
2021/02.

Nem-inzulin 
antidiabetikumok 

farmakológiája

Ciklodextrinek  
a koronavírus ellen

A gyógyszerészi 
kommunikáció  

pandémia idején

Gyógyszerkülönlegességek 
és titkos összetételű 

gyógyszerekek
 

Az emlődaganatok  
farmakoterápiája

FoNo VIII. újdonságok  
és módosítások

www.mgyt.hu

GYÓGYSZERÉSZET
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja

LXV. évfolyam

ELŐZETES



HATÓSÁG – IPAR – NAGYKERESKEDELEM – GYÓGYSZERTÁR – OKTATÁS

5 SZAKTERÜLET – 25 SZERZŐ – FOGALOMTÁRRAL

A Gyógyszerészet szerkesztősége ezzel a kiadvánnyal  
azt a célt tűzte ki, hogy megpróbálja a kollégák számára  

értelmezni, mit is jelent a minőségellenőrzés  
és minőségbiztosítás a gyógyszerészi szakma egyes területein. 

Megrendelés: www.mgyt.hu

Bódis Attila–Laszlovszky István

„JÓT S JÓL!”
MINŐSÉG A GYÓGYSZERÉSZETBEN

A minőségellenőrzés és minőségbiztosítás kérdései  
a gyógyszerészet különböző szakterületein napjainkban



Előfizetés, szerzői útmutató: www.mgyt.hu – Előfizetési díj: egész évre 26 400 Ft + 5% áfa.; egy példány ára: 2200 Ft + 5% áfa. 
A kéziratok és mellékleteinek őrzését vagy visszaküldését nem vállaljuk. A Gyógyszerészetben megjelent közlemények  

(illetve részleteik) másodközléséhez a Gyógyszerészet szerkesztőségének előzetes hozzájárulása szükséges.  
A Gyógyszerészetben megjelenő híradások, beszámolók átvétele a forrás megjelölésével lehetséges.

A lapban megjelenő információk egészségügyi szakembereknek szólnak, a tudomány aktuális állását igyekeznek tükrözni,  
és nem helyettesítik az orvossal, gyógyszerésszel történő konzultációt. Terápiás és gyógyszeralkalmazási kérdésekben a vonatkozó eljárásrendek 

és az alkalmazási előiratban foglaltak a mérvadók.  Nyomdai kivitelezés: Colortoys Bt., Győr
Hirdetésfelvétel: hirdetes@mgyt.hu

Tábi Tamás: A nem-inzulin antidiabetikumok legfontosabb farmakológiai 
tulajdonságai   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  67

Szente Lajos, Szejtli Gabriella, Sohajda Tamás, Puskás István: Ciklodextrinek  
a koronavírus elleni küzdelemben: segédanyag és hatóanyag   …  …  74

Fittler András, Nagy Gabriella: A gyógyszerészi kommunikáció kihívásai  
a koronavírus-járvány idején   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  80

Tatár György: A gyógyszerkülönlegességek és titkos összetételű gyógyszerek 
gyártásának és forgalmazásának szabályozása   …  …  …  …  …  …  …  86

Balogh Nikoletta, Schelz Zsuzsanna, Zupkó István: Az emlődaganatok  
farmakoterápiás lehetőségei   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  93

Berthótyné Kuba Katalin, Proszenikov Anita: A Formulae Normales VIII. kiadásával 
 járó változások – Újdonságokról és módosításokról gyakorló gyógyszerész  
szemmel  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  102

Kretzer Balázs: Fizikai Nobel-díj a fekete lyukak létezésének leírásáért és  
a galaxisunk közepén található szupernehéz objektum felfedezéséért  109

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  116

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  120

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  121

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  123

       …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  125 

www.mgyt.hu

⎮ Aktuális oldalak 

⎮ Gyógyszerészettörténet 

⎮ Hírek 

⎮ BrAIN Pályázat 

TARTALOM

Kiadja
 Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság  

1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.

 Felelős kiadó 
Prof. dr. Szökő Éva

Szerkesztőség
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 16.

telefon: 483-1466 
e-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu

 honlap: www.mgyt.hu

Főszerkesztő
 Takácsné prof. dr. Novák Krisztina 

Felelős szerkesztő:
Dr. Bozó Tamás

Szerkesztők
Dr. Bódis Attila

Dr. Hankó Zoltán
Dr. Laszlovszky István

Dr. Süle András
Dr. Télessy István

Tördelőszerkesztő
Oláh Csaba

Szerkesztőbizottság
Dr. Ambrus Tünde
Prof. dr. Botz Lajos
Dr. Csupor Dezső

Farkasné dr. Tompa Ildikó
Dr. Gáspár Róbert
Dr. Kovács Kristóf

Dr. Major Csilla
Dr. Marosi Attila

ifj. Dr. Regdon Géza
Dr. Viola Réka

Dr. Völgyi Gergely
Prof. dr. Zupkó István

2021/02.
GYÓGYSZERÉSZET LXV. ÉVFOLYAM 

GYOGAI 65: 65–128 
ISSN 0017-6036

GYÓGYSZERÉSZET
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság lapja

⎮ Tallózó 

⎮ Továbbképző közlemények 

⎮ Kaleidoszkóp 

⎮ In memoriam 

A borítóképen a Richter Gedeon Nyrt. debreceni 
biotechnológiai üzemének részlete látható.  
Az immunológiai és onkológiai terápiákban használt termékek 
gyártása itt a legmodernebb emlőssejtes fermentáció alapú 
technológiával történik. (Fotó: Bodó Gábor, Richter Fotó Archívum) 
Januári borítófotónk készítője: Bodó Gábor, Richter Fotó Archívum

