak az övé, amúgy mindig
a gyógyszertárban van reggeltől estig. Sok a munka, hiszen amellett, hogy már tizenhat munkatárssal dolgozik,
mindig valami új ötleten gondolkodik: mitől lehet még jobb, még
korszerűbb a patika működése? De nem volt mindig így, dr. Sike
Anita messziről indult.

Anita lánya idén érettségizik, gyógyszerész szeretne lenni

A tököli patika tulajdonosa a 90-es évek végén diplomázott.
Negyedéves volt, amikor összeállt a fejében az egész rendszer,
ahogy ő fogalmaz: „amikor gyógyszerhatástannal kezdtünk fog-

lalkozni, akkor láttam át, hogy miről szól mindaz,
ami kémiával kezdődik és végződik. Beleszerettem
a gyógyszerészetbe.”
Az egyetem befejezése után tíz évig dolgozott egy
cégnél, s közben három gyermeke született, akik
most 18, 17 és 14 évesek. (Anita nagylánya idén érettségizik, gyógyszerésznek készül...) Izgalmas és tevékeny időszak volt, ismét egyetemre járt, közgazdász
(is) lett. Amikor pedig a gyógyszerészet kiegészült
a közgazdász szemlélettel, akkor mondta ki először,

„Élvezem ezt az állandó megújulási kényszert, a kreativitásban élem
ki magam. A Hungaropharma és az én elképzelésem ezen a ponton találkozott. Azt éreztem, hogy a cég számára szintén fontos
cél a folyamatos innováció. Rengeteg segítséget, támogatást kaptam tőlük az elképzeléseimhez. Úgy érzem, jó úton haladok, most
decemberben adtuk át például a gyógyszerkiadó automatánkat. A
munkámban azt szeretem a legjobban, hogy amit eltervezek, azt látom megvalósulni. Emellett soha, egyetlen percre sem feledkezem
meg arról, hogy mindezt nemcsak magunkért, hanem a betegekért
is tesszük, azért, hogy kicsit hozzátegyünk a mindennapjaikhoz.”

„EMELLETT SOHA,
EGYETLEN PERCRE
SEM FELEDKEZEM MEG
ARRÓL, HOGY MINDEZT
NEMCSAK MAGUNKÉRT,
HANEM A BETEGEKÉRT IS
TESSZÜK, AZÉRT, HOGY
KICSIT HOZZÁTEGYÜNK
A MINDENNAPJAIKHOZ.”

A Hungaropharma jól ismert polgári hagyományt
éleszt fel, amikor az ünneplést összeköti az adományozással. Boldogan büszkélkedünk azzal a 15 millió forinttal, ami a tavalyi HungaroGálán összegyűlt
a gyógyszerészek és a Hungaropharma munkatársainak jóvoltából, a Három Királyfi Három Királylány
Mozgalom és Alapítvány javára.

Dr. Sike Anita gyógyszerész, közgazdász a HungaroGálán licitál

egy másik élet, ami sok szempontból sokkal keményebb volt, mint
korábban, viszont anyagilag stabilizálni tudta a vállalkozást. Sike
Anita szerint mindig előre kell menni, fejleszteni, behozni a legkorszerűbb, legújabb módszereket.

nehéz időkre Anita –, és a saját pénzemen, egy másik
patikában vettem meg a gyógyszert a betegeinknek.
Nincs mit titkolni ezen, gyógyszertárat működtetni
nem egyszerű feladat!”
A nehézségek azonban inkább újabb lendületet adtak a háromgyerekes gyógyszerésznőnek, meg aztán amúgy sem jellemző rá, hogy feladja az álmait.
Vett egy mély levegőt, és úgy gondolta, hogy csak
előre lehet menni. A kis patikáját 2012-ben áthelyezte egy nagy bevásárlóközpontba. Ezzel elkezdődött

