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A GYÓGYSZERÉSZET ÜZEMVITELI, SZERVEZÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI 
PROBLÉMÁI 

SOLICH, J. ÉS KAHAY, ,J 

·Sze1zők f'e1..,01o~ják a gyógyszerészet·i üzenivitel szer
vezése és közgazdasága terén, végzett lcutatómunJcák 
cé~jait és e1 edniénye·it, és ezzel kapcsolatos Jnegállapí
tásaikat pontokban közlik Vizsgálataikat a pozsonyi 
Ko1nensky Egyeteni Gyógyszerészet·i Karának Gyógy
-8ze1"észeti /.._9zervezé.si Tanszékén végezték; 

* 
A gyógyszerészeti üzeni vitel sze1 v~zése és k:öz

gazdasága olyan szak, amely foglalkozik a gyógy
szerészet f8jlődésével, gazdasági hel,y-zetével, az 
egészségüg3rhöz fűződő viszonyával, vala1nint a 
társadalomban elfoglalt helyzetével. Tudományos 
alapo11 foglalkozik a gyógyszerészeti berendezések 
és az a1kaln1azottak szükség szerinti nor111ájával, 
inunkájuk racionalizálásával, figyelen1n1el kíséri a 
gyógyszerek fogyTasztását. A Ko1nensk~y Egyeten1 
Gyógyszerészeti Kará11 a Gyógyszerészeti Szer
·vezési Tanszék képviseli e szakot, an1ely a hallga
tók részére szakelőadásokat és szakgyakmlato
kat biztosít. A gyakorlati kiképzés is egyetemi 
szintű, és e célra kiválasztott gyógyszertárakban 
történik. Ugyancsak e tanszéken dolgozzák ki a 
hallgatók a diploma- és disszertációs munkáikat 
Tehát olyan tudományos szakról van szó, amely 
bizonyos fokig hasonló a „szocialista orvostudo
n1ány" -hoz. 

A tanszék tudo111ányos n1unkája több részre ta
gozódik, amelyek közül egynéhány a reszort-ku
tatómunka szerves részét képezi. A fö problémák, 
melyek közül néhányat már megoldottunk, má
sokkal pedig most foglalkozunk a tanszéken, a kö
vetkezők: 

1 A gyógyszeiészet területén már feldolgoz
tuk néhány gyógyszer alkalmazásának külön
böző lehetőségeit, a gyógyszerek előállításához fel
használható fejlettebb berendezések alkalmazható
ságát, valamint a gyógyszerészet tanításának tör
ténelmét. Jelenleg hazánk gyógyszerészeti szerve
zésének tör té11eln1én, valan1int a Gyógyszerész Ka
n1ara és Gyógyszerészeti Társaság történelmén dol
gozunk. Feldolgozzuk a csehszlovák gyógyszeré
szet haladó hagyományait, és nagy gondot fordí
tunk a prágai és bratislavai rnúzeu1nokra is 

2 Az ebnélet és a gyógyszerészeti szerv-ezés terén 
elsősorban a szak ehnéleti kérdéseit határozzuk 
meg, mint például a gyógyszerészet helyzete a tár
sadalomban, a gyógyszerés~ek: viszonya a többi 
egészségügyi dolgozóhoz Atdolgoztunk néhány 
11lapelnevezést (pl. különbség a gyógyszer és a 
gyógyáru között) Intézetünk dolgozta ki a közfor
galmú gyógyszertár munkaterületét, valamint a ke
rületi és járási főgyógyszerészek feladatát 

3. A gyógyszertári szolgáltatás normáinak meg
állapítása a csehszlovák egészségügy terül~tén 
szintén kiemelt feladatunk A Gyógyszerészeti 
Szervezési Tanszék kutatómunkájának keretében 

