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A gyógysze részet időszerű kérdései az Országgyűlés Szociális
és Egészség ügyi Bizottság a előtt
UH. STENSZKY EHNÖ, JJR. NlKOLlCS K,ÜWLY

~;\z Országgyülé s Szociális és Egészségüg yi Bizottsága 1086. október 30-án tartott ülésén fogla-1kozott a gyógyszerés zet, a gyógyszerel látás icl{)szerli kérdéseivel, vala1nint azok fejlesztéséne k
lehet6ségeiv el.
. _;\_ fenti té111ával kapcsolatu~ tájékoztató t a l\lagyar Ciyógyszerészeti Társaság nevében dr. 1\T-ikolics J(ároly e. egyete1ni taná.r. a társastig elnöke.
dr. /3tenszky ÍJ}rnö e. egyeterni docens. a t{trsaság
főtitkára, vahunint dr. Váradi .Jó;;.<;ef e. cgyete111i
docens, a társaság alelnöke készítették el, és ugvancsak ők képvisel'ték az Országgylilé sen a l\'fagyar
tivt'Jgyszerészeti Társaságot.
·.'-\ '"'fájékoztat 6t el6zete'r,en 1negküldték a bizottság elnökének. dr. Pe8ta. Lá8zlónak.
~~z ülést az Országhtiz f()en1elet 37-:~s. ;.;z. ta11ácstern1ébe11 tartották, ahol a bizottság tagjain
kívül szún1os n1eghívott vett részt, így: dr. EJ,utás
1 ni.re egészségügy i 1niniHztériur11i állarntitk{tr, dr.
E1zabó Zoltán az Egészségügy i Dolgozók Szakszervezetének elnöke, dr. f!aranr1i Gyórgy az Egészségügyi )Jinisztéritu n Ciyógyszeré szeti F6oszt(ílyán ak
vezet(íje. dr. f{edi:e.r;sy Ciyör[ly egyetezni tanár. az
·Egészségügyi Dolgozók Szakszervez etének alelnöke, dr. l)eln1eczi Béla egyete1ni tanár. a Szegedi
Orvosturlo1 nányi Egyeten1 C+yógyszerésztudo111á~
nyí I(ar dékúuja. dr. Gyfn:f"t'. István a Pénzügy~
1ninü~ztérinn1 f/íosztcllyvezet{íje. dr. Lúug Tibor
a l\fagya1· C+yógyszerészeti rrársaság alelnöke és
rajtuk kívül több n1eghívot-L
.A l\Iagyar Ci3'{)gyszerészcti rrársasúg últal he~
11yújtot1t tájékoztat:{J az alúhbi szernpontok at. a, legi<JntoHahh kérdéseket. területeket foglalta össze
inelyck a gyógyszerés zek inunkáját é1-·intik és jelle111zik.
~'i tújékoztatö tarta!1nazza . hogy a gyógy.szeréfizet sokrétíí feladatai közül a legnag-vohh terület
- aJ1ol a g.yógyszerés zeknek 75-80 1}:,'::-il dolgozik a járó- és fekv{íbeteg- ellátás ..Az itt n1üküd{) gyógyHzert:árakhan 1ninteg3r 4000 gyógyszerés z dolgozik.
küzi.iltik 1ninteay 3600-an közforgahnü és kh.
-100-an intézeti '(icórházi. ldinikai) gJógyszertá rakhan, illetve rna n11'ir tühhon a betegágy n1ellctt i1'.
nünt a gyógyító-tc<Llll tagjai. Ennek az (isi szaktnának a képvise!{íi az általuk rnü,-elt. illetve átvett és
adaptált tndo1nányok . valanlint nz egészségügg yel
határos t11do1n{u1v<lk credtnényci nek felhasználásával 1nindig szer~"e.s részei voltak az egészségügy i

:.>zolgálatnak.

.A. gyógyszerés z 111unkája tulajdonkép pen végigkiséri a gyógyszert annak n1egszUletéséttíl a heteg
gyógynIKSáig~ *:\ gyógyszerés~ inint a gyógysz~í-·
szakért()je egyrészt készíti, Yizsgálja. a gyögyRzert.