⎮ Könyvismertetés 



KREDITPONTOS TÁVOKTATÁSI PROGRAM
A to vább kép zés szak mai tar tal ma
A 2007 júliusában megkezdett távoktatási program 2021-ben is folytatódik. A Gyógy sze ré szet előfi ze tői ré-
szé re ren del ke zés re ál ló táv ok ta tás ban évente tíz alkalommal 2 dol go za tot ve szünk szá mí tás ba, a fo lyó irat-
ban ikon nal je löl ve meg őket. A kreditpontos to vább kép zés cél já ra olyan dol go za to kat vá lasz tunk, ame lyek 
az al kal ma zott far ma ko ló gia, gyógy szertech no ló gia, gyógy nö vény-al kal ma zás, ké mi ai is me re tek, szer ve-
zés tu do mány te rü le tek ről szól nak. Így minden évben le he tőség nyí lik e te rü le tek mind egyi ké nek le fe dé sé re 
és ez zel a naprakész ál ta lá nos gyógy sze ré sze ti is me re tek tovább képzés keretében történő megszerzésére.

A sze rez he tő kreditpontok szá ma
A táv ok ta tás ban re giszt rált és a tesztkérdésekre legalább 75%-ban jó választ adó részt ve vők nek éven te 
ös  sze sen 20 kreditpont jó vá írás ára ke rül sor. 

A rész vé tel fel té te le
Min den Gyógy sze ré szet előfi ze tés hez egy gyógy sze rész re giszt rá ci ó ját tud juk biz to sí ta ni, aki nek ne vét az 
előfi ze tő ad ja meg. A to vább kép zés ben részt ve vő gyógy sze rész elekt ro ni kus úton kül di be a meg ol dá so-
kat, ame lyek alap ján a pont iga zo lást nap tá ri év végén ad juk ki.

Amen  nyi ben egy mun ka hely ről több gyógy sze rész kí ván a to vább kép zés ben részt ven ni, az MGYT a má so-
dik, har ma dik... előfi ze tés ese tén 25%-os ked vez ményt biz to sít.

Technikai tudnivalók
A Gyógyszerészet januári számától évi tíz alkalommal, al kal manként két dolgozatot jelentetünk meg 
a távoktatási program keretében. A kiválasztott dolgozatokat „bagoly“ piktogrammal jelöljük. A dol-
gozatokhoz tartozó kérdéseket a lap utolsó oldalán közöljük. Minden dolgozathoz három-három 
egyszerű feleletválasztós kérdés tartozik, kérdésenként egy jó válasszal. A válaszok beküldésére mindig 
a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig van lehetőség (tehát pl. a januári Gyógyszerészetben közölt 
kérdésekre adott válaszokat február 28-ig kell beküldeni).

A távoktatási programba bejelentkezetteknek a tesztkérdésekre adott válaszokat az MGYT honlapján 
(www. mgyt.hu) – előzetes regisztrációt és kódszám-igénylést követően – van lehetőségük megadni.

Jelentkezni 2020. december 1-től lehet az MGYT honlapján lévő jelentkezési lap kitöltésével. 

A jelent kezésekre 2021. március 15-ig van lehetőség. A GYOFTEX-rendszerbe történő regisztrálás a résztvevő 
feladata, a pontszámokat a Titkárság rögzíti.

Figyelem! Mindenkinek, aki a távoktatásban részt kíván venni, jelentkeznie kell, függetlenül attól,  
hogy 2020-ban résztvevője volt-e a távoktatásnak. Minden részletkérdésben felvilágosítást ad  

a Titkárság (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 16., tel.: 483-1466, fax: 483-1465,  
e-mail: szerkesztoseg@mgyt.hu)

 Takácsné prof. Novák Krisztina Bozó Tamás
 főszerkesztő felelős szerkesztő

A Gyógyszerészet folyóiratban, 2021-ben tervezett továbbképző közlemények témái
Fejezetek az alkalmazott farmakoterápiából
- időskorúak gyógyszerelése
- biológiai gyógyszerek a daganatterápiában
A gyógyszertechnológia aktuális kérdései:
- nanoszálak orvostechnikai eszközökben
- a készülő FoNo VIII. újdonságai  
- magisztrális gyógyszerkészítés a XXI. 

században
Gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban:
- lázcsillapítás korszerű elvei
- allergiás rhinitis és gyógyszerészi tanácsadás
- a köhögés evidenciákra alapozott kezelése 

Növényi szerek helye a mai gyógyszerkincsben
- gyógynövény-alkalmazás megalapozott 

indikációi
- a hazai flóra különleges hatóanyagokat 

termelő fajai 
Epidemiológia és farmakoökonómia 
gyógyszerészi vonatkozásai
- járványok kora - mi lehet a gyógyszerész 

szerepe?
- gyógyszerészi vakcináció - status quo és 

lehetőségek
- digitalizáció az egészségügyben
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BEVEZETÉS

2020 márciusa óta sok olyan új szakmai és kommu-
nikációs kihívással kellett szembenézniük a gyógy-
szerészeknek és valamennyi egészségügyi dolgozó-
nak, melyre nem készíthette fel őket sem az egyete-
mi képzés, sem pedig a szakmában eltöltött akár több 
évtizedes gyakorlat. Számos vonatkozó szakirodalom 
is igazolja személyes tapasztalatunkat, mely szerint a 
közforgalmú gyógyszertáraknak a pandémia idején 
világviszonylatban is elsődleges szerepkör jutott a já-
róbeteg-ellátásban, így a legkönnyebben megközelít-
hető és folyamatosan elérhető egészségügyi intézmé-
nyekké váltak. Ebből adódóan és ezzel párhuzamosan 
a személyes találkozásra és közvetlen, hiteles egész-
ségügyi információnyújtásra – a hivatalos tájékoztató 
oldalakon túl – leginkább a gyógyszerészek és gyógy-
szerkiadó szakasszisztens kollégák álltak a lakosság 
rendelkezésére a járványügyi veszélyhelyzet időszaka 
alatt [1,2].