Anita számára mindig fontos volt a jótékonykodás, adománygyűjtés. Főként
azóta, mióta az életébe beköszöntött
egy egzisztenciálisan stabilabb korszak,
amikor már nemcsak önmagára, a családjára, hanem egy kicsit távolabbra is
tud tekinteni és felelősséggel gondolni.
Az ember észreveszi, hogy kinek és hogyan lehet segíteni. Ezt a hogyan-t adta
meg a Hungaropharma által szervezett
licitálás. A legfőbb motivációt ebben is
a gyerekeitől kapja. „A gyerekeim állnak
minden jótékonysági tevékenységem
mögött. Mindhárman nagyon mai gyerekek, annak a generációnak a tagjai, akiknek határozott értékrendszerük, határozott véleményük van. Hatással vannak rám, ráadásul
háromszoros dózisban kapom minden nap, hogy mit gondolnak a
klímaváltozásról, a másságról, az adakozásról, az egyéni felelősségvállalásról. Néha csak hallgatom őket, ahogy a háttérben ezekről a
súlyos kérdésekről beszélnek, és bizony előfordul, hogy szégyellem
magam, hogy az ő látásmódjukhoz képest én mennyire elveszek a
felesleges részletekben.”
A gyógyszerésznő biztos abban, hogy a mai felnőtt generációnak
komoly feladatai vannak, ki kell lépni a megszokott mintákból és
meg kell mutatni a gyerekeinknek, hogy igenis foglalkozzunk a jövővel, az ő jövőjükkel. „A gyerekeim igazságérzete, olykor a dühe,
a tenni akarása engem arra ösztönzött, hogy szeretnék jót tenni.
Ezért vettem részt a Hungaropharma jótékonysági aukciójában.
Amikor hazamentem, ezer kérdésük volt, büszkék voltak rám, és
büszkék voltak magukra, mert tudják, hogy egymást formáljuk.
Nem azért, mert elvárja bárki is tőlünk, nem azért, mert illik, hanem élvezetből. Egyszerűen azért, mert jól esik adni!”
Sorozatunk következő részében dr. Mód Lászlónéval és
dr. Jeszenszky Attilával beszélgetünk.
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A VILÁG ISMERT ÉS REJTETT
CSODÁINAK NYOMÁBAN
Pilling Róbert

A KÉSZÜLŐDÉS IZGALMAI, AZ UTAZÁS ÖRÖME, A KIKAPCSOLÓDÁS FELEDHETETLEN PILLANATAI VÁRJÁK
AZOKAT, AKIK IDÉN IS ELLÁTOGATNAK A HUNGAROPHARMA ÁLTAL SZERVEZETT KÜLFÖLDI PROGRAMOK
VALAMELYIK ÚTI CÉLJÁRA. EBBEN AZ ÉVBEN IS BÁRKI MEGTALÁLHATJA KEDVENC NYARALÁSÁT,
LEGYEN SZÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK VILÁGRASZÓLÓ DARABJAIRÓL,
EGY NYÜZSGŐ VILÁGVÁROSRÓL VAGY ÉPPEN AZ ISMERETLEN FELFEDEZÉSÉRŐL.

MILÁNÓ
A várost Olaszország pénzügyi központjaként tartják számon, de
ez nem jelenti azt, hogy szegényes lenne látnivalókban. A temperamentumos, pörgő, igazi olasz élet ismerhető meg Milánóban
és környékén, némi divattal és kultúrával fűszerezve. Itália második legnagyobb városában van ugyanis a világ talán legismertebb
operaháza, a több mint 200 éve működő Scala. Előadásain –
amelyekre jó előre elkelnek a néha csillagászati összegekbe kerülő
jegyek – világsztárok lépnek a speciális, nézőtér felé döntött óriási
színpadra, és produkciójukat egyszerre több mint háromezren tekinthetik meg. A novemberi, négynapos utazáson ezen kívül megismerheti a lenyűgöző Dómot, vagyis olasz nevén a Duomo-t,
ellátogathatnak Bergamóba, és a Certosa di Pavia kolostorba
is. Az út fénypontja viszont Verdi leghíresebb műve, a Traviata
megtekintése lesz a Scalában.

VIETNÁM
Aki egy igazi kalandos útra vágyik, egzotikus látnivalókkal és
kéthétnyi kikapcsolódással, annak ezt az úticélt ajánljuk a Hungaropharma szervezésében. Az októberi programon Vietnám, Ázsia
egyik legizgalmasabb országa lehet az idei év legizgalmasabb
célpontja. A Mekong vagy a Vörös-folyó vidéke, érintetlen
őserdők, zöldellő rizsföldek, egy, a hagyományait és kultúráját sok
nehézségen át is megőrző, vendégszerető nép várja az idelátogatókat. A jól szervezett program során megtekintheti a főváros,
Hanoi szépségeit, az ország egyik legbájosabb, a selyemkészítésről híres városát, Hoi Ant, Ho Chi Minh várost, azaz a régi
Saigont, de több napot is pihenhet az egzotikus tengerparton.

A BALTIKUM GYÖNGYSZEMEI
RÓMA, AZ ÖRÖK VÁROS

LIBANON

2500 évnyi történelem elevenedik meg, ha felkeresi a világ egyik
leglátogatottabb városát, az olasz fővárost. Élje át annak élményét, hogy ott állhat azokon a pontokon, amelyeket eddig csak a
történelemkönyvekben vagy a filmekben látott! A legendák szerint hét dombra épült város több különböző arcát is megmutatja
az odalátogatóknak: a császári idők ókori városát, a katolikus világ központját, a világ egyik legkisebb önálló államát,
Vatikánt, és persze a reneszánsz mesterek, Michelangelo vagy
Raffaello életének helyszínét. Emellett persze a pezsgő világvárost, az igazi olasz kávé és az eredeti pizza otthonát is meglátogathatja, ha részt vesz a szeptemberi programon.