rnásrészt ruint utolsú lá11(',c.:ze111 köz,·etlenül és
utolsó kapcsolat az egészségügy i szolgálat és a beteg között. Ebb61 a ténJrb{jl fakad a g}rógyszerész
Hzak1nai feladatának egyik fontos réRze az orYoRgyógyszerés z-heteg kapcsolatán ak 1ncgteren1té se,
ápolása. Ebből a gondolatból új feladat formálódik
az ún. gyögyszerés zi gondozás, an1el.Y e kapc:solaton keresztiil azt az orvossal nÜn(lig egyeztetett
tanácsadásb ól, a 1nindenkor szükséges gyógyszer
biztosításáb ól. a gyógyszerbi ztonság 1negtere111té~ébéíl. a gyógyszer útjának ,·égigkísérés éblíl áll.
.:-\ gyligyszerés z foglalkozik a beteggel. dönt
a hozz{t fordulók panaszainak elbírálás{iba n, részt
,-esz az egészségnev elésben. nlincl a gyögyszertá r
falain helül, rnind kiilünböz/:i fóru111okon. Egyben
küzd a gyógyszerpa zarlás ellen.
Szárnításain k alapján tudjuk, hogy a gyógyszertárakat a lakosságnak inintegy t"5'X,-a keresi fül
naponta a legkülö11böz6hb ayóavszerés zi szolgáltatásolrnt. kérve. Ez 500 000_:'.:55() OOO lakost jelént
naponta. akik kb. 1 111illh'i. -- 1 500 OOO adag
gyógyszert kapnak. 1-Iozz{tvet{Jleges sz{unítások
ala11já11 l\Iagyarorsz ágon 3-3.5 n1illióan ;.;zednek
naponta gyógyszert. Ezek az adatok a gyúgyítú
n1unka jelent6ségét igazolják különösen akkor, ha
figyelen:he ,vessz~ik a be~egek, orvosok, bet:;gsé:gek
nagy szarnanak es a gyogyszerek hasznos es karos
hatásainak Yariációit. E teriilct jellegzetcs:.;égét é~
a 1nunka bonyolultsá gát akkor érzékelhetjü k igazán, ha végiggondoljnl<:. hogy a n1indennnpo:-;
gyógyszeres terápiához az orsz{tghau példánl kb .
:-10 ezer or\·os . .i ezer gv/1gvszerész sznktudásút .
I 0 és fél n1illió lakos s~)-l~e~é~rféle betegségét (sok.-;zor kívánságát) . :J-..J. ezer r.i:vógvBzer hatását.
1nelléld1at.á sát kell üsszchangolr,li'. N~1nzetközi adatok vannak tll.T<-1 vonatknz(ill n. hngv a kc'irhúzhau
kezelt hetecrek
1 fi-20'X.-a crvócrvs~~rár
talrnn Yfl[!\'
e
v.·
n. helytelen gyógyszersz edéR következtéb en J;:orlilt
nda. Ezeket nz ártal111akat az egészségiigy i szolgálatnak és a hotegelo1ek együtt kell kivédcniiik.
.:\ kilzforgaln1i g~,r6gyszertártlkha11 vng.Y intézetoklien dolgozó g_yógyszcrészeknek 1nind a szorosan
\·ott szakn1ai és szervczéBi kérdésekben . 111ind az
egészségürry ben annyira fontos és szinte nélkülüzh'{;tetlen ~t·,ikai teriÚeten nagyon jól fel kell ké~
szülniiik. inindig készen áll;;n az új hofogadltsár a Ó1'
haBznnsítás ára. l(ülönüsen fontos ez az elv és gyakorlat na1ljainkba11. anlikor az egészségüg.)„hen az
alapellátás - hcépUlve egv egyre erúsödi_í integrációba-;-- n;indinkább ,n~'g}rob~; felaclat?t,k~P,· '"'
A„z egeszseg rnegtartasan ak cs helyrealht:a sanak
bázisa az alapellátá;.; szintje. Ezt hirdette n1eg az
EV.SZ l\.hna-_i\tai cleklarácic'ija 1Di8-han. Ez a dek~
~·