Rövid közleményünk célja a vonatkozó gyógysze-
részi-egészségügyi kommunikáció aktuális kérdései-
nek megvilágítása és a lehetséges válaszok összefog-
lalása, valamint a témában megjelent nemzetközi for-
rások – teljesség igénye nélküli – áttekintése.

JELLEMZŐ KOMMUNIKÁCIÓS NEHÉZSÉGEK 
A COVID-19 ALATT

A fokozott munkaterhelés mellett a gyógyszertárak-
nak és a gyógyszertári dolgozóknak szembesülniük 
kellett kommunikációs kihívásokkal is, melyek meg-
jelenéséhez számos tényező hozzájárult.

Fizikai akadályozó tényezők

Nemcsak a mindennapi életben, hanem a gyógyszer-
tárakban is megváltozott a kommunikáció. A leg-
szembetűnőbb változás talán a nonverbális kom-
munikáció drasztikus átalakulása, melynek oka az 
egyéni védőeszközök viselése, valamint a beteget és 
gyógyszerészt elválasztó üvegfal. A maszk takará-
sában nem látható a beszélő ember szája és a mimi-
ka jelentős része. Az egyéni védőeszközök használata 
és a védőfal miatt a hang terjedése korlátozott, ezért 
az elmondottak érthetősége is romlik. A távolságtar-
tás során a kommunikáció a megszokott, személyes 
kommunikáció szempontjából ideális (kb. 80 cm-es) 
távolságon kívülre helyeződik. 

Fittler András1*, Nagy Gabriella2 

 A gyógyszerészi kommunikáció 
kihívásai a koronavírus-járvány 
idején 

A pandémia megjelenésével új szakmai és kommunikációs kihívással kellett szembenéznie a gyógyszerészeknek és 
minden egészségügyi dolgozónak. A közforgalmú gyógyszertáraknak a pandémia idején világviszonylatban is elsőd-
leges szerepkör jutott a járóbeteg ellátásban, így a legkönnyebben megközelíthető és folyamatosan elérhető egész-
ségügyi intézményekké váltak. Célunk a vonatkozó gyógyszerészi-egészségügyi kommunikáció aktuális kérdéseinek 
megvilágítása és a témában megjelent nemzetközi források áttekintése.

Fittler András a PTE GYTK Gyógyszeré-
szeti Intézet docense. Budapesten diplo-
mázott 2005-ben, majd Pécsett 2010-ben 
PhD-fokozatot, 2012-ben közgazdász BSc 
diplomát szerzett, 2016-ban habilitált, 
2019-ben minőségirányítási rendszer-
menedzser másoddiplomát szerzett. 
Gyógyszerellátási gyógyszerészet, kór-

házi-klinikai-, valamint gyógyszerészi gondozási szakgyógy-
szerészet szakképesítéseket szerzett. Számos közleménye 
jelent meg, oktató-kutató munkája mellett közforgalmú- és inté-
zeti gyógyszerellátásban is rendszeresen dolgozott. 2016-tól 
a PTE Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese. 
2012-től tagja a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos El-
nökségének. Részt vesz a magyar és angol nyelvű egyetemi 
gyógyszerészképzésben, ezen belül a gyógyszerügyi isme-
retek, gyógyszerészi gondozás és kommunikációs ismeretek 
oktatási programjában, valamint a gyógyszerészhallgatók nyári 
szakmai gyakorlatának tantárgyfelelőse.
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Fokozódó időhiány

Ezen felül számos akadályozó tényező is rontja a 
kommunikáció és így akár az expediálási folyamat 
hatékonyságát. Ennek egyik oka, hogy csökkent az 
offi  cinában való tartózkodás ideje, mivel a betegek 
és vásárlók sietnek, igyekeznek minél kevesebb időt 
eltölteni a gyógyszertárban. Az egészségügyi infor-
mációcsere iránti igényt felváltotta a minél gyorsabb 
tranzakciós igény. Gyakran olyan érzése támadhat 
a gyógyszerésznek, illetve az expediáló kollégának, 
hogy járványügyi érdekből már csupán a termék 
tranzakciójára fókuszálunk, aminek következtében 
az egészségügyi információcsere háttérbe szorulhat. 

A kommunikáció új csatornái

Talán nem is tudatosult számunkra, hogy a kommu-
nikáció egyre növekvő része a gyógyszertáron kí-
vülre helyeződött. Egyre több üzenet vagy termék-
reklám látható a gyógyszertárak falán, ablakában 
és ajtaján. A gyógyszertári honlapok vagy közössé-
gi média felületek szintén alkalmasnak bizonyultak 
a gyógyszertárak számára, hogy szakmai és műkö-
déssel kapcsolatos, vagy számos, a veszélyhelyzettel 
és kijárási korlátozásokkal kapcsolatos kiváltképp 
fontos értesítés (megváltozott nyitvatartás, termék-
elérhetőség stb.) minél nagyobb közönség körében 
kerüljön megosztásra.

Adminisztrációs teher

Az eredményes kommunikáció sikerességét jelentő-
sen hátráltatta a járványügyi helyzettel együtt járó 
adminisztratív teher. Értjük ez alatt a szakmai sza-
bályok folyamatos változása, az elektronikus recept, 
a gyógyszertári szakinformatikai programok frissí-
tései, és akár a gyógyszerellátási láncban tapasztalha-
tó fennakadások (például a gyógyszerhiányok) okozta 
plusz adminisztratív tevékenységeket.

