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A rnagyar egészségügybe11, n1int szán1os fejlett egészségüg,Yi kultúrával 
rendelkező mszágban, fokozott jelentőséget és szerepet kapott a gyógyszer
ellátás s így a gyógyszerészi n1unka szervezése Századunkba.n je]entőségébe11 
n1egnö\;ekedett a terárliás és preventív- gyógyszerfelhasználás orvosi, egészség
ügyi és tárnadalmi jelentősége Az egészségügy vezetőit az a szemlélet hatja 
át, Inisze1ii1t az egészség, ill. a betegség nemcsak biológiai, hanen1 társadalmi 
jelenség is, melynek megtartása i!l helyreállítása magasszintű orvosi, gyógy
szeJészi szolgáltatáso11 túhnenően társadaln1i kérdés P...s feladat is Ez a SZf?1nlé
leti fejlődés napjainkban szükségessé teszi, hogy a gyógyszerész természettudo-
111ányos és egészségügyi szemlélete mellett alkahnazott társadalo1ntudo1nányi 
ismeretekkel és szemlélettel is rendelli:ezzen, hogy ezek birtokában el tudja 
látni az egészségügyben egyre növekvő szervezési~vezetési, gyakorlati gyógy
szmellátási, gyógyszerinformációs stb feladatát 

A gyógyszerészet irányításában, a gyógyszerészi gyakorlati 1nunka szerve
zésében hazánkban fontos tényezőnek tekintjük a 13. századtól kezdve kiadott 
jogszabályokat és azok rendelkezéseinek alkalmazását, felhasználását [l]. 
Napjainkban az 1972. IL sz .. Egészségügyi Törvény, s az ana épülő további 
jogszabályok meghatározzák az egészségügy s azon belül a gyógyszerügy 
célkitűzéseit, politikáját, feladatait, gyakorlatának személyi és tárgyi feltéte
leit, tudományos és műszaki fejlesztését [2J A most 10 éves hatályos Egészség
ügyi Törvény szelleme és tartalma is bizonyítja, hogy az egészségügy és ezen 
belül a gyógyszerügy az egész társadalom ügye, tehát társadalmilag is meg
határozott tevékenység, ami a fejlődés eredményeként egyre inkább valójában 
érvényesül is 

A gyógyszerészi felelősség jelentőségét, melyet szintén a mindenkori jog
szabályok határoztak meg, ugyancsak figyelembe kell Yennünk a gyógyszer
ügyi szervezési tevékenység kialakulásánál Az első jogszabályilag előírt, 
n1inden magyarországi gyógyszerészre egyöntetűen kötelező hivatási esküről 
1770-től kezdődően tudunk A Mária Terézia által kiadott Generale Normatí
vum in Re Sanitatis egyebek között közli a gyógyszerészek hivatalos eskü
szövegét, melyet ez időtől fogva a gyógyszerészek az egyetemen oklevelük 
elnyerése alkalmával az orvoskari dékán kezébe tettek le, Ez a gyakorlat 
1955-ig, az önálló Gyógyszerésztudományi Kar megalapításáig áilt fenn, s 
ezen időponttól kezdve e kar dékánja veszi a jelöltektől az esküt 

Már az 1770-es gyógyszerészi eskü is a gyógyszerész kötelességeit, feladatait 
és etikai magatartásának alapelveit tükrözi. Ennek érvényrejutását szolgálják 
<Lz esküben fellelhető előírások: „- a gyógyszer-alapanyagok kifogástalan 
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n1inőségének biztosítása, '-'·alan1int az összetett gyógysze1eknek az érvénJhen 
le·1lŐ Dispensatoriun1, illetve Gyógyszerkönyv előírása szerinti elkészítése. 
Továbbá 1né1gek kezelésével kapcsolatos szigorú utasítások betartása é~ a 
gyóg,yszerészekre \'Onatkozó összes törvény rendelkezéseinek betartása" [:3]. 

~~ korabeli egyetemi tanre11dek tanúsága szeri11t a gyógysze1észképzé5hen 
1808-ban jelenik ineg először a „Phar1nacia" nevű tantárgy, n1ely egészen 
1858-ig magába foglalta valószínűleg a fontosabb gyógyszerészi tevékenységgl 
kapcsolatos jogszabályok és törvények ismertetését is Az 1858/59-es tané>ben 
1Uár külön tárgyként szerepel a „Gyógyszerészet törvényei" cín1ű tantárgy, 
1nel:y egészen 1895-ig, tehát közel 40 éven át egyeteini tanan:yagként szerepelt 
[4]. 

