
Gyógyszerészi kompetenciák: 

a közvetlen lakossági gyógyszerellátás jelene és jövőbeli fejlődési 
irányvonalak; 

komplex gyógyszertári adherencia-fejlesztés a gyakorlatban és 
további szakmai aktualitások

Hankó Zoltán

2019. 09. 21. Bp. Szakképzés I. évf. 1

értékteremtő
érdekvédelem



2019. 09. 21. Bp. Szakképzés I. évf. 2

Mi a kompetencia?

• A kompetencia
– illetékesség, jogosultság, szakértelem (Idegen szavak és kifejezések szótára, 1989)
– illetékesség, jogosultság, hozzáértés (Magyar Értelmező Kéziszótár, 1992)
– illetékesség, hatáskör (Magyar Nagylexikon) 

• A kompetens személy 
– az adott (szak)terület szakértője, ahol 
– megnyilatkozásra hivatott és 
– tevékenységre jogosult (feljogosított), illetve 
– a véleménye és tevékenysége irányadó. 

Elsődlegesen a 
gyógyszerészi kompetenciák szakmapolitikai aspektusaival foglalkozom

(piacképes, jogszabályban rögzített, kizárólagos)
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Előzmények
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A gyógyszerészi kompetenciák alakulása

• 2006-ig: fokozatos visszaszorulás 
– Egyes termékkörök patikán kívülre kerülnek (pl. állatgyógyászat, tápszerek)
– Személyi joghoz nem kell szakgyógyszerészi végzettség (2001)
– Szakasszisztens is lehet a recept címzettje (2004)
– A gyógyszerészi diplomához „kötött” tevékenységeket gyógyszerészi

diplomával „végezhető” tevékenységekké nyilvánították (2005)

• 2006-ban: radikális kompetencia-megvonás
– Lényegében minden piacképes, kizárólagos és jogszabályban elismert gyógyszerészi 

kompetenciát megvontak:
• Expediálási monopólium megszüntetése
• Magisztrális gyógyszerkészítés tudatos visszaszorítása
• Felelős vezetői státusz bizonytalan szakmai tartalommal
• Gyógyszertár-működtetés jogának megvonása
• Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás engedélyezése

• A szakgyógyszerészi címhez sem tapad(t) speciális kompetencia
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A kompetenciák megvonásának céljai és 
elvesztésének következményei

• Célok
• Az új piaci szereplők piacra lépésének könnyítése és olcsóbbá tétele
• Üzemgazdasági költségek csökkentése
• A lakossági gyógyszerellátás kereskedelemmé tétele

• Következmények
• Szakmai (gyógyszerbiztonság, ellátásbiztonság,  szolgáltatásminőség)
• Társadalompolitikai (objektív betegérdekek háttérbe szorulása)
• Érdekvédelmi

– A diploma értelme megkérdőjeleződhetett 
– A diplomához kötött szaktevékenységek bizonytalanná váltak 
– A beosztott gyógyszerész (szak)asszisztenssel versenyez
– A képzés/szakképzés rendje megkérdőjeleződött
– A munkaerőpiacon a beosztott gyógyszerész csak olcsóbban helyezkedhet el
– A gyógyszerész munkáltatója nem gyógyszerész lett
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Kompetencia-rendezési program (2007-től)

1. Tulajdonosi program

2. A személyi jog rehabilitálása

3. Felelős vezetői státusz rendezése

4. Gyógyszerészi jogkörök rendezése

5. A gyógyszerészi expediálás megújítása

6. Gyógyszerészi gondozás 

7. Minőségbiztosítás gyógyszertári megújítása

8. Magisztrális gyógyszerkészítés visszaszorulásának fékezése

9. Szakgyógyszerészi kompetenciák rendezése

(A program először a Gyógyszerészet 2008. márciusi számában került közzétételre)
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Feladatok
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Logisztikai elvárások Gyógyszerpolitikai elvárások

Társadalompolitikai elvárások Szakmapolitikai elvárások

értékteremtő
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szakmai, gazdasági és tulajdonosi integritás-növelés