Stressz

A bizonytalanság mellett a járványügyi helyzet ve-
lejárója a lakosságot érő állandósult stressz, mely 
mindennapi munkánk során megnehezíti a betegek-
kel-kliensekkel való kommunikációt. Ugyanakkor 
mindannyian felismertük, hogy a stressz ránk is ki-
hat, így bizonyára a mi kommunikációnkat is befo-
lyásolja mind a betegek, mind kollégáink felé.

Személyes találkozás hiánya

A klasszikus gyógyszerész-beteg interperszonális 
kommunikáció megváltozásának egyik oka az, hogy 
gyakran csak közvetítők útján kommunikálunk a be-
tegekkel, ráadásul pont azokkal, akik leginkább ve-
szélyeztetettek: az idősekkel, akik számos gyógyszert 
szednek és ahol a gyógyszerelés nyomonkövetése a 
gyógyszerészek egyik kulcsfeladatának tekinthető. 
A mindennapi életben és az egészségügyben is – bár 
Magyarországon a gyógyszerellátásban még kevés-
bé volt jellemző – a klasszikus, személyes kommu-
nikációs csatornát felváltotta az online csatorna, ez-
zel előreláthatólag jelentős mértékben befolyásolva a 
telemedicina fejlődését. Jelenleg ez a fejlődés elsősor-
ban a családorvosi telefonos konzultációra és az elekt-
ronikus gyógyszerrendelésre vonatkozik. 

AZ „INFODÉMIA” (INFODEMIC) KIHÍVÁSA 

A pandémiás helyzetből adódóan egészségügyi szak-
emberként a járványügyi helyzetről is kommuni-
kálunk. A társadalom szemében a gyógyszerész 
„a  gyógyszer és a gyógyszeres terápia szakértője”. 
Az  orvos-egészségügyi területen dolgozókkal szem-
ben elvárás, hogy a betegségről, annak terjedéséről, 
megelőzéséről és kezeléséről hiteles információt nyújt-
sanak és, lehetőség szerint, egyúttal az esetleges ál-
hírekkel kapcsolatban is útbaigazítsák a betegeket. 
A járvány intenzitásának fokozódásával, illetve a jár-
ványügyi helyzet állandósulásával egyre nőtt a min-
dennapokat átható bizonytalanság is. Sokszor gyógy-
szerészként is csak komoly erőfeszítések árán tudtunk 
megfelelő/hiteles választ adni a felmerülő terápiás le-
hetőségekkel, és a folyton változó szakmai kérdések-
kel (pl. ibuprofen, C és D-vitamin, gyorstesztek stb.) 
kapcsolatban. Számtalan bizonytalanság övezte a vé-
dőoltások témáját még a 2020. év végén [3], és 2021. 
elején is.

Az „infodémia” (infodemic) az információ és jár-
vány/epidémia szavakból képzett fogalom, mely valós 
és valótlan információk eredeti és torzult változatá-
nak keveredésére, valamint felgyorsult és világméretű 
terjedésére vonatkozik. A félelemmel, tévhitekkel (és 
akár spekulációval) járó információcunami párhu-
zamosan terjed a koronavírus-járvánnyal, és további 
népegészségügyi kockázatot jelent, mely ellen többek 
között az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is sür-
geti a mielőbbi, határozott fellépést [4].

Ha végiggondoljuk és visszatekintünk a közbeszéd 
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témáira, a minden tudományos megalapozottságot és 
bizonyítékot nélkülöző csodatermékek, az elterjedt 
tévhitek, és az oltásellenesség már korábban is jelen 
volt a médiában és a gyógyszertári beszélgetések so-
rán. A gyógyszerészek eddig is meghatározó szere-
pet töltöttek be a gyógyszerekkel, étrend-kiegészítők-
kel és egyéb „egészségtermékekkel” kapcsolatos hite-
les, bizonyítékokon alapuló tájékoztatásban. Ez idá-
ig a tévhitekkel szemben jellemzően hasonló módon 
léptünk fel és kommunikáltunk: hiteles evidenciákra 
hivatkozás, következetes és magabiztos kommuniká-
ció, naprakészség, tartalmi összhang a társszakmák 
üzeneteivel. Mindez gyakran időigényes tevékenység 
volt, melyre azonban csak alkalmanként volt szükség 
egy viszonylag megszokott környezetben.

A koronavírus-járvány kapcsán azonban a ko-
rábbi technikák nem alkalmazhatók, hiszen a min-
dennapi – és igen hektikus – munkarend mel-
lett szinte lehetetlen naprakésznek lenni az aktu-
ális klinikai vizsgálati eredményekkel kapcsolat-
ban (a koronavírus betegséggel kapcsolatos listázott 
klinikai vizsgálatok száma meghaladja a 4000-et 
a clinicaltrials.gov adatbázis alapján, míg több mint 
40 vakcinajelölt van a klinikai vizsgálatok valamely 
szakaszában). Az infodémia fogalmából adódóan 
a betegedukációs kihívás mértéke és mennyisége is 
nagyságrendekkel komolyabb, így nehezebb felada-
tot jelent, különösen kiélezett társadalmi közhan-
gulatban és jelentősen kevesebb rendelkezésre álló 
idő alatt megvalósítva.

Olyan kommunikációs kihívással áll szemben 
most gyógyszerész és orvos, egyén és társadalom, 
mellyel vélhetően egyik szereplő sem képes önállóan 
megbirkózni. A megoldás – mint általában – a köl-
csönös együttműködésben és a szakmai, valamint 
kommunikációs kompetenciáink tudatos és követke-
zetes alkalmazásában rejlik [5].