évek óta igyekszik a gyógyszm tári szolgáltatás
i ól végleges képet kialakitani, és e szolgáltatással 
a csehszlovák egészségügy részére 1negállapítja a 
megfelelő normákat. Ehhez nemcsak a jelenlegi ál
lapotot tanulmányozzuk az átlagadatok megállapí
tása alapján, han--.f)gy'2!embe vesszük a gyógy
szertári szolgáltatás várható fejlődésének ütemét 
és tevékenységének terjedelmét is. A megállapított 
nor1nák 1nind a jele11, n1ind a jövő szán1ára hasznos 
útmutatást adnak Az említett cél eléréséhez első
sorban a gyógysze1tári szolgáltatások igényeit kel
lett 1negvizsgálni, 1nindenekelőtt a következőket: 

a) a megel6ző gondoskodás ambuláns intézményei
nek egyes icrényei · 

b) kÓrhá;ák, fÜ1 dők és gyóg} intézmények igényei; 
e) a lakosság és nem egészségügvi intézn1ények igé-

nyei; u 

d) a további szakmunka elen~zése a gyógysze1 tárak
ban 

Valamennyi vizsgálat célja a gyógyszertárakkal 
sze111ben tá1nasztott követelmények: n1egálla1)ítása,, 
így: a receptura jellege, a n1agisztrális gyógyszer
készítéssel szen1beni követehn6nvek, valan1int az 
egyes részfeladatok tanulmány~zása Fontos a 
gyógyszeitárnk speciális munkafolyamatainak 
vizsgálata, 1nh1t pl. steril gyógyszerek előállítása, 
az ellenőrző tevékenység, a gyógyszerek: elkészítése, 
vagy az egészségügyi nevelés és a többi egészség
ügyi intézménnyel való együttműködés is. 

Vizsgálatainkat a következő normák alapján vé
gezzük el: 

a) Egy gyógyszer tárra eső minimális lakosok szá
ma 10 OOO, azaz 2-3 egészségügyi kö1zet. 

b) A közfCngalmú gyógyszertá1ak személyi feltéte
leinek tájékoztató mutatója; 100 OOO lakosra 72 alkal
mazott, ebből 27 főiskolai, 32 pedig szakközépiskolai 
végzettséggel 

e) A főiskolát végzettek viszonya a szakközépiskolát 
végzettekhez 1 :l,55 a1ány 

d) A steril oldatok előállítását kerületenként 1-2 
szakosított osztállyal kell biztosítani 

e) Az analitikus-gyógyszerészi hely betöltése szüksé·· 
ges valamennyi köZép- és nagy gyógyszertárban Közép
gyógyszertá1akban 0,5, a nagy gyógyszertá1akban 1 
munkaerővel 

f) Az orvosi kézi gyógyszertár - amely átlag 70-féle 
gyako1i gyógyszert ta1talmaz (az illetékes 01vos reüep„ 
turája szerint) - biztosítja, hogy az előírt gyógysze1ek 
80%-át közvetlenül az orvos adhatja ki 

g) iVIegállapítottuk, hogy az egyedi vényeken .a ma
gisztrális előírások a gyógyszert.árban kiadott gyógysze„ 
reknek 15-20 %-át j elentik„ 1/ annak olyan gyógyszerek, 
amelyek között csak lényegtelen a különbség, ezért cél
szerű lenne az egész recepturát ésszerűsíteni, és - sok 
külföldi országhoz hasonlóan - egységes vényeket be
vezetni. Konkrét javaslatokat dolgoztak ki a szem- és 
bőrgyógyászati receptura részére 

Az utóbbi időben a vizsgálatok egész sorát vé
gezzük el, ami hozzájárul a gyógyszertári jobb mun
kamegosztáshoz Jelenleg ez a gyógyszerészet 
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egyik legidőszerűbb problémája, amely már évek 
óta megoldásra vár Ugyanis a gyógyszertárakban 
jelentős hiány mutatkozik szakközépiskolát vég
zett alkalmazottakban, és nem ritka jelenség, hogy 
a gyógyszerész· munkaidejének 30-40%-ában la
boráns mu11kát végez. 