A Közel-Kelet királynőjeként is emlegetett Libanon piciny ékszerdoboz, hiszen területe alig kilenced része hazánknak (10 452
km2), viszont történelme és látnivalói lenyűgözőek. A cédrusok
földjén keveredik az ókori Egyiptom és Perzsia, Róma és az Oszmán Birodalom, valamint Franciaország hatásai. Itt található a világ legrégebben lakott városa: Byblos, ahol már az időszámításunk előtti 5000 évvel is volt élet. Bár bizonyíthatóan „csak” az i.e.
VI. század óta élnek itt emberek, a világörökség részeként számon
tartott várost érdemes felkeresni. A főváros, Bejrút különleges
hangulata a történelmi évszázadoknak és a néhány évtizeddel ezelőtti háborús időknek különös egyvelege, amely ma már nyüzsgő, békés városként fogad minden idelátogatót.

IZLAND
Aki Izlandot választja úticélként, nem csalódhat. Lehet, hogy éppen
nem látja majd a sarki fényt, de az biztos, hogy találkozhat Európa legnagyobb gleccsereivel és vízeséseivel, megnézhet az
ezernyi gejzír közül néhányat – akár a leghíresebbet is, amelyből
tíz percenként lövell ki a forró víz. Az állatvilág kedvelői elindulhatnak bálnalesre, találkozhatnak a barátságos, szabadon bóklászó
izlandi lovakkal, és megfigyelhetik a lundákat, amelyek az ország
ikonikus madarának számítanak. Izland egyben a világ legaktívabb
vulkanikus területe: 140 tűzhányója közül 26 még ma is aktív.
Május végén látogathat el ebbe a csodavilágba.

PÁRIZS
A francia főváros nem csak az egyik legfontosabb központ és a
legszebb város a világon, hanem talán a legromantikusabb
is. Tudta-e, hogy az ide látogatók közül sokaknak furcsa tünetei is
jelentkeznek a rengeteg látnivalótól? A kulturális sokk, bár főleg
az Ázsiából érkezők körében gyakori, igazolt: a megelevenedett
álmoknak, a történelem és a kultúra páratlan elegyének, a pezsgő,
igazi világvárosi levegőnek köszönhető. Ön is át szeretné élni? Az
áprilisi, négynapos út során a főbb nevezetességek mellett egy
eredeti Moulin Rouge revüelőadást is megtekinthetnek!

Ha még sosem próbálta ki a tengeri hajóutak szépségeit, a 2011ben vízre bocsátott Costa Favolosa Önre vár, hogy felkeresse
vele a Baltikum legszebb helyeit idén júliusban, egy tizenkét napos program keretében. Hat ország nyolc városába látogathat ezen az utazáson, és persze a minden kényelemmel ellátott
óceánjárón a tengeren is eltölthet néhány napot. Németországból
indulva a hajóút során felkeresheti Stockholmot és Helsinkit,
közel két napot tölthet Szentpéterváron, majd Tallin, Riga és a
svédországi Visby érintésével tér vissza a kiindulási kikötőbe.

SZENTPÉTERVÁR
A volt cári főváros nem csak a Téli Palotának, hanem a Szent
Izsák székesegyháznak és a Nyevszkij sugárútnak is helyet ad.
Észak Velencéje vagy észak Palmirája néven is emlegetik ezt a várost, ahol még megtalálhatók a cári Oroszország és a Szovjetunió
kommunista emlékei. A világ legészakibb metropoliszába múlt év
őszétől mi magyarok is könnyített vízumfeltételekkel utazhatunk,
ezt kihasználva érdemes néhány napot eltölteni a Néva folyó partján álló városba. Az augusztus második felében induló ötnapos
utazáson megtekinthetjük az Ermitázs világhírű gyűjteményét, az
orosz Versailles néven is emlegetett Petrodvorec kastélyát, vagy
éppen a Péter-Pál erődben nyugvó cárok síremlékeit.

Valamennyi utazás a Hungaropharma Zrt. szervezésében történik. Amen�nyiben az úti célok felkeltették érdeklődését, bővebb információkért forduljon bizalommal a Hungaropharma kereskedelmi képviselőjéhez!
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GYŰJTSÜNK ADATOT
ONLINE KÉRDŐÍVEKKEL!

A Hungaropharma már tudja,
hogy kinek ad Egy Százalékot!