MASZK (EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ) VISELÉS 
KOMMUNIKÁCIÓS KÖVETKEZMÉNYEI

Talán a leginkább szembetűnő kommunikációs aka-
dályozó tényező a maszk, mely a gyógyszertárban ko-
rántsem volt megszokott viselet. A hétköznapi életben 
az utóbbi fél év során elfogadottá és elvárt magatartássá 
vált, hogy valaki maszkot visel. Ugyanakkor, ha valaki 
nem csak maszkot, hanem fehér köpenyt és/vagy védő-
felszerelést is hord egészségügyi miliőben, az még most 
is negatív érzeteket vagy félelmet válthat ki a betegekből.

A maszk eltakarja a szájat és a száj környékét, így 

a nonverbális kommunikáció egyik meghatározó ré-
szét. Ebből adódóan a beszélgetés, így a gondozás, 
illetve a tanácsadás is személytelenebbé válik, hi-
szen kevésbé látjuk, kivel állunk szemben. Az is elő-
fordulhat, hogy a megszokott és ismert gyógyszeré-
szét nem, vagy csak nehezebben ismeri fel a beteg, de 
akár az is, hogy mi sem ismerünk rá a rendszeresen 
visszajáró betegeinkre. Az arc részleges lefedettsége 
miatt nemcsak az embereket, hanem az érzelmeket 
is nehezebb felismerni. Így a páciensnek a betegség-
hez, a gyógyszereléshez, a kapott tanácshoz való vi-
szonyulását kevésbé pontosan tudjuk megítélni, mert 
a kommunikáció egyik fontos visszajelző (feedback) 
csatornáját rejti el a maszk. Mindez a gyógyszerészi 
tanácsadási tevékenység eredményességét, az expedi-
álás betegek által történő megítélését és a munkánk 
személyességének megélését is hátrányosan befolyá-
solhatja.

Nem igényel magyarázatot, és mindannyian ta-
pasztaljuk a mindennapokban, hogy az elhangzottak 
érthetősége a maszkon keresztül jelentősen romlik. 
Ennek egyik oka, hogy megszűnik annak a lehetősé-
ge, hogy az elmondottakat szájról leolvassuk (beszéd 
vizuális felfogása), melynek különösen az idősek és a 
hallási nehézséggel élők esetén van jelentősége. A mi-
mikának – mint az érzelmeink fontos megjelenítőjé-
nek – a kommunikációt megerősítő jelentős szerepe 
elmarad. Mindezeken felül, a maszkviselés hosszú tá-
von kifejezetten kényelmetlen, vagy egyenesen kelle-
metlen, ami egyértelműen kihat a munkamorálra és a 
kommunikációra egyaránt [6].

A HELYES KOMMUNIKÁCIÓ ELEMEI 
A PANDÉMIA IDEJÉN

Gesztusok, szemkontaktus, verbalizálás

Vajon mit tehetünk a maszkviselés okozta kommuni-
kációs problémák leküzdése érdekében? A korlátozott 
vagy akár teljesen kieső nonverbális jeleket kompen-
zálnunk szükséges más módokon, más csatornákon 
keresztül. Ezek közül elsőként emelnénk ki a geszti-
kulálás tudatosabb, következetesebb alkalmazását, 
valamint a szemkontaktus szerepének erősödését. 
Természetesen lehetőségünk és szükségünk is van ér-
zelmeinket és a közvetlenséget verbális kommuniká-
cióval kompenzálni. Tehát amit eddig nonverbális je-
leken keresztül üzentünk a beteg felé, azt praktikusan 
most ki kell mondani (pl. „Figyelek Önre…”, „Ennek 
örülök.” stb.).
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A visszacsatolás még fontosabbá vált

Mint utaltunk rá korábban, több tényező is gyengíti 
a kommunikációs visszajelző mechanizmusokat. Tu-
datosan törekednünk kell az ebből fakadó helyzetek 
eredményes megoldására: legyünk türelemmel a bete-
gek felé, és várjuk meg, míg megértik és feldolgozzák 
az általunk elmondottakat. A rendelkezésre álló kor-
látozott időkeret ellenére mindig adjunk nekik lehe-
tőséget, illetve hagyjunk időt arra, hogy kérdezzenek. 
A kommunikációs képzéseken oly sokszor emlegetett 
tanácsnak megfelelően használjunk nyitott kérdése-
ket annak érdekében, hogy vélekedésüket, vagy éppen 
gyógyszerismereteiket jobban fel tudjuk tárni. És ne fe-
lejtsük el, hogy nemcsak a tartalom, hanem az érzel-
mek kapcsán is érdemes visszajelzést adni az úgyneve-
zett visszatükrözési technikával, amikor az elmondot-
takat a lényeget kiemelve tömören, pontosan vissza-
mondjuk a másik személynek. Mivel nehezített a kom-
munikáció, bátorítsuk a betegeket a kérdésre: mondjuk 
el nekik, hogy nyugodtan jelezzék, ha éppen nem érte-
nek valamit, sőt, nyugodtan szakítsanak félbe minket.

Személyesség megteremtése

Apróságnak tűnhet, de mégis jelentősen javíthatja az 
egészségügyi dolgozó és a beteg közti kommunikáci-
ót, erősítheti a bizalmat, és valamennyire visszaállít-
hatja a beszélgetés személyes jellegét, ha a gyógysze-
rész nem csupán egy névtáblát visel, hanem a fényké-
pét is elhelyezzük mellette, amelyen a már jól ismert 
nyitott, mosolygós tekintettel fordul a beteg felé. 