4 A Tanszék foglalkozik a gyógyszerfogyasztás 
tervezési kérdésének tanuhnányozásával. Megálla
pítottuk a gyógyszeifogyasztás növekedését befo
lyásoló tényezőket; különös figyelemmel kísértük 
a betegségek és egyes gyógyszerek fogyasztása kö
zötti viszonyt. A tapasztalatok arra utaltak, hogy 
mindenkm meg kell állapítani a gyógyszerkészle
tek i1or1náját 

5 Tanszékünk kétségkívül a gyógyszertárak épí
tésére és belső berendezésére fektette a legnagyobb 
súlyt A felmért munkák és tanulmányok alapján 
dolgozta kí az egyes gyógyszertári típusokat, álla
pított meg nmmákat azok belső berendezésére Ta
nulmányoztuk a helyiségek legmegfelelőbb kapcso
latait, valamint a munkahely legcélszerűbb kikép
zését 

En1lítést érden1el az a tanuhná11y, an1ely java
solja az orvosi 'ényre történő gyógyszerkiadás el
különítését a kézi eladástól. Ezt az új expedíciós 
n1ódszert néhány kísérleti gyógyszertárban inár 
eredn~ényesen ki is próbálták 

6 új feladat, amelyen jelenleg erőteljesen dol
gozunk, a szak- ésgazdaságiadn1iniszt1áció egysze
rűsítésének kérdése, vala1nint a doku1nentációs te
vékenység, amely egyie nagyobb jelentőséggel bír 
Míg a gazdasági adn1inisztrációban a kísérleteket 
sikeresen végrehajtották (pi a számítóközpontok 
felhasználásával), addig a gyógyszerészetben ezt 
a területet elhanyagolták Nézeteink szerint ennek 
a inódszernek az alkaln1azása igen hasznos lenne a 
gyógysze1ek szán1lázásához, a fűgyasztás tervezé
séhez és az :tnyagkészletek kialakításához 

'7 Végezetül az utolsó téma, a1nellycl a , ,gyógy
szerészeti üzen1vitel szervezése és közgazdasága'' 
szak tudományosan foglalkozott: az egészségü~yi 
nevelés :Vlindenekelőtt figyelemmel kísé1 tük a la
kosságnak a gyógyszerekre vonatkozó isn1ereteit. 
.<\.kutatási eredmények rán1utatnak a gyógyszerek-

VJSSZAMENÖ HATÁSÚ ~-OGAMZÁSGÁ'ILÓ SZER 

B S Öst Ap Ztg 23 (39), 5 74(1969.1 

Egy 01 vosokból és vegyészekból á1ló csehszlovák 
kutatócsopo1t olyan fogamzás elleni sze1t kísé1letezett 
ki, amely visszamen6 hatással bír. A fogamzás után hét 
nappal bevett drazsé inegakadályozza a rnagzat beé1é
sét anélkül, hogy abortust okoz·na. l\iegte1mékenyített 
és egy héttel később az új szerrel kezelt állatokon vég
zett kísérletek teljes mé1tékbcn igazolták a fogamzás
gátló szer biztos hatását. ~ii.z új antikonceptívum olyan 
terhességnJeggátló sze1·, n1.el~y nem öli meg az embriót, 
vagyis nem abo1tív. Olyan kísérleti állatok, melvek 
:negte1mékenyítés után nem kaptak a gyógyszerből, 
llletőlcg azt egy héttel később, tehát· két hét után kap
ták, ivadékaikat szabályosan és egészségesen kihordták 
és világra hozták (034-) " E S 

kel való visszaélésekre, és megf~lelő intézkedések 
megtételének szükségességére 

A gyógyszerészeti üzen1vitel szervezése és köz
gazdasága terén végzett kutatómúnka kérdéseit so
roltam fel Bár gyógyszerészeti ké1désekről van szó, 
mégis sok közös vonásuk ·va11 az orvosi problémák
kal Nem kell külön hangsúlyozni, hogy a feladatok 
megoldására teljes mértékben kihasználható a ku
tatórnu11ka n1ódszere a szocialista orvostudomány~ 
ban , 