v~

!arül:ici istnéte!tcn inegerc'ísítctte azt a iuár év.százados gyakorlatot. an1elynek értchnébe11 a gyúgyszerellútás az egészségügyi szolgálat szerves része.
1nelyrc nagyon is kon1oly feladat húrul az egészséges
életfciru1a kialakítiü„úhan. a hetcgBég 111egelfizéséhen. az egészség visszaúllítúsáha11. I-Iazúnkhan ezt
az el\·et üigahnazza 111eg a l\Iagyar Szo<.:ialisbt
:\lunká;.;párt _Politikai .13izotü;ágának In7n„ 111ajd
az 1$186. évi határozata. n.111ely az egészségügyi
fűladatokat o!e1nczve <l [("\'r'n:.rvszerészet helvét é;-;
szerepét n1eghatúrozta a:Z' al~{pellátúshan. ~liíírv:t
;t gy/1gy:-izerellátás n1e1111yü.;Jgi és 1ni116ségi továhbfejlei,;ztését. a gy<')gyszerhizton,,;úg fokozíls:í.L n szervezett védekezé:..:t a túlzott é:-; k:írus gyúgyHzerfelha::zuúlás ellen. va.la1ni11t a hcl.ves gyógyszere:<
terápia á!land(\ kel'esését. for111álúsút. a!kalinaz{tsút..
Ezeket 11 gi11Hl11lab1kat. a gy{.'1gy;-;zerukbe11 rcjl/f
tí.ldú;.;os és kúros hatások koordinálúsút. célzott felhasznú!ú.súnak jc[pnb'iségét 1uúr c:-:11pú11 tnegcr{i.;.;ítette az a „ Budapesti deklarúei<'l" elnevczésíí kiált~
,·únv. 1nelvet az a Ncinzetküzi ()v1'irrvszerész Szii\·et~ég (FI°F) adott ki nz 1\18·l-he11.:B~~lapcsten tartutt konfürun(:üi.jün. ~-\ kiá\t\·iiny lCl.sz('itit.ja a \-i\áµ·
kt>r1núnvzati és nc111 konn{u1vzati szerveinek figvel1nét. a nÜtn helyesen használt.gyógyszer (v<1g:y éJ_i.pcn
gy(\gyszcrnck \-élt anyagok) vcBzélyeirc. újra 1neg(f)ua.linaz\·a ezzel a heterrellátúsha11 doluozr'1 1rvt'iuyr. .-.
jclcntc'íségét. <-NZ~r.szakértc'ík szerepét
I(orunk t udoinúnyos fejllídéi:iének e,~yik jelle1nzt1je a spü('Í!tlizáh'idú;.:. 'I~zek a gondolatok is azt t<i111asztjúk alú. h(J_uy a gy('>gy;.;zerckkel kapeBolatoc;.
e.~.vre i:;zélc:-;L~(Ui i;-;n1eretanyag sznkértlije tern1észetDsct1 a gyr'1gyszerész ..-\z cg_vetenii képzés. tovább~
köpzés és a naprakész szakirodalo1n hizt1Jsitja, hogy
a U:VÚ!!VSZC!'ész az Cll'VClS inftJJ'!llÚl<H"<l lehesi·H!ll
<1 g-~,:;-'.lg~'~zcres terápia terén.
rtéui t:ürek\·ésiink \·olt: az. hquv az ()n.;z(U!!!Vli!és\i\.)11 l~i.!<tlúbh egv u:v{iu:vszerész,_i~ heh·et f<;ú'--Et!has,-;()n. l\r~'atJC·sa,f,;. r6iri ,k.ív1í11sú;;u11k és. java~-latunk.
liouv a Jf.·1!!\"il r 'J'ucl~ >illlÍ n vos .'-\. kaclé111 ián iH a Q"V(,l!.fY~
:-;z~·i:észeti \'11dnn1clny1Jk '111cgfr k•l('í helyet: é·~· k6J1\·ise\ctet kapjanak.
.-\z ter111észcte::... 11()!!\- az ih·Pn ko1ncil\· felelc'):-:séu!t•ljes e!viírúsnak a~· c,!!ésit"ögiiµ-yi <iolgozc'Jknc~k
fel kell rnér-- kiiziittiik a ::!\"<'1!!\'SZl'!'észt'knCk -i:-:
niíik a veliik ~;,et~ílH:tl tci111asztott ch·cinisokat. és
111eu kel! tt'I"f.'!llteniiil.; a feladat elvé!!zéséhez sziik.-;t~U~H szakn1ai . .-;zezn(;h-i e;;.; túruvi f'C>ltételekef'. "Lv:v n
.!!\:r'ir.rvszeré;-;zPknek i::..:- n1e!! kt~i"l i.:..;n1erniiik é;..; 'í1.H:!!
k~·l\._[i)galinazniuk. h(1gy a \-eliik sze111he11 t:útuas;~
t11tt. el\·úrús nti<'.'-i(Jda. és ehhez az l~lvúnlshoz 1uilye11 :-;zakn1ai. <Í!inini. túr.'-'ada\1ni seµ:itséµ:re van
sziik.ség.
:\z Pf!Vik h_,uf(i11to.:..:abh k{;rdés itt. lio~\- a lakoss;Lu:. ill~~i.\·e a .Tako:-.:,-;úu és a~ ú!la1uí :--:z(~·r~·ek LÚn:Htd<~lini eh·:lrú:-;t tükrü;«; iu:énve !nit vilr ;i_z eul'.!sz8é!.!li,!!,\' ,!!y('1gy ....:zcrészi ....:zolgKlat~'ttr'il. 1~z naµ:yor~- ko111{;lex. l~érdé.. .: é:--: soksz()J' -eg,vn1cís11nk is ellt•11t1no11Chi.
s11k-:-;ok ii ....:.-.:zetc\·c'íhr'íl á!l<'J gondolat.ok. iCladatok.
iu:énve k össze:--:sé!:.!e.
, .-\ ·lako.-.:súu: az ~~~ész:-;é.ues élet- biztosí t<Í.;-.:Ú t. a hetcg;-.:éu: cnvhiiléSét. u:v('1i_!ysZuruket \·úr az eg<:szsé!:!tlg-\'i
~z;}Jgáfattri\ és ,{!{11<~!,~ kerctébt·11 n gyr'1Uyszt·r6.;;;~l<)l
a g~~úgyszert -vúrja. \·árja rnindig és tnindcnHtt,

J:

1

::>uk.'-lzor anélkül. hugy gondolna ar1,L. ltogy az
cgészséu 111etr('1vá:-ia. a trvc'1gv1dní akarás liihh C!!Vs~erü ]~Í\·{u1~úgnál. :\z._,,<:H;-tJ~ eg\- kiizös és cg_\~·111
feladat. akara'f éH tevéke11vség._l~het.
T'alún paradox.01111ak ItitsziÍ-: az. hogy a tún;adahni elvárást saját 1nagúval szeruhcn. ehlic11 az
esetben éppen a g,)-'l'1gyszcréHznck kel 1 sokszor ü~~!
éhresztenie és n1cgl1-1galn1aznia. l~zt kell tennie
ahhoz. hogy a beteg vagy é11pen hozzútartoz<'ija
akarjon i;.; részese lenni a gy/Jgyításnnk: akarja clfouadni a küzü~en n1egf(iu:aln1azott tanác::;okat,
a 'gyógyszer h<1szn{dati 1'l1öti"jút. idejét vagy éppen
a sziilu'.iéges gond()zást.
l~ feladath(lz a g_yr'igyítúshan part11erre. orvosnak
c}s gy1'1gyszcrésznek egyfcH'llHl szint íi végzet tségrc.
euveztctett szen1lélet.rc. etikúra és uvak(i!'iatra van
;-;~ii!zsége. l\ell. h11gy n vúrosnkh;u1·-~s kiizségckhc11
111líki')d(í i!Vt'i.uv....:zr:rtürak <1lva11 e~észséuii!.!"vi központok k~iye.í{ek. ahol a gy·<'>~.vsz~~n_;::-;z 1'!1u~;kájúr<t.
....:zakért.el1 né re nlindig ni inden ki szá in ít hat._,..-\ g~:úgy
szerészet alapYet{) és sokrétü társadalini igén;~t eléL:Ít ki. inert a 11.v('>.!!.\'HZert•llútás últ:alú110::-; politikai é....:
t:k·tszÍ!l\"()JJal lé11\·ezlí.
,-\ :-;zociali:-.-ta t<Ír~ada!u1ulia11 1ni11de11 egyes úllan1p(il,sulr11ak j11ga van arra. hog)- heteg...;c\ue esetén
n1indc11 ellút:úsi :-:zintt·n a leg1neµ:felel«ihhe11 képzett
:-;zakeu1hcrb'ij k<q 1ja a l;".\'('1gyít.ú ellútú:-;t. éH ehhe
a 11111nkúha szot·osttll ii:-:szefon<ídik az or\·os é:_!!yc")gyszerl~;..;z ! u tt11kúja. ~\f egf'e ]e]{í szú 111 ú és kóJ izet t;-;é!flí f!\'tÍ!!vszeré::-zre \·an tehát .sziiksL:!f. L~uvnn
a!~tor'- ~l 'g·.\·(·igyszeré....:zr:k szán1n j('1va\ 1~\;lth~· vart
<t szak1na i!!í!nvének . .-\z eln1ült óvtíze(lek :1latt
<I. i!\-"(,lQ'\"SZe1'.é....:zÍét.....:zú111 11i)>:ekeclése 111cssze <liat.Lt
1u:~1:;u_it' az egyéb cgészsög-iigyi dolgozíik ·-- elsli....:orha n az orvosok '"- 1Jiive kedési a rú 11 YÚna k.
l\iizt11do1núsú. hou\· hazú11kban kél orv(J;-;tuclo·
111;in:·i egycte111e11. a l1'i1cltq1estin és a ;.;zegedin folyik
!.!yúg-yszcré.szképzés. :-\z cln1últ években az els{í l:\'folyan1ra fch·ettek kerct::-:zá111a urszúgosa11 2(1fl \'()lt.
l~z <1 fch·ételi keretsz:ln1 a ,~yakorlathan saj11ú!atc1:--:Hn kevl:,,;r1Pk hizon\·ult. hiszen n1a 1núrutt tartunk.
!Jquy cl:-:('ísr1!'11<111 a f"t'í1·ár(lslnui. dí.' inúr tiihh vidéld
:.ry~',~yszertári kiiz11rnitnúl i.:..: patikúkat kell hezúr11i
.uyr'>gyszt'n:~:-:zhiúny 111i<d·i. Egy t:ijékoztal\·1 ad;d:
111ig lDOJl-l1a11 }(lJ l _i.!\"t . f;.!\-::-;zeré.-:z <h)l!.niz(1tt a fc·-;_
>:Ún1:-diar1. J!L')G. de(·e'n1h;.,r :11-ön r·:--::'tk 1i!1;1 \·ol!
;1 ~z:l111 u k. !\('íz he11 :2:"-)----·:2ti 6\· n ln t t a ~-\·rÍ.!!\·;...;zt'l"fi 1.'..!:ya:-:ztús. val<1111i11t <17. nzzal k;q1(·sol<~los'-·111u11kn.
llll',i!l:ühhsziiriizr'idiitL I~z i:-: e,i!yik ok<\ annak. ho~y
a f"c'J,-úro;..;han a _uvc\u\·:-:zeré:-;zek túlterheltL'k.
:\Iéu nc·hezíti ,; [[~~c\!:.:rr:-;zerészlétszú111 heh·zotót nz
a t..:\'ÖU;';-;zc•ri11n1·
hotq·
szul~/'t];~·t'han.
'\i..!{~.-.:z~éuüuví
t:'"•
't;"",,
',
is -- has1nil6an n kOlfi'ilcli nau-v !.!\·<'lgvszeru\-árakhoz
-- l'f.}:Y re t() h h gy('1gyszerészt'-J~ í ~-:.~ n '·;~l!.;ali;l;tzni.
I\:iiliin('i;-;c·11 .:..:ziikséu \"<lll a lótszcírn11ii\·eked6;-;r{'
<tkkor. ha eleget kív!t11u11k tenni annak az e!vúrüsnak. h<1U\- a s_r\-t'JQ:vszertúrak vúrc1.-:okon és !.;üzsérreken eg)~,i;rúnt ·a 'h~t rninden napjün (a hötv(~t>!~·n