Pilling Róbert

SOROZATUNK ELŐZŐ RÉSZEIBEN AZ INTERNETES ŰRLAPOK VILÁGÁBAN KALANDOZTUNK,
AMELYEK A GYÓGYSZERTÁR ÉLETÉBEN IS RENDKÍVÜL HASZNOS SEGÍTSÉGET ADHATNAK.
A PROFESSZIONÁLIS KÉRDŐÍV AZONBAN AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSÉT IS
MEG TUDJA KÖNNYÍTENI, LÁSSUK, HOGYAN!

L

egyen szó piackutatásról, nyereményjátékról
vagy éppen dolgozói elégedettséget vizsgáló
kérdőívről, kis időráfordítással és néhány kattintással magunk is létre tudunk ilyeneket hozni
a Google Forms felületén. A program válaszokat természetesen folyamatosan, magától begyűjti, de bőven hagy számunkra is lehetőséget a testreszabásra.

KÉRJÜNK E-MAILT A KITÖLTÉSRŐL!
Szeretné tudni, mikor érkezett válasz a kérdőívre?
Minden kitöltésről automatikusan e-mailben értesíti
a rendszer, ha kiválasztja azt a „Válaszok” oldalon.
Ehhez kattintson a jobb felső részen található három
függőleges pontra, és válassza az „E-mailes értesítések beállítása az új válaszokról” lehetőséget. Még
csak elektronikus levélcímet sem kell megadnia, a
fiókjához rendelt címre érkeznek majd az értesítők.
Mikor lehet ez hasznos? Általában kisebb mintákon
végzett felméréseknél, ahol viszont fontos, hogy
tudjuk, mikor érjük el a számunkra szükséges kitöltőszámot. Tipikusan ilyen például egy munkáltatói
elégedettségről indított teszt, amikor pontosan tudjuk, hányan fogják kitölteni az űrlapot.

VÁLASZOK EXPORTÁLÁSA
Bár a szolgáltatás maga is képes valamilyen szinten
kiértékelni a kapott válaszokat, sokszor szükség lehet arra, hogy részletesebb elemzést készíthessünk
azokon. Ehhez is több lehetőség közül választhatunk:
igénybe vehetjük a saját táblázatkezelője, a Sheets
szolgáltasát, vagy kiexportálhatjuk az adatokat a saját
gépünkre. Ez utóbbi egy szabványos, az Excel és más
táblázatkezelők által egyaránt elfogadott fájltípusban,
csv (comma separeted values, vesszővel elválasztott
adatok) formátumban történik. Ehhez a Válaszok lapon kattintsunk a három függőleges pontra, és a menüben a „Válaszok letöltése (.csv)” lehetőségre.

Ha a beépített táblázatkezelőt használjuk, még egyszerűbb dolgunk van. A „Válaszok” lap jobb felső részén láthatunk egy zöld
táblázat ikont, erre kattintva máris eldönthetjük, hogy egy már
meglévő online táblázatba vagy egy új fájlba kérjük az adatokat.

ŰRLAP LEZÁRÁSA
Nagyon hasznos lehet lezárni egy űrlapot, ha már elértük a megfelelő számú kitöltőt, vagy lezárult a játék, amelyhez létrehoztuk. Így
már nem kerülhetnek bele új, az eredményeket torzító válaszok.
Több létrehozott űrlap esetén először azt kell kiválasztani, amelyiket le szeretnénk zárni. Itt a „Válaszok” lapon jobbra fent látható
egy „Válaszok fogadása” feliratú kapcsoló. Ha erre rákattintunk,
akkor lezárjuk az űrlapot, több válasz nem küldhető be.
Akár a lezárásról szóló üzenetet is személyre szabhatjuk, amit a
kérdőívre kattintók látnak: ehhez adjuk meg a saját szövegünket
az „Üzenet a válaszadóknak” mezőben.
Még sok-sok hasznos funkciót, beállítási lehetőséget tartalmaznak
az online űrlapok: gondolta volna, hogy például automatikusan kiértékelődő dolgozatokat is készíthet, vagy előre kitöltött teszteket
is létre tud hozni?

A KedvezménygyÁR egyedi ajánlattal készült a Hungaropharma
Vállalatcsoport iránt elkötelezett gyógyszertárak számára!

Rendeljen a tavaszi KedvezménygyÁR-ban kínált termékek
közül és Mi a kedvezményes árból
tovÁbbi 1% kedvezményt adunk a Qb-PhaRma és daXa
gyógyszertári számítógépes programrendszert használó
gyógyszeRtÁRak RészéRe!

Éljen a Hungaropharma Zrt.
által nyújtott lehetőséggel!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ajánlat más
akciókkal nem vonható össze, valamint akciós
megrendelése nem számít bele a Blanketta
szerződés szerinti utólagos kedvezmény alapba,
azonban a vállalásba igen!

A gyógyszeripar
legnagyobb rendezvénye
2020-ban is várja Önt!
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www.grandexpo.hu
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