)íegjegyezni kí";·ánon1, hogy Bókay Árpád professzo1 a kolozsvári egyeten1en 
1887-1890 között előadásokat hirdetett „A gyógyszerészet története és 
törvényei" cín1111el, nielyek l{apcsái1 a hallgatókkal i1emcsak a gyógysze1észet 
múltját, hanem a hatályos törvények oktatásá>al a jelenét is bemutatta [5] 
A. kolozsvári egyetem példaadónak tekinj;_hető a ma oly divatos integrált 
oktatás tekintetében is, hiszen Bókay Arpád munkássága mellett Hintz 
György gyógyszerésztanár, a gyógyszerészet szervezése oktatása szc111pontjá
ból 1nég en11ítés1e méltó szen1ély, aki 1884-ben először 1neghirdetett és ineg
tartott „Gyógyszerészeti_ n1űtan és \1 énykészítési gyako1latok'' tantárgy 
előadásai keretében külön jelentős fejezetet szánt a „Gyógyszerészeti üzlet
vezetés" oktatására Az ellíadási anyag a kifejezett gyógyszerészeti és gyógy
sze1 tá1 i gazdasági ügyvitelj lsn1ereteken ki\·ü} jelenté-ís teret szentelt a gyóg) -
szertárban dolgozók egyn1ássa.l való helyes vjszonyának kialakításához szük
séges tudnivalók11ak, s a gyógyszert-ái vezetői, n1unkalélektani, pszichológiai 
jellegű megállapításai ma is helytállóak ::vregtaláljuk az anyagban a gyógy
szerészi pro1)edeutika szá1nos kérdését, különösen a g:yógyszerészek 1nagatar
tásának norn1áit, eg:y1nással, az orvosokkal és a nagyközönséggel sze1nbc11 [6] 
Hintz György munkássága Bókay ÁJpád professzoréval együtt egymás kiegé
szítését jelentette, mert a gyógyszerészettö1ténet, a gyógyszerészi törvények 
\alan1int a receptúra, üzletvezetés és a p1opedeutika tén1aköre felölelte az 
itkkori gyakorlati gyógyszerészet szinte minden te1 ületét, és a hallgatók íg3 
egységes alapot kaptak, nrelyrn a többi egyetemi oktató ráépíthetett Ez 
Budapesten csak 50 év·v-el kés6bb, 1940-ben valósult n1eg, an1ikor az új oktatási 
reforn1 alapján újra be-vezették kötelező tárgyként a gyógyszerészi jogszahály
tant és külön tárgyként a gyógyszerészi prnpedeutikát 

„A gyógyszerészi jogsza.bálytan" tárg,y fontosságát 1nutatja az is, hogy 
annak ellenére. hogy a jogszabálytant már a 19 század n1ásodik felélJen 
előadták az egyetemen. mégis a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület á!tal 
1888-ban felállított és megindított Gyógyszerészgyakornoki Iskolában a 
tanfolyamok anyagában kötelező tá1gyként szerepelt Ezt tühözik a gyakm
nokol{ szá111ára meght különböző tankönyvek, melyek injndegyike tartalinaz 
gyógyszerészi törvényeket és jogszabályokat részletesen tárg,yaló fejezetet. 
A tárgy oktatásához dr Réthelyi József taná1 külön tankönyvet is írt \ 
gyógyszerészet jogszabályainak kompendiuma" cín11nel, melynek előszayából 
kitűnik a cél: „a gyógyszerészgyakornok, illetve a feljogosító (apprnbatios) 
vizsgára jelentkező ,jelölt a gyógyszerészetre vonatkozó sza.bi:.í..lyokat és rendele
teket ismerje, s e tá1gyismeret1·ől úgy a gyakornoki, mint a feljogosító vizsgán 
tanúságot tegyen. " [7] 

Érdekes változást hozott a tárgy oktatásában a budapesti Egyetemi Gyógy
szertár megalapítójának, dr Matolcsy Miklós professzor működése. Ő ugyanis 
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1905-tól előadásokat hirdetett „Gyógyszerészet" címmel, és ezzel egyidejüleg 
kimaradt a tanrendből az addig önálló gyógyszerészi törvény-jogszabálytan 
oktatása„ Írásbeli bizonyítékok hiáDyában, de szóbeli inf'o1111ációk ala1Jjá11 
feltételezzük hogy }fatolcsy p10fessz01 előadásaiba beleépítette a gyógysze
részi mliködésre vonatkozó jogszabályokat és az üzen1v-ite11e vonatkozó 
eljárásokat is [8] 