is) l"t'UU:e!t(í[ kés(í e:-;tiu. i{d\·;uuatosan :::znlutilatcJi
t.art.st~-r~ak a hetcgek sz~'uuár;t. 1~zt a létsz{uu'!~elvzt·
iet nehezíti. hou\, a g\·<'ii.!V.SZL'l'C.~szeknek ;HJ-----!Hl''„-<t
ni). akiknek gyt~·t:inel~~~C\~f:.[ési l.!(J!ldj<t t\!.!"yérteln1ííe11
níive~i a löt::-;~1í111gondok,at i~. 1.,T,~y gon(Joljuk. hoµ-y
<\ gyogyszereszet az egeszsegügyiin heliil i....: hiúnyszak1ua. utt:go!dÚNÚra küzponti intézkedés szüks6e •
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ges. J.Iá~ik ineg:oldásra vúró kérdés az euyetenü
~ktatás idíít.artatnúnnk a 111cgiClcli) é:-; kí\·ú11'f8zintre
va!t'> en1elése. l~vtizedek ()t;~ kérjük és javasoljuk
az orvosi egveteniek eQ"véh fa.kultálásaihoz hnsonl1'1
(pl. fogorv~~i kar) kér;zÓHi id{) bevezetését. Ez cgyM
értelinííCn szolgálná a szükséges tudás elsajátítását,
va.Jaulint a szak1nn presztit.;ének ernelését. llgyanM
akkor n1cgoldatlan kérdés a tovúhhképzlí intézetek.
liulszékck felállítása az OTE keretén beliil. }fa már
igen nehéz a gyorsan füjl<'id<'í tudo1núnyokka! lépést
tilrtani. a 1negfelel(í és az egyes tudo1nányúgakat
!1i\·atús;zeríien 111íivekí. Ü)\·áhhké11z{í ta11.székek
nélkül. l~zek sziik;;.;Ó[!C!-'s<\gét. a!At;í.1nnsztj1-J.k azok az
cdd.iLd credn1énvek is. a111clveket a .szakgv(i!.[vszc~
ré:-;zl~épzés területén az elrn;'ilt é\·tizedhe~-1~ i-iÚ~·eriilt
elérni. Jiat.n1k a uvóuvszeré:-:zck. a r.::v<'iQ"vr-;zcrtúri
küz11ontiik~ t',~)cc:s 'Y11tci;,cti gyúgyszert"ii'n{f.;:. is kere:·dk az utat. t:s nH'icl<Jt a szakn1ni llllillka tovúhbü:jle.-;ztésére. 1nelyhez niind az Orsz1í.gos (iyúgyszcrészeti [11tézet. 1ui11<l az egyetetnck. g:y<'lgyszerészt:.11do1nú11_\-i karok segítséget 11y1'1jtanak .
.-\ nuí.sik ko111oly kérdé.e.; a gy/1g.yszcrtúri központ r1 k !:.(azclasú~.d-an vagi !teh·zete. :Ez egyarún t vu na tk( J:r.Úz a gy('J~-.\·sze.i·e!Cútú::ii ll!t1nka nürlclen toriHctére.
va!a111i11t a -gy<'igyszerel!útúshan dolgozók jü\·cdel111érc. :-\ jö\·eclelc1n kérclé:-;ének 111egoldús11 azért: is
öuet(í. n1ert. az útlai.rkere:-;ct:ek ezen a területen
i;l.essze alatta 1uarad1~tk az <ir;.;zágos útlag11ak.
J fa vélliµ· gondoljuk a hetegell'iítúsban. . . klizvel ve
\·a.u\· küzvetlenii! dolgoz(') U'\"c'lgvszerészek 1n1111kújü('etikai inagatartú~·úL úf!j, ic;ndoljuk. hogy :-:zt•rénység né!kiil azt úllapítj11k !lll\[! - nlint aho.uyn11
azt n kiilünbüz1'í fe\ii!..rve[eti ;-:zer\.l\k t}:; a ki_izeln-1últ~
hari az .Eué;.;zséuiig\·'i. Doh!flZ('1k Nzak.szervczeté11ek
{:lnük:c;éue' i;-: ti:tie ~-:... hof!~:: a u:v<'lgyszcrel!út:ús szerk7zet:i ,~<1n1u~ja j('). a~ ~d')i!1u1 ,:(1'.!1g;1zúk _(szakdo}guzok. n111szaki. gazdasa!.!1. k1scu:1t.u dnl!!ozok) 11gvozvM
.-.;zerészek irá1'1-vít{tsii\·~d. - '- nté!:!: a'Z arú11\·t:~ht;·1~d
nln(':c;ony fizet:Jsck n1cllctt: é.c; llll;-llókkeresP{ek lehctiiséuc nélkiil i."
111egfclelc'i sznk1nni tudússal.
utik;Li 111agalartú:-;sa! l'.s '·feg~'c!Jnezt..•ttcn látják l'l
1i111nktljuk~it. ~-\hh(Jz nzrJI1ha11. lu1gy a jelenlegi
:-:zintet hosszú távon tartani. illel\"C 11üvc•l11i tudjuk.
keresni kell :1z eln11H1d(ltt .!.!(Jndok n1e.~o\dúsút {:;-:
lelit't:{íség{!t.
J)r. r')e,c;l.a Lú."zlú hizot t.s1í.gi c!niik hevczt'b'ije
!lt.Ú11 dr. Nikoli«~ [\:áro\v. a rrúrsasúg clni')kc fogH
!a!ta iissze a hl'1uh·ú11~ct. 'ill. eu:észített'c ki az alúh,hi
jl()l\t(Jk SZPrint-:
1. ()r\·os-gy/1gy,c;zeré:-:z
knpvs()lat
jt>lene. az
eg\·üt t 111 íí kiidés sz ii ksé!!e::-séUl'.
·-- .:2 . •.\ gyt'igyszl'rész- h~·it'g l~~l l >('S( 1!a t. szii ksl:gt'S."ége.
ci gyt'igyszeré ....;z rész\·étele az cgé ....;z:-:ég\·édeluti pro,!.!0