2019. 09. 21. Bp. Szakképzés I. évf. 9

Logisztikai elvárások Gyógyszerpolitikai elvárások

Társadalompolitikai elvárások Szakmapolitikai elvárások
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A szakmai, gazdasági és tulajdonosi 
integritás-növelés szükségessége és lehetőségei

• Integritás:

– Idegen szavak és kifejezések szótára (1989)
• Érintetlenség, sértetlenség, épség, csorbítatlanság;
• Feddhetetlenség, tisztesség, becsület

– Magyar Nagylexikon (1999)
• Sértetlen állapot, épség.
• Politikai értelemben az állam területi sértetlensége, csorbítatlan rendelkezési joga,

befolyásmentessége.

– Kamarában (2018-19)
• A gyógyszertár befolyásmentessége a gyógyszerpiac többi szereplőjétől
• A gyógyszerész csorbítatlan rendelkezési joga a

– gyógyszertár működtetés és
– gazdálkodás, valamint
– a gyógyszertárban folyó szakmai tevékenység vonatkozásában
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De miért beszélünk az integritás-növelés szükségességéről, ha 

• jogszabály garantálja

• a többségi gyógyszerészi tulajdonlást,

• a személyi jogos menedzsment jogait, sőt 

• a szakemberek szakmai önállóságát, és

• a gazdasági válságot (eladósodottságot, függő viszonyt) sikerült felszámolni,

• a Kamara pedig rendre a strukturális rendszerváltás befejezéséről beszél?
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A szükségességről… (1)

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján:

– a valódi többségi gyógyszerészi tulajdon nem minden gyógyszertárban biztosított és léteznek
„szindikálásos” szerződések,

– a tulajdonosi összetétel hatósági vizsgálatai még bejelentés esetén sem hoztak érdemi
eredményt (módszertani problémák…),

– tovább folyik egyes hálózatok terjeszkedése,

– az elővásárlási joggal kapcsolatos gyakorlat nem átlátható,

– a szindikálásos szerződések különösen a nagyobb hálózatoknál járnak a gyógyszerészi
önállóság csorbulásával,

– a személyi joghoz tapadó menedzsment jogok érvényesítése különösen a hálózatos
gyógyszertáraknál és a franchise rendszereknél csorbul (próbavásárlások?)

tehát
a napi gyakorlatban nem érvényesülnek teljes körűen a jogszabályi rendelkezések 
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A szükségességről… (2)

Az Európai bíróság 2009. május 19-i döntése értelmében

• a biztonság, a minőség és a hatékonyság garanciája a független gyógyszerész,

– a függetlenség szakmailag és egzisztenciálisan is biztosítandó,

– a gyógyszerész függetlensége a gyógyszerpiac többi szereplőjével szemben (gyárak,
nagykereskedők, orvosok) különösen fontos,

• a gyógyszerésznek a betegérdeket és a költségtakarékosság elvét is figyelembe kell venni,

• a betegellátásban résztvevő gyógyszerésszel szemben hivatásetikai követelmények
támaszthatók.
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A szükségességről… (3)

A beteget védeni kell a piaci mechanizmusoktól érdekektől, mert

• nem ismeri eléggé, az egészségi állapotát, az alternatívákat, a gyógyszer árát, jóságát,

• a vásárlói döntést többnyire nem ő hozza, elkülönülő szerepek (döntés, vásárlás,
finanszírozás),

• leegyszerűsített vásárlás (másra hallgat, csökkenti az informálódás idő- és energia igényét),

• szokáson alapuló döntés (automatizmus, márkahűség jellemzi),

• a vásárlási döntés az egészségét érinti: érzelmileg elfogódott,

• a gyógyszerhasználat funkcionális igény kielégítését szolgálja:
– racionálisan létező szükséglet és nem élmények vásárlása (önajándékozás)
– az alulfogyasztás, túlfogyasztás, rossz vásárlás egészségkárosodást okoz,
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A szükségességről… (4)

GYÓGYSZERTÁRAK

Gyógyszeripar 
(a világ legglobalizáltabb

iparágainak egyike)