Új korszakot jelentett dr ,o/Jozsonyi Sándor fellépése is, aki az 1932-33-as 
tanévben habilitált „A gyógyszerészet, különös tekintettel a gyógyszerészi 
közigazgatásra'' té111ak:ö1ben. ~fozsonyi tudon1ányos érdeklődése predesztinálta 
út arra, hogy fakultatí-v e1őa.dásokat hirdesse11 a „Gyógyszerészetre vonatkozó 
jogszabályok" cín1mel Ilyen irányú te·vékenységét n1egei:ősítette - nagyrészt 
az ő munkája eiedményeként - életbe léptetett 1940 .. é>i új gyógyszerész 
képzési rend.szel, an1ely során bevezették a inár en1Iített gyógyszerészi pro1Je
deutika oktatásán kb,.;-ül a ,,Gyógyszerészek1e vonatkozó jogszabál1··ok" 
oktatását is, vizsgakötelezettséggel [8]. 

A második Yilághábm ú után az állami egészségügy és gyógyszerellátás 
n1egvalósításában fokozott jelent6ségű Jett a „Gyógyszerészetre vonatkozó 
jogszabályok" oktatása, sőt 1950-től a gyógyszerképzésben kötelező tárgyként 
lJevezették a ,Gyógyszertári ü.7.en1vitel" oktatását is. Ebben a korszaklJa11 
(1946 és 1962 között ) jelentiís oktató munkát végeztek Harangi Sándor, 
Faragó /~ándor, Lázár Jenő, Hunfalvy Géza, a korabeli gyógyszerészeti igazgatás 
".-ezetői. ~4i.. „Gyógyszer tári üze1nvit-erJ cín1ű kollégiun1 tárgya a gyógyszer tári 
üzen1szervezés, 111unkaszervezés volt, aminek alapját a gyógyszerészet-re 
vonatkozó jogszabályok adták meg. A két ta11tárgy anyaga szorosan össze
függött egyn1ással -~Z elsőben érvényesült az á1lan1igazgatás iTányító, szer'\ ező 
tevékenysége, a n1ásodikban az eJre épüli5 n1egvalósító tevékenység, a g;;akor
]ati n1unkaszervezés [9] 

.A. "Gyóg-yszerüg:vi szervezés" oktatását a g:yógysze1észtudon1ányi ka1okon 
az egészségügyi miniszter az 1954/55-ös tanévt<SI kezdve rendelte el, feltehetőe11 
az 01 vostudo1nányi karon 1951 óta oktatott „EgéRzségügyi szervez<:s" cín1ü 
kol1égiun1 analógiájáJa .i\. „Gyógyszerügyi sze11.-ezés" cín1ű tárgy ten1atik:á
já1a_ tanan:yagára vonatkozóan a miniszteri leírat nen1 jntézkedett, viszont az 
új tantárgy oktatásá>al egyidejűleg a két addigi tárgy oktatását megszüntette 
Így a gyógyszerügyi szervezés tárgyköre egyete1ni oktatá~>i vonatkozásba11 a 
gyógyszerellátással kapcsolatos jogszabályok helyes é1 telmezését, egységes 
a1kaln1azását, a lnunkaszervezést n1agáhafoglaló is1neJeta.nyagból alakult 
ki [9] 

~t\. gyógyszerügy más területein, így különösen az ipari g:yógysze1 te11nelés és 
külkereskedelem területén a fentiektől eltérő módon fejlődött és alakult ki a 
g,yógysze1 rel kapcsola.tos szervezés és annak is1nerctanyaga A gyógyszei ügy 
e szaktei:ületeire elsősor han az általános ipar szervezés ill küJkc t'(~skedel111i 
szervezés i1ál1yelvei és módszerei nyomták rá a bélyegüket, s az is111eJctanyag 
]8 ennek inegfe]e]6en alakult. 