Előtérbe került az írásbeli kommunikáció 

Szintén a személyes verbális és nonverbális kommu-
nikáció hiányosságait pótolja az írott szöveg úgy a be-
teg, mint a gyógyszerész részéről. Adjunk lehetősé-
get arra, hogy a beteg felírhassa, amit fontosnak tart 
az általunk elmondottakból. Amennyiben közvetítő 
útján váltja ki valaki a gyógyszereit, kérjük, hogy az 
esetleges kérdéseit egy kis papíron küldje el a gyógy-
szerésznek. Mi magunk is törekedjünk arra, hogy 
a kulcsüzeneteket szükség esetén a gyógyszeres dobo-
zon, vagy írott formában – akár elektronikus felüle-
tek bevonásával – a beteg rendelkezésére bocsássuk. 

Az érthetőség növelése

Az elhangzottak érthetőségét javíthatjuk többféle mód-

szerrel. Ezek közül a leginkább kézenfekvő a hangerő 
növelése vagy a tudatosabb artikuláció a maszk és ple-
xifal mögött. Amennyiben látjuk, hogy a beteg nehe-
zebben követi az általunk elmondottakat, csökkentsük 
a beszéd sebességét és amennyire lehet, próbáljuk ki-
küszöbölni a beszélgetést zavaró háttérzajokat.

Tartsunk szünetet

Mivel kifejezetten zavaró egész nap maszkot viselve 
dolgozni, szükségessé válhat a korábbi dolgozói/mun-
kaerő beosztások módosítása annak érdekében, hogy 
szünetet tarthassunk. Így – amennyiben a  járvány-
ügyi előírások, helyi szakmai elvárások és a  munka-
helyi körülmények ezt lehetővé teszik – időnként fellé-
legezhet a gyógyszerész, és maszk nélkül végezhető te-
vékenységeket is folytathat a gyógyszertárban [7].

A JÁRVÁNY VÁLTOZÁST ÉS ÚJ 
LEHETŐSÉGEKET IS HOZOTT

A jelenlegi járványügyi helyzet nem csupán veszé-
lyeket és kihívásokat hozott magával, hanem számos 
lehetőséget is rejt a gyógyszerészet számára. A nem-
zetközi szakirodalomban megemlítettek közül négy 
gondolatkörre kívánunk rövid utalást tenni: (1) aktí-
vabbá vált a kommunikáció az egészségügyi dolgozók 
között; (2) a gyógyszertár, mint a legkönnyebben el-
érhető egészségügyi intézmény betegosztályozási fel-
adatai előtérbe kerültek; (3) az infokommunikáció 
és a telemedicina jelentősége növekedett; (4) új emelt 
szintű gyógyszerészi szolgáltatások jelentek meg [2].

Az első egy kedvező előrelépés, melynek gyakor-
latát a gyógyszerészek többsége bizonyára hazánk-
ban is észrevette a veszélyhelyzet időszaka alatt, és 
amely vélhetőleg most is érezhető, hogy a közforgal-
mú gyógyszerellá tás során egyre gyakoribbá és köz-
vetlenebbé vált a kommunikáció az egészségügyi társ-
szakmák képviselőivel, elsősorban a háziorvosok-
kal. Gyakrabban emeljük fel a telefont, és az orvos is 
gyakrabban veszi fel a gyógyszerésszel a kapcsolatot. 

Ahogy a bevezetőben is említettük, a gyógyszertár 
elsődleges egészségügyi szolgáltatóvá vált világszer-
te: egyre több ember és egyre többféle megbetegedés-
sel vagy panasszal kapcsolatban keresi fel a gyógysze-
részt és kér tőle tanácsot. A megnövekedett igény alá-
támasztja, hogy a betegosztályozási feladatkör – más 
néven triázs funkció – az egészségügyi alapellátásban 
a gyógyszerészi feladatok közé is bekerülhet, azonban 
hazánkban ez nem feltétlenül alakult ki, vagy még nem 
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kellően elfogadott. Mindez a járványügyi helyzetből 
adódóan hangsúlyosabbá vált, és valós gyógyszerészi 
kompetenciákat igazol e téren is. Ennek a szakma ve-
zető képviselői által felvállalt megfelelő kommuniká-
ciója szükséges a törvényhozók és a társadalom felé is. 

A koronavírus-járvány egyik szerteágazó követ-
kezményeként – mely a magánszférát és a vállalati 
munkaszervezést is érinti – egyre többen megismer-
ték és kezdték készség szinten használni az informá-
ciós technológia adta lehetőségeket és eszközöket, így 
a betegek, a gyógyszerészek, és az orvosok is. Fejlőd-
tek a telekommunikációs platformok, és ezzel pár-
huzamosan az egyének informatikai eszközpark-
ja is. Megismertük azokat a videóhívást biztosító al-
kalmazásokat (Zoom, Microsoft  Teams, Google Meet, 
Skype, Cisco Webex stb.), amelyeken keresztül ered-
ményesen és biztonságosan kommunikálhatunk egy-
mással akár még egészségügyi kérdésekben is. 2020 
őszén az egészségügyi kormányzat megteremtette 
a telemedicina fennmaradásához szükséges jogsza-
bályi környezetet, mely az ennek keretében nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások elterjedését eredménye-
zi, és akár az úgynevezett telefarmácia (telepharmacy) 
megjelenésével is járhat a közeljövőben.

A hazai szakmai közegben ez még valószínűleg 
újszerűleg hat, de a világ számos országában a gyógy-
szerészek olyan népegészségügyi programok részei, 
melyek során a gyógyszertárak az oltópontok szere-
pét is felvállalják és folyamatos működésükkel a jö-
vőben is ellátják. Ez egyértelműen az emelt szintű 
gyógyszerészi szolgáltatások egységes elterjedésével, 
és remélhetőleg össztársadalmi szintű elfogadottságá-
val fog járni.