Nagykereskedelem
(erőteljes tőkekoncentráció, 

multinacionális cégek)

Új forgalmazási 
technikák

Új versenytársak 
(patikák, láncpatikák)

vertikális integráció

vertikális integráció

(tulajdonlás, franchise)erős érdekérvényesítés
(pl. árréshányad alakulása)

Új szakmai kihívásokÚj marketing-technikák

Rendszergazdák, 
informatikai 
szolgáltatók

vertikális 
integráció

Könyvelő irodák

A gyógyszerellátás szereplőinek viszonya
értékteremtő
érdekvédelem



A gyógyszerészet jövőképe (2018)

Olyan gyógyszerészetet szeretnénk, amelyben

• a lakossági gyógyszerellátás rendszere (…)

• biztosítja a gyógyszertárak integritását a gyógyszerpiac többi szereplőjével szemben,

• a gyógyszerészek (…)

• a közforgalmú gyógyszertárakat működtető vállalkozásokban a jogszabályban előírt
többségi gyógyszerészi tulajdonhányadon felül is minél nagyobb tulajdonrésszel
rendelkeznek,

• gyógyszertár-működtetés szabályozásában biztosított tulajdonosi, menedzsment és
szakmai jogkörei a napi gyakorlatban is érvényesülnek, szakmai és gazdasági
tevékenységükben is biztosított az integritásuk
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A Kamara cselekvési programja (2018) – 1.

A gyógyszertárak és a gyógyszerészek tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának erősítése
érdekében:

– elkötelezettek vagyunk a gyógyszertári vállalkozásokban a jogszabályi minimumon felüli minél
teljesebb gyógyszerészi tulajdon megteremtéséért; az ehhez szükséges feltételek
megteremtésében együttműködünk a kormánnyal,

– elkötelezettek vagyunk a gyógyszertárak tulajdonlásában a tiszta és átlátható viszonyok
megteremtéséért, a jogszabályi előírások napi gyakorlatban történő maradéktalan
érvényesüléséért; ennek érdekében együttműködünk az ennek ellenőrzésére hivatott
hatósággal,

– elkötelezettek vagyunk a gyógyszertárak felelősségi körében tárolt és ott képződő személyes és
egészségügyi betegadatokon túl a gyógyszertárak gazdálkodásával, készletezésével,
árképzésével és szakmai tevékenységével kapcsolatos adatok biztonságos védelméért minden
külső szereplővel szemben, beleértve a gyógyszerpiac és egészségügy szereplőit is,

– ellenezzük olyan integrált struktúrák működését / létrehozását, amelyek a
gyógyszertáraknak a különböző szolgáltatásokat azonos tulajdonosi struktúra keretei között
nyújtják,
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A Kamara cselekvési programja (2018) – 2.

A gyógyszertárak és a gyógyszerészek tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának erősítése 
érdekében:

– a gyógyszertárak és a nagykereskedelem kapcsolatrendszerében célunk

• a gyógyszertárak tulajdonlásában a nagykereskedelem gyógyszertár-tulajdonosi
pozícióinak visszaszorítása / felszámolása,

• a gyógyszertárak érdekérvényesítő erejének növelése,

• a gyógyszertárak és a nagykereskedők közötti gazdasági együttműködés olyan
formáinak kialakítása, amelyben

– biztosított a személyi jogos gyógyszerész jogszabályban rögzített
menedzsment kötelességeinek érvényesítése és

– az együttműködés gazdasági előnyei a kisforgalmú gyógyszertárakban is
érvényesülnek,
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A Kamara cselekvési programja (2018) – 3.