ra111h;ln.
:L :\z iit.éYc.:-: .~.vú.uy:-:zprészk('.•pzé.:-: 1nil l{ihhi bevezetésének szorga\n1nz1lsa. PZt. i'ij t udo1uúny1ígak is
indcikoljúk.
~
·L ,-\ gyr\gyszPrÖszhíúny l'.!!.\Tl' inkúhh éget.lí proli!én1<l. JiindPnt rneg kell tenni a !étszú11111iivclés l~r
deköhcu.
:) ..-\ hudapl·st i é.:-: szege~di gy1'1gy;.;zen.'.»c;ztudo1uúnyi
karok szeiné\~·i és tárµyi felt6teleít jnvít<uii ].:;r„JL
l,"c:varH:snk lénVl'!!t:~ az CYrl~-en az eg\· kihclvezett
ht·Í;szék i)nú\\<'1 'k<~·ITcÍ h<'íviilj(itl.
..
·
fl ..-\ FI P l\18-!. évi budapesti deldanici(')ja .'iZC'!1

le1nét a uvak(Jrlathan Úr\·únvesíteni kell. ."\hol
gy/lgyszt.n'~'l: 1 ka [ie~() lat< is és ú 1i<L!Ú ha 11 gyr'if:Iy:-:zeré~
,...;zeti kérdésekhen dü11tés sztiletik. a !!\'(·)u:vszeré:-:z
szakért.clinét igénvhP kell \'enni.
,· '·
7 . ..-\z orszcíifha,;1 nilíködc'í inintegy J:)ll(I kiiz!f1rgal111ú gy<'igyszertár 111íiküdése al<t]J!l:ltétele. l1ogy
111egta!úljúk a szociálpolitikai és a gazdasági szen1pontok i)sszhangjút.
f)r. Nikoli('s f\:~írolv kieu:észít(í.:-;zavait élénk vit.a
és hozzá:-:z\'1!ások kü\:et:té!~-. -Ezckh{il euvértelndien
ldtíinik. hogy a 1nag)'ar cgészségügyl)Ü11 j('i színvonalú. lelkiis111crcte;.; 1111111kút \·égez11ek az otlapoM
san képzett és f.elkésziilt. gyógy.szpré:-:zek. ;-\z ÍN el·lianuzott, houv keresni <~s hizto:·iÍtani kell e1111ck
il 111'í1nkú11ak ·a·z erkdh::c;i és anyagi e[i;.;iueré.c;ét.
Felinerli!t a 1111u\·on ala<·S(Jf\\' f!\"Ú!.!\·szerész lét.-:zún1 niiYelli.-;ének .k.'érdése. _.\ jel~'.nt~\·(·;-!~ tlle.~kórdez
ték. h<!~,\' \·an-e, lehetJiséµ: a hudape:-:ti é:-: a :-:zeg:edi
( 1r\·r '·"tud(, inú 11 \-j
cuvet e 1nekt.'f! a uv(.Jf!\'SZen~sz
ha l lua tc'1k létsz~'ull<ÍJ;~~k eu1elé.-;érc. é.c: i~·ih·'l~·n lehetJisé.!.! \·;111 l'set-leg ])chrc('e11he11 1t gy1'1gysz~részk(311zé.s
111(~.ui1 Hl í t oí.súrn.
_.\- !inzz:lszt'dú.:-:okhaii ,..;zt:repelt a ,!.!,\"{·1,!.!.\'SZi.~l't.:sz
kétJZés ni.1\·c!ésúnek leiu.:t{ísé,ue t':;-; az egyc1ilote.-.;
!.!\·('1u\·.-;zerel lú tú.c; hiz Lr isi tús;t .
. N°11i.:: .:-:z1·, halll.!Z()t te! a uv('iu\·:-:zorek t ldzot·t f(n1vt1:-:ztúsú.níl. il \·cliik valú [1;1~ar':1;í.sr('11. a 1Hí.ztartús,i»khan
el!Ck\·/í és t:i'n1krc111e11t uvc')uvszerekn'í!.
.--\ \·itúh<tn t<ibhek kii·Z~itt.f.Clszólnlt dr. l\·arár·.'i'oil/1
:-.,'rí11rlnr. a NZ(YTJ~ ~ehé.-;zeti E:.Iinika proll~.c;szura.
<dd cln1ondt.a. !io(l'y szo1nél.ye,c; tapasztalatai vanll<lk az egveterni ()ktatúsníl. a ha!l_uat..t'Jk tanul111<li1yai\·a! ~; il gy('1gy.:-:zerészek kli1dk~i.ko11 t'•:-: a jür<°ihetc•_g--L·llútáshan \"Ógzett lllllllkújúr<'il. .-\ !llll!lkíÍ.t (,~~
a !.!Vl,Ji!\·....;zeré,<.;zj C'tikút 1t1i11deniitt kie1nelkl!clc'í11ok
itélf. 'f.\nit().snak tartja a gyói;_vi-izeréBzi létszÚlll
e111elését szoli!úlc.1 i11tézkedé.:-:ek n1eutéh:'löt-. a uvc'1g\·:-'ZL~rtúrak. i!,'ilt'1 i u:-:i !a lJ, 1ra f (')riu rn·, )k U\"t'1u:v~;.ert·é
sz í t /i tevök~.'11_\".Ségének fiikozúsút. _,\zt-.\.~ j~'i;1ak tartanú. !ta C'l'J:\"-l'Q"\' !.!rtlc·nt1.si laliuratt'lriun1 kisebb
g\·;irrá 111.inc~ ·J,i 1;1<1~-(lt. uh()I !;;is -.-:zériúlian !ehet ne
~~·<irtnni l'.E.\-P.:-:. aí~ egyl·ni tcrúpiúluiz ;-:ziikségc:i:\"(·),u:\·Bzereket. :\ .u\·1'1gvszen!~zete! az {',Ul~~zséuiig\·i