ÖSSZEFOGLALÁS

Természetesen a pandémiával kapcsolatban jelenleg 
sokkal több a kérdés, mint a rendelkezésre álló válasz. 
Valószínűleg a legtöbben azt kérdezzük magunktól, 
mikor áll majd vissza minden a régi kerékvágásba. Bár 
sejtjük mindannyian, hogy sem a magánéletünkben, 
sem szakmai életünkben nem lesz semmi úgy, mint ko-
rábban. A második hullám időszakában bizonyára töb-
ben vizsgálták már a gyógyszertári forgalom alaku-
lását, esetleg összehasonlítva a tavaszi, nyári és az őszi 
időszakokat. Vélhetőleg és remélhetőleg a tavaszihoz 
hasonló gyógyszerellátási nehézségek és terhelés nem 
fordul majd elő a jövőben, és idővel kiegyenlített lesz a 
gyógyszertárak betegforgalma, mely a gyógyszerellá-
tás folyamatossága és a gyógyszertári vállalkozások biz-

tonságos üzemeltetése miatt is kívánatos lenne. Ugyan-
akkor a kommunikáció nehezítettsége az eddig tapasz-
taltakhoz fog hasonlítani. Jelen közleményünkben az 
előttünk álló, reményeink szerint már nem túl hosszú 
időszakra kívántunk összegyűjteni néhány tanácsot és 
szempontot, mely elősegítheti az eredményesebb kom-
munikációt a gyakorló gyógyszerészek számára.

A munkahelyen, magánéletünk számos terüle-
tén, és a szakmánkban is megfi gyelhető, hogy a jár-
vány felszínre hozott bizonyos jelenségeket. Köztük 
számos reményteli, előremutató megoldást is. Meg-
mutatta, hogy a gyógyszerész nem csupán az utol-
só láncszem az egészségügyi értékláncban – a sok-
szor említett analógiával a gyógyszerelés kapuőre, 
aki medikációs hibák felismerésével és megelőzésé-
vel szavatolja a betegbiztonságot –, hanem sokszor az 
első is. A pandemia rámutatott, hogy elismert és elis-
merendő a társadalom és az egészségpolitika szemé-
ben a gyógyszerészek helytállása a járványügyi hely-
zetben, és a gyógyszertárak szerepkörének kiszélese-
dése az egészségügyi ellátórendszerben.
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gyei /ipari tagja. A kórházi kollégák közvetlenül a MGYT-KGYSZ felé teljesítsék tagdíj befi zeté-
süket. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve, számlát bocsátunk ki minden tagdíjfi zető számá-
ra, melyet e-mailben küldünk meg. 

A 2021. évi tagdíj összege változatlan, aktív kollégák részére 6000 Ft, gyes-en lévő / nyugdíjas / 
ifj úsági / társult tagjainknak 1800 Ft. (Tiszteleti tagjaink és a szenátus tagjai tagdíjmentességet él-
veznek, ahogyan eddig is.) 

Amennyiben időközben már befi zette tagdíját, úgy köszönjük!

Ha postai csekkes befi zetést szeretne, kérjük emailben vagy telefonon jelezze Polonyi Adrienn kollé-
ganőnknek (tagdij@mgyt.hu, (36-20) 353-8638).

Kérjük, ha még nem tette meg, szíveskedjék regisztrálni honlapunkon (https://mgyt.hu) és megadni 
vagy frissíteni adatait, mert ez teszi lehetővé a gyors és kényelmes elektronikus ügyintézést. 
Új tagokat is várunk Társaságunkba. Tőlük a fentieken kívül kérjük azt is, hogy töltsék ki a honlapon a 
Tagság ablak alatt megtalálható belépési nyilatkozatot.

Ebben az évben is várjuk az MGYT rendezvényire és továbbképzéseire, amit a járványhelyzettől füg-
gően online vagy személyes részvétellel rendezünk meg. Ezekről folyamatosan hírt adunk a honla-
pon és a Gyógyszerészet szaklapunkban.

Bízunk abban, hogy tagjaink között tudhatjuk.

Üdvözlettel:
Prof. Szökő Éva elnök

Dr. Horváth László főtitkár 
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A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
2021. évi szabadon választható továbbképzései

Kedves Kollégák!
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Elnöksége nevében szeretnénk köszönetünket kifejez-
ni a járványhelyzetben helytállásukért és áldozatos, sokszor igen nehéz körülmények között végzett 
munkájukért. Mint Önök számára is ismert, nem volt könnyű az elmúlt időszakban a továbbképzések 
szervezése, sok továbbképzés elmaradt. Személyes jelenléttel nem lehetett megtartani a továbbkép-
zéseket, de sokszor a jelentkezések száma is alacsony volt. Nagyon sajnáljuk, hogy a megújult székhá-
zunkba szervezett továbbképzések is elmaradtak, reméljük, hogy a következő félévben Önök is meg-
nézhetik, hogyan újult meg a Gyulai Pál utcai titkárság. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önök 
anyagi támogatását a felújításhoz!

Ebben a félévben megszerveztük az online továbbképzések lehetőségét, így a járványügyi helyzettől 
függően lehetősége lesz Önöknek választani a személyes jelenléttel járó és az online továbbképzés között. 
A honlapunkon megteremtettük az előadásanyagok elérhetőségének a feltételét, így azok a gyógyszeré-
szek, akik részt vettek a továbbképzéseken, a későbbiekben visszanézhetik az előadások diáit. A tesztkér-
déseket nem kell azonnal kitölteni, egy héten belül kell majd visszaküldeni. Az előadások zoom rendszeren 
keresztüli rögzítésére is lesz lehetősége a Társaságnak, így ezek később visszanézhetők lesznek. 