A gyógyszertárak és a gyógyszerészek tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritásának erősítése 
érdekében:

– a gyógyszertárak és az informatikai szolgáltatók (rendszergazdák)
kapcsolatrendszerében, illetve a gyógyszertári informatikai rendszerek működtetése
kapcsán célunk
• a rendszergazdákkal szembeni alap-elvárások jogszabályban történő rögzítése,
• a rendszergazdák közötti átjárhatóság (szolgáltató váltás) informatikai és üzleti

feltételeinek megteremtése,
• olyan rendszer működtetése, amely megfelel a szükséges adatvédelmi /

adatbiztonsági követelményeknek és biztonságosan üzemeltethető,
• hogy a rendszer működéséért, működtetéséért és esetleges hibáiért viselt

felelősségi viszonyok egyértelműek legyenek, a gyógyszertár felelősségi körén kívüli
incidensekért viselt felelősség a gyógyszertárat ne terhelje,

• NEAK-, NAV-, EESZT kompatibilis szoftver(ek) révén a jogszabályi előírásoknak
megfelelő biztonságos expediálás és garantált támogatás-elszámolás feltételeinek
megteremtése.
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A tulajdonosi integritás növeléséről – 1.

• A tulajdonosi integritás erősítésének eszköze lehet

– a tényleges többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítása
• politikai támogatás biztosítása,
• a hatóság szerepfelfogásának módosítása,
• a kamara kontroll szerepének biztosítása, a hatóság és a kamara együttműködése a

jogszabálysértő gyakorlat kizárására;

– a tulajdonosi arányok további javítása,
• cél a teljes gyógyszerészi tulajdon elérése úgy, hogy a tényleges gyógyszerészi

többségi tulajdonon felül a nem gyógyszerész közvetlen hozzátartozó tulajdoni
hányada is ebbe beletartozzon,

• erre vonatkozóan tulajdonosi összetétel változáshoz célszerű kötni a tulajdoni arány
növelését,

• a változás utólagos bejelentése helyett előzetes jóváhagyás előírása,
• a gyógyszertár működési engedélye a személyi jogos gyógyszerész nevére szóljon;
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A tulajdonosi integritás növeléséről – 2. 

• A tulajdonosi integritás erősítésének eszköze lehet

– a lehetséges tulajdonosi kör újragondolása

• Mivel a gyógyszerpiac vertikális integrációja az utóbbi években sem állt meg, kezdeményezzük, 
hogy nagykereskedő gyógyszertárat működtető gt-ben sem közvetlenül, sem közvetetten ne 
rendelkezhessen tulajdoni hányaddal. 

• az olyan, gyógyszertár működtető gt-k esetében, melyekben a kisebbségi tulajdonos 
– gyógyszergyártási vagy gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gt, vagy
– olyan vállalkozás(csoport), mely közvetlenül vagy közvetett módon négynél több

gyógyszertárat működtető társaságban rendelkezik tulajdonnal,
javasoljuk (a) határidőhöz kötötten, vagy (b) határidő nélkül, a személyi jogos személyében vagy a
működési engedélyben történő változáskor, a kisebbségi tulajdonrész elidegenítésének
kötelezettségét gyógyszerész részére.

A hivatkozási alap a kisebbségi tulajdonrészek elidegenítésére az Európai Bíróság C-531/06. sz.
ügyben, illetve a C-171/07. sz. és a C-172/07. sz. egyesített ügyekben hozott ítéleteiben szereplő
indokolás.
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A gazdasági integritás erősítéséről

• A gazdasági integritás erősítésének eszköze lehet

– a patika ne legyen rászorulva a nagykereskedőre
• az árrésrendszer átalakítása (árrés-mértékek és árrés-rendszer módosítás),
• gyógyszerészek által tulajdonolt nagykereskedelem erősítése,
• a kamarai szolgáltatások fejlesztése;

– a franchise együttműködések jogi szabályozása
• tulajdonosi és franchise-gazda pozíció ne lehessen egy vállalkozásban,
• gyógyszertári gazdasági (franchise) együttműködések részletes szabályozása (nem 

lehet ellentétes gyakorlat a Gyftv előírásaival)

– továbbá
• termékbeszerzés garantált legyen a kis (független) nagykereskedőknek is,
• termékbeszerzés garantált legyen a kis (független) gyógyszertáraknak is,
• az adószabályozásban az eü. szolgáltatóknak járó kedvezmények érvényesítése,
• az egy vállalkozás keretei között működő gyógyszertárak (max. 4) között a 

gyógyszerátadás legalizálhatóvá tétele
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A szakmai integritás erősítése 