A tanszék tapasztalatainak fölhasználására 
amely mintául szolgál - bizonyára szükség lesz az 
elkövetkező évekbeniB: 

tf. C 0 ]l H X H tí. l{ a X a H : ilp06/le,\1bl ynpaeJleHUH 
ifjap.MaljC6T11UlleCKOi1 pa6omoií 8 06,1acmu OpZaHU3UIJUU 71(0-
HOMUKU 

AB1üpb1 nepe1111crr.snor neJJH M pe3YJihrarLI 11ccne.:i;0Ba"' 
reJJbCKOl1 pa60Jbl B oőnacrH opraHH33UJ1H I1 3KOHOM11Kl1 
ne.ueHH5I 8,Ja p!ital(eB j HY:€CKOtí: paóOThI H YCT3HOBJICHHL1€ 
HMH nOJIO)K€HH5I B CB5I311 e 3'Il1MH B0Ilj)OC3MH OHH coo6-
Ul3lOI no TIYHKI3M. I1CCJ1C,J;0Il3HI15I upOBO.[lJIIIHCb Ha I{a
rtieApe <l>apMaues'1'HqeCKoJ:'1 OpraHH3aUHH <l>apMiUeBTH 11e .... 
CKOf'O <l>aKYJibTeTa 6parHCJ13BCKo:·o YHHBepc111eTa HN!.eH!1 
J{o\leHCKH 

J SoliGh and J. I{aha•,:: P1oblenu:oftheo1ga· 
nization arld oecono1nic'3 of the phi111naceut·ica.l adniúiist1 a
tion 

'Thc authors p1csont a It-Jview on theii iesea1ch vvoz k 
pe1fo1n1ed at thE; Cha.i1 of l'ha,1rn_aceutical Organization 
of the Facult:r of Pha1macy, thc l{ornensky Univc1sity, 
Bratislava, on the field of pha1n1accutical ad111inist1a
tion 1vit!1 i-espect to p1ineiples of 01ganization and 
oeconom1es 

J S o 1 i eh - J J{: ah a -y: _F-'1 oble'lne des .Apotl1e-
lcenbet·1 iebe8 auf deni Gcbiet de1 Oi ga.ni<;at,ion und Okono
mie 

ZiElsctzungf;Jl und E1gebnissc d~~ ]?01sc:hungen anf 
dem Gebict de1 01ganisation und Okono1nic des Apo
thekenbetriobcs_ \V01~den e1 iirt.e1 t und ausge\vei tet Dio 
Untc1suchungen \vu1den an de1n Lelnstuhf fü1 Pharrna
zeutische 0·1ganisation dc1' Pha11nazeutisc:,hen :Fakulü'it 
der J(on1c-nskJ Unive1sit.a.t in 13Jalisla.„.a dn1chgcfüh1 t 

( ]{ om ensky E gyetenz 
Gyógy-szerészeti. Szervezési Tanszéke, 

B1 at-islava) 
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CSBPl'BN'IÉSSEL KÉSZÜLT LABDACSOK 
Dt. Pad, W. Öst. Ap. Ztg i4 (2), 32 (1970). 
A„ cseppentett pi1ulák készítése a skandináv államok 

nagyobb gyógyszertá1aiban igen elte1jedt, viszont sok 
más országban 1nég alig ismerik ezt az eljá1ást. Főként 
vitaminokat, ba1biiu1·átokat és biz1nnt;sóka.t. tartalmazó 
labdacsokat állítanak elő ily 1nódon 

Az eljárás lényege az, hogy rnegfelelő de11nedéspontú 
~siradékba ág}azzá.k a hatóanyagot (vagy hatóanyago
kat), és a megolvasztott masszát ol,')an se1nlcgcs folya
dékba cseppentik, 1nelyben az optirnális gyorsasággal 
megn1e1cvcdik és lesüllyed 

A szerzők közlernényükben ü-.. egből sze1kesztett ké~ 
szüléket ismertetnek a cseppentett pilulák előállításá1a, 
arnelly el szuszpenziós pilulák esetében is nagy telj_esít
n1ényt lehet elérni A készülék egyben g) ógJ- szeres kűpok 
készítésére is jól félhas'linálható (04-2) R. E 