~~ulg~í.l:d :-:ok t'ddoz~d,\'if \·úl!alr'i. dil'."i('•n_•t.i__•t (··n,le1l1'Iii
r{;teµönek i:-:n1eri ú:-: L1rlja.
f)r. ,\'::;rrl){í hnl!tÍi1. h11zztÍ. ....;z(.dú.-:;Íh<t11 r:'u11utal11tt
:1 gvúuv ....;zer(~."zi lll!tnka fontnssúu:úra :1 u:v(·li!\'ÍtÚ."i
!rín<'.h,·u·l. .·\z c!ruúlt 111 l:\·hcn i:- s;1J.::at n~·itf a' !ak()s:-:1íu U\'/l.UV:-:zerfr)u\·a;.;ztá sa. ('Zzel C'!.!\·iitt n U\·/1'.{\'t1iú:-:

ig~~!;.'~e. ;lllll'ly ;-t;indj<1hha11 nii\<:,Ú a hr_."t~~-U~P.!'\·o;.;
)lat je!e11 t.{iséµét.
_.\ !.!\"Úgv:-:zerészet 11auvo11 <'i;.;szl·tet t t l'Vl;!-:en \'Sé_g
nz e~-J.-.;zSd~:rliL::\-i szolu1í.(1;than. l·s ez a 1uai t:u~úcs
kozc{.s is rn'ei.r~·;·{í~íti ;~zt a tc!r\·e!. /Ul!f\' uz I~.ut:;-:z;.;éu
iiuvi f )( d.uo~('1k ~zn kszer\·ezt~t é1 H' k .i: i11iik:-t:s;e l IJS.í h~·;1 eg:-: {.;:11n1plcx vizsµ-úl('1dússal Úi ki\·{u1.fa tekinteni iis:-;zefiirr!.H.ist„ihen a U\'<'1s:v.:-:zeni."zut <;·" a uvc'ii!\'~zerelli'ttús 1,11,i111kújút. t~-,:iil~·i{St. f\ieu1t.'!t.e t<·1~·ül1liü
a képz(;;.; é;.; t:cJ\·<í.hhklipzés foiito;.;sÚ.L!Úi.
/Jr. f\-e1/rcssy (iyiiry,11 (']Jn()ndLt. ho.uy 1.·uyet(·~ri
<l hizott-súg elö t't·rje::-:ztl'tt an_\·agµ-al. :\ gy('1gy;.;zt'részi [{~tszúrn(lt. <'i is nn:.[yrJ11 k1·\·(;s11PI.:: tartja. í:s ,c;zc::uélyes Lq1;1,..;zta!atai \·:ut1tal: arn·il. ho;.ty ne!ll(\-:a!-::
B11dape~ten. !inneni l:i"di'111liiiz(í rneg-yékhen is Y<l!lnak n1úr liezúrt 1::!.\·('1.!.!y:-:zert<Írllk. S;-;eri11tc is béívíteiü
~,v('igy.c;zerl;sz k<l J H.'S(
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kellene a gyógyszertárakban a gyógyszerkészítést,
nagyra tartja a galenusi laboratóriumok jelentősé
gét.
Kedvessy professzor beszélt továbbá a gyógyszerbiztonság jelentőségéről. a gyógyszerek interakciója isn1ereteinek fontosságáról, az orvosok és
gyógyszerészek együttn1űködéséről, a g:rógyszerészképzés reformjáról, valamint arról, hogy mennyire
fontosnak tartja a TMB-han a gyógyszerészi szakbizottság felállítását.
Nagy Ágoston csengődi (Bács-Kiskun megye)
gyógyszerész a ,-idéki g,yógyszerészek helyzetéről
számolt be. Is1nertette azokat a lehetőségeket,
an1elyek különösen a vidéki g)rógyszerészek előtt
állnak a társadalmi munkába való bekapcsolódásra
az egészségmegőrző munkában, Ő is említette többek között a házipatikák problén1ú.it. valarnint
a gyógyszerészek igen szerény UI\{agi helyzetét,
inelyen sürg6sen javítani kellene.
Dr. Vajda Akos (Sopron): A gyógyszerészek
1nunkájának jelent6ségéről szerzett tapasztalatait
mondta el. Egyetért azzal. hogy sok betegnek
passzív a 1nagatartása saját gyógyulásával sze1nben iR. Nfí a g~rógyszerfogyasztás a statisztik<l
szerint, de a, betegek nagy-része nen1 szedi be a
gyógyszert. Ez ellen a káros szokás ellen a gyógy8Zerész 8okat tesz és az orvossal eg:.v-ütt n1ég sokat
kell tennie.
Nagyon sokra tartja az intézeti gyógyszerészek
szakmai felkészültségét és munkáját. Azt is furcsának tartja, hogy pl. 11en1 egyfor1na a kórházakban a föorvosok és fűgyógyszerészek értékelése,
inert pl. az intézeti f6gyógyszerészek nen1 kapnak
vezetői pótdíjat, pedig munkájuk jellege és jelentősége. valanlint az egységes elbírálás alapján ezt
1neg kellene kapniuk.
Dr. Kiss Péter (Fejér megye) : A gyógyszerellátás
jelenlegi szervezetét jónak tartja. Ezen belül
a gyógyszerellátás javult. A gyógyszertárban nagyon fontos az orvos-gyógyszerész együtt1nííködése.
~-1. gyógyszerészi lét-szátnot 6 is kevésnek tartja. és
ezt a gondot fokozza. hogy a gyógyszerészek legnagyobb része n6 és családanya. Fontosnak tartja.
hogy a ta,nácsok anyagilag is tárnogassák a gyógyszertári központok munkáját. Ugyancsak felhívta
a figyelmet a helytelen gyógyszerfelhasználás veszélveire.
Dr. !la.rangi György úgy értékeli a. gyógyszerellátás, a gyógyszerészet 11111nkáját, hogy u \TII. ötéves
terv folyan1án n. jelenleg érvényben levő rendszer
biztosítja a gyógyszerellátás folyamatosságát. A
gyógyszerészi létszám valóban kevés, és a gyógyszeriparnak is egyre több jó szaken1berre van és
lesz szüksége. A létszámmal kapcsolatos statisztikai adatok azt mutatják. hogy 1984-hen és 1985ben a járóbeteg-ellátá5ban (tehát a gyógyszertárakban) dolgozó gyógyszerészek szán1a nen1 változott (3422 fii). Sajnos a létszám számottevő növekedésére egye16re nen1 nagyon lehet. szán1itani.
1