• Szakmai integritás erősítésének eszköze lehet

– Kompetencia-rendezés folytatása/befejezése 
– Kompetencia-fejlesztés

• Komplex gyógyszertári adherencia fejlesztő program
• EESZT-ben rejlő szakmai lehetőségek
• a felülvizsgálandó előírásokra vonatkozó gyűjtés javaslatai (pl. vis major helyzet)
• közforgalmú és klinikai gyógyszerészek kooperációja 
• népegészségügyi programokban való részvétel

– Személyi jogos gyógyszerész
• rendeleti szintű szabályozás (az alapot a BMK jelentheti)
• edukáció a jogokról és kötelezettségekről (Gazdálkodj okosan!)

– Gyógyszerész
• alkalmazott gyógyszerész jogkörei, feladatai (az alapot a BMK jelentheti) 
• helyettesítők jogainak és kötelességeinek tisztázása 

– Képzés, szakképzés, továbbképzés
• központi cél legyen a gyógyszerész szakmai önállóságra nevelése  
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Az adherencia-fejlesztés programja
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Gyógyszerészi gondozás –
mint az adherencia-fejlesztés előfutára

 Első hazai disszertáció: Hankó Balázs (2005)

 Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság – 2007. augusztus 23.

 Kodifikáció 
• definíció Gyftv: 2009. január 1.
• részletes szabályozás (41/2007. IX. 29.) NM rendelet: 2010. január 29. 

• Gyógyszerészi gondozás oktatása mind a 4 karon
• Gyógyszerészi gondozás szakképesítésként elismerés: 2012-től

• Generikus helyettesítés: 2012-től – finanszírozott 
• Hatóanyagnéven történő rendelés (44/2004. IV. 28. ESZCSM rend.): 2012. április
• Gyógyszerbiztonsági validálás:  2013. január 1. – szolgáltatási díj   

• MGYT-MGYK együttműködési megállapodás: 2014. február

• Gyógyszerészi gondozási irányelvek: TÁMOP 6.2.5.A – 2018-ig
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Gyógyszerészi gondozási irányelvek: 
TÁMOP 6.2.5.A (2014-től)

• Akut betegség – öngyógyítás
– Akut, nem specifikus derékfájás
– Lázas gyermek és felnőtt
– Gyermek és felnőtt köhögés-tünet
– GORB
– Acne vulgaris
– Allergiás rhinitis

• Speciális állapot
– Várandós és szoptatós kismamák biztonságos gyógyszeralkalmazása
– Geriátriai gyógyszerelési kockázatok

• Krónikus betegségek
– Hypertonia,
– 2. típusú diabetes
– Dyslipidaemia
– Obesitas
– COPD
– Felnőttkori asztma
– Psoriasis – lokális szteroid használat
– Prosztata hypertrophia
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MGYK cselekvési program (2017) –
mint az adherencia program közvetlen előzménye

• A gyógyszerbiztonság növelése és a gyógyszertárak egészségügyi feladatainak jobb ellátása
érdekében:

– (…)
– elkötelezettek vagyunk a gyógyszerészek és a betegek közötti személyes kapcsolat

erősítésében, a betegek gyógyszerhasználattal és helyes életmódjával kapcsolatos
adherencia növelésében. Ezért protokollokat dolgozunk ki különösen a helyes
gyógyszerhasználat erősítésére, a terápiakövetésre és a gyógyszeralkalmazással
kapcsolatos kockázatok csökkentésére, a gyógyszerek alkalmazásához szükséges
eszközök helyes alkalmazására, az újonnan rendelt gyógyszerekhez kapcsolódó
gyógyszerészi tájékoztatásra, a krónikus betegségekhez kapcsolódó helyes életmód
gyógyszertári promóciójára,