Továbbképzéseinkről friss információt a honlapunkon és Társaságunk folyóiratában, a Gyógyszeré-
szetben találnak.

Továbbképzéseinkről szeretnénk visszacsatolást is kapni, ezért érdekelne az Önök véleménye Ben-
nünket, hogy milyen témákról, milyen helyszíneken hallanának szívesen. A honlapon megtalálható 
a továbbképzéssel kapcsolatos kérdőívünk, amelynek a kitöltése nem vesz igénybe néhány percnél 
többet.

Reméljük, hogy találkozunk a következő félévben továbbképzéseinken!

Üdvözlettel: 
Prof. Bácskay Ildikó

MGYT Továbbképzési titkár

2021. I. félévi továbbképzések 
Időpont Helyszíne Továbbképzés címe Előadó Előadáscím

2021. március 20. Budapest Étrendkiegészítők Dr. Horacsek 
Márta Élelmiszerek és Gyógynövények

Moderátor: Prof. Bácskay Ildikó Csengeri Éva Az étrend-kiegészítők jogi 
szabályozása és aktualitásai

Lippainé Fekete 
Judit

Specifi kus csoportoknak szánt 
élelmiszerek szabályozása és 
aktualitásai

Prof. Dr. Martos 
Éva

Étrendkiegészítők felhasználása 
a gyakorlatban

Dr. Váradi Judit Étrendkiegészítők fejlesztése és 
gyártása / teszt

2021. április 10. Debrecen
Modernkori betegségek 
előfordulása és ellátása a 
gyógyszertári gyakorlatban

Dr. Gesztelyi 
Rudolf

Az asthma bronhiale, COPD 
korszerű farmakoterápiája

Dr. Juhász Béla Gyógyszeres interakciók az 
expediálás tükrében

Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna Prof. Szilasi Mária Ambuláns tüdőgyógyászati 
rehabilitáció

Dr. Borcsiczki 
Dóra

Gyermekbetegségek felnőtt 
korban
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Időpont Helyszíne Továbbképzés címe Előadó Előadáscím

2021. április 17. Szombathely Gyógyszertechnológiai 
újdonságok Dr.  Hajdú Mária

A Szabványos Vénygyűjtemények, 
különös tekintettel a FoNo 
VIII. gyógyszertechnológiai 
vonatkozásaira

Moderátor: Prof. Bácskay Ildikó

Dr. Ambrus Rita

Aktualitások az inhalációs 
készítményfejlesztés területén. 
Innovatív pulmonális és nazális 
szerelékek.

Dr. Mayer Klára Kockázatelemzés a magisztrális 
készítés vonatkozásaiban

Prof. Bácskay 
Ildikó

3D nyomtatás jelentősége a 
gyógyszerészetben teszt

2021. április 24. Miskolc

A legfrissebb tudományos 
és gyakorlati ismeretek 
alkalmazása a gyógyszerészi 
gondozás

Dr. Váradi Judit Fogyókúra és a vegán hatása 
mikrobiomra

Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna Dr. Fenyvesi 
Ferenc

Ételintolerancia és allergiai 
problémák

Kurdics Mihály 
(ny.alezredes) Drogok nélkül tisztán

Dr. Horváth 
László

Katasztrófa gyógyszerészet. Mit 
tanultunk a COVID-19 járványból?

2021. május 8. Kecskemét Mit jelent a patikában: 
„ép testben ép lélek”?

Prof. Halmos 
Gábor

Két különböző nemre jellemző 
rákos megbetegedések és korszerű 
terápiájuk

Moderátor: Dr. Gombos Margit Anna
Dr. Juhász Éva

Gyermekkori-háztartásban 
előforduló mérgezések és ellátásuk 
gyakorlatban

Dr. Zonda Tamás Pánik vagy szívinfarktus?

Dr. Zonda Igor
A körzeti orvos és a gyermekkori, 
ill. felnőtt allergia kialakulásának 
változatos formái

2021. május 29. Békéscsaba
Gyógyszeres terápiás 
választási lehetőségek 
– mindennapi gyakorlat

Dr. Varga Márta Aktualitások a gasztroenterológia 
területén

Moderátor: Dr. Takács Gézáné

Dr. Hajdú Mária

A Szabványos Vénygyűjtemények, 
különös tekintettel a FoNo 
VIII. gyógyszertechnológiai 
vonatkozásaira

Prof. Bácskay 
Ildikó

3D nyomtatás jelentősége a 
gyógyszerészetben

Prof. Csóka Ildikó

Beteg együttműködés befolyásoló 
tényezők, az együttműködés 
elősegítésének lehetőségei. 
Kommunikáció

2021. június 12. Budapest Tudomány új eredményei Prof. Szökő Éva
Gyógyszer-alkalmazáskor 
előforduló túlérzékenység, 
allergiás reakciók

Moderátor: Dr. Takács Gézáné Dr. Tábi Tamás Bőrgomba a patikai gyakorlatban
Prof. Révész 
Piroska

Intranazális hatóanyagleadó 
rendszerek

Dr. Takács 
Gézáné Kórházi gyógyszerelés aktualitásai

Dr. Horváth 
László

Klinikai gyógyszerészet oktatása 
a graduális és posztgraduális 
képzésben

Dr. Tompa Ildikó Közforgalmú gyógyszerészet 
aktuális problémái

Prof. Bácskay Ildikó Innovatív gyógyszertechnológia
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