(l~fagyar

Gyógyszerészeti

1
1 ár.sa~ság,

.A. jelen lehetőséggel kell élni és a gondokat rnegoldani.
A gyógyszertári központoknak a. gazdasági helyzetét az Egészségügyi l\íinisztériurn is és a Pénzügy1ninisztériun1 is folyan1atosan figyelernrnel kí. inííködésükhöz szükséges gazdasági alapot
séri. . .\
ne1n az árrendszernek esetleges n1ódosításáYal kell
tnegoldani, hanen1 a gazdasági szabályozókon keresztül kell biztosítani.
A gyógyszer egyértehnűen szociálpolitikai szolgáltatás és ennek a térítési díjak szabályozásában
is kell tlikröziidnie. Ne legyen drága és olcsó betegség, ennek nz elYnek kell

tükröződnie

n térítési

díjakban.
~"-z l\IGY'f kezdcznényezéséYel egyetért, és úgy
gondolja. hogy az 1VIC~1~T és az Egészségügyi )finisztériun1 törekvései azonosak.
Ezután inég szátnos hozzászólás hangzott el
(dr. Bors;;c;ki Erz.<Jébet, dr. Pétc1fi Jlá:za). an1clyek
a gyóg}rszerészek n1unkájának fontosságáról. az
egészségüg:yi szolgálatban betöltött helyérúl és
szerepéről szóltak.
-~Z elhangzott kérdésekre és hozzúszólásokra
a választ dr. Nikolics I\.:árolv és dr. Stenszkv Ernii
·
·
aillam~.
!Jr. Pesta. Lá.szló zán".!zavában kietnclte a gyógyszerészek rnunkájának a fontosságát: elrnoudta.
hogy jól isn1eri ezt a szakrnát és hivatást rnelynek
képvisel6it jó szaken1bcreknek tartja.. I\:ie111elte
azt az etikai rnagatartúst, tnellyel az ország egész
területén dolgoznak a gyógyHzerészck. -~z elhangzott javaslatokat és tapasztalatokat üsszegyííjtYe
tf)v§J_)bítani fogják az illetékesekhez.
Ugy gondoljuk. hogy az Ün·;zággytílé:-; Hzociálit.;
és Egészségügyi Bizottsága eUítt elhangzott he~
szátnoló. vala1nint az ott elhangzott kérdések, válaszok és javaslatok 1nóclot és lehetőséget adtak az
ország üg~yeit intézlí képviselilknek a gyógyszcréHzek n1unkájtínak. az egészségügyi szolgá.Iatba11
betöltött szerepének johh 1negisn1erésére. a gy6gyszerészeknek peclig továhhi iinpulzust és lclkesité;;t
nyújtottak fcladat11k betöltéséhez.
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