– (…)
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Együttműködési megállapodás a komplex gyógyszertári 
adherencia program kidolgozására és bevezetésére 
Időpont: 2018. október 11.
Aláírók: HPH, MGYK, MGYT, MTT, NBF, SE

A gyógyszerellátásban megvalósult strukturális rendszerváltást követően fontos társadalmi, egészségpolitikai és
szakmai elvárás, hogy a gyógyszerellátás irányítói, szereplői és igénybe vevői fokozottan koncentráljanak a
gyógyszerellátás biztonságára és szakmai színvonalának növelésére. Mivel a klinikai vizsgálatokban és a
mindennapi gyakorlatban jelentős eltérések figyelhetők meg a terápiás eredményekben és a különbségek egy
része arra vezethető vissza, hogy az egyének az egészségügyi szakemberek ajánlásait gyakorta mellőzik, Felek
szükségesnek tartják a gyógyszerellátás keretei között egy komplex adherencia program kidolgozását és
bevezetését. A komplex gyógyszertári adherencia programmal céljuk a betegek gyógyszer és egyéb
gyógyszertári termék használatához kapcsolódó ismereteinek növelése és adherenciájuk erősítése annak
reményében, hogy ezzel a gyógyszerhasználat kockázatait csökkenteni, hasznait pedig erősíteni lehet. Ez
hozzájárulhat a magyar társadalom egészségműveltségének javításához, az egészségben eltöltött életévek
növeléséhez, a krónikus betegségekhez társuló szövődmények és a nemkívánatos gyógyszerhatások
csökkentéséhez. Felek feladatuknak tekintik a komplex gyógyszertári adherencia program keretei között a
gyógyszerészek és gyógyszertári szakemberek megfelelő felkészítését is.

Felek célul tűzik ki, hogy a komplex gyógyszertári adherencia program első üteme a 2019-es országos
patikanapon meghirdetésre és bevezetésre kerüljön.

Felek célul tűzik ki, hogy a komplex gyógyszertári adherencia program keretei között általános, a gyógyszerek és
egyéb gyógyszertári termékek használatához kapcsolódó módszertant dolgoznak ki. Ennek részeként különösen
fontosnak tartják a mit, miért, mennyit, mikor és miként kérdésekkel kapcsolatos, szakembereknek és
gyógyszerhasználóknak szükséges ismeretek kidolgozását, promócióját és a szükséges készségek elsajátítását.
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Az elvégzett feladatokról, kezdeményezésekről

1. Általános gyógyszerészi módszertan 
– Dr. Somogyi Orsolya (5M) 

• SE, HPH, MGYT, MGYK gyógyszertárak

2. COPD, asztma
– MTT (Dr. Kovács Gábor): Edukáció: 

• Gyógyszerészet, Gyógyszerészi Hírlap, Patika Magazin, Gyöngy magazin

3. Sztatin használat
– ÁEEK (Dr. Vajer Péter, Jancsó Zoltán): Módszertan. indítás: szeptember 4.

4. ÁEEK – MGYK együttműködés
– EFOP 1.9.6. D komponens : lakossági internetes tartalomszolgáltatás

5.       Kezdeményezések
– EESZT betekintés lehetősége – törvénymódosítást igényel
– Egységes törzs vényíró orvosoknak, gyógyszertáraknak – EESZT fejlesztés alatt
– Egységes interakciós adatbázis vényíró orvosoknak, gyógyszertáraknak – EESZT – OGYÉI 

fejlesztés alatt
– EESZT adherencia kontroll orvosoknak, gyógyszertáraknak (kiváltási gyakoriság kontrollja) –

fejlesztést igényel 
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További teendők, tervek

1. Szakmai társadalmasítás, napi gyakorlattá tétel

2. Társadalmi igénykeltés

3.     Adherencia változás objektivizálása, mérhetővé tétele (EESZT)

4.     Új programok indítása 
– egészségpolitikával összehangolás

5. Operatív szervezetközi bizottság 
(EMMI/ÁEEK, OGYÉI, Orvosszakmai képviselet, MGYK, MGYT, SE, NBF, HPH)

6.     Finanszírozás
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