_Az álJami gyógysze1termelés és elosztás 8ze1vezési f_e1ada.tainak közös célja· 
hasonlósága, a gyógyszerekkel kapcsolatban felmerült problémák csak együttes 
megoldhatósága és megoldása, a gyógyszerekkel kapcsolatos te>ékenységek 
szoros összekapcsolódásának feJls1ne1ése, közelebb hozták egyn1áshoz a 
különböző módon kialakult gyógyszeTügyi szervezési területeket (te11nelés, 
elosztás). Nyilvánvalóvá váJt, hogy a gyógyszerügy két fő területe te\·éke11y
ségeinek összehangolt sze11rezése biztosíthatja legjobban az egészségügyi 
szükségleteknek megfelelő gyógyszerellátást [10] Ez a felismerés képezte 
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alapját az 1963-ban kiadott „Gyógyszerügyi szervezéstan" című egyetemi 
jegyzetnek, mely hazánkban els6 volt a tárgykörben [11] 

A kollégium a gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályok éidemi taitalmárn 
épíhe, a gyakorlati élet követelményeinek figyelembevételével adja azokat 
az ismereteket, amelyek a hallgatót alkalmassá tehetik a szabályszeríí gyógy
sze1·észi eljárásra és a gyakorlati szervezési-vezetési feladatok ellátására . 

. A gyógyszerügyi szervezési publikációk, a tá1 gykö1 új alapon való egyete1ni 
oktatása katalizálólag hatottak a gyógyszerész társadalom érdeklődésére, és 
így egyre nagyobb igény jelentkezett a tárgykör megismerése és a gyakorlatban 
való alka.ln1azása jránt Az igén:yeket az OrvostoYábbképző I11tézet nen1csak 
ha.1narosa11 felisn1e1te, hane1n - elis1nerve annak jogosságát és fontosságát, 
- az „Egészségügyi-g,yógyszerüg:y i szer,Tezési továbbképzés" -t felvette 
prngramjába, és e tárgykör bő! 2 éves konferenciás továbbképző tanfolyamokat 
szet\'ezett. .A.z országosan szervezett ta1úolyamok inellett n1egyei szintű 
konferenciás trnábbképző tanfolyamokat is rendeztek A tanfolyamok első
sorba11 a gyógyszerügyi szervezés egyik fontos részterülete, a gyógyszertári 
inunkaszervezés és gyóg:yszergazdálkodás tén1akörében nyújtottal{ hasznos 
továbbképzést a gyakorlati gyógyszerellátási munka fejlesztéséhez 

A továbbképzés hatékonyabbá tételére az Orvostovábbképző Intézet a 
„Gyógyszertovábbképzés" smozat keretében könyv alakjában kiadta a 
gyógyszerüg~:i szer·vezési tárgykörben kialakUit isn1eretanyagot [12] 

_A_ gyógJszerügyi sze1vezésl tárgykör fejlGdésében - a gyógyszerészoktatá
son és továbbképzésen túin1enően - szerepet játszott a. l\.fagyar Gyógyszeré
szeti Társaság Gyógyszerügyi Szer\rezési Szakosztályána.l\. inegalapítása js, 
a1nire 1966-han került sor A szako_sztály a gyógyszerügyi szervezés legkülön
bözőbb te1 iiletein végzett kutatások: ercdn1ényeinek publikációs fóruma 
Előa.dóülései, konfe1enciái lehetőséget nyújtanak a különböző szakterületen 
dolgozó szer\·ezők vélen1én·yének n1egisn1erésére és n1egvitatására [13] 

A tantárg:; és tárgykör jelentőségét nagymértékben növelte az Egészségügyi 
Minisztérium által 21 640/1961. sz alatt jóváhagyott doktori szabályzat, 
an1ely lehetővé tette gyógyszerügyj szervezési tárgykörben (lisszertációk 
készítését [a] Ennek alapján a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, 
illetőleg a Szegedi Orvostudományi Egyetemen az azóta elkészült gyógyszer
ügyj szervezési tárgyú gyógyszerészdoktori disszertációk szá1na 50+ 36, 
összesen 86 értekezés [15, 16], 

A Tudományos Minősítő Bizottság három kandidátusi értekezést fogadott 
el ebben a tárgykörben. Közülük az első 1969-ben „A gyógyszerügyi szervezés 
alapjainak és feladatainak vizsgálata" eredményeit fektette le [17] 

A tárgy kör és oktatás számára további súlyt jelentett, hogy a „gyógyszer
ügyi szervezés"-t 1972-ben önálló gyógyszerészeti szakágazatként is1nerte el az 
egészségügyi miniszter [ 18] 

A szakgyógyszerészképzés szakágazatait 1978-ban az egészségügyi 1niniszter 
újból szabályozta és az eddigi „Gyógyszerügyi szervezési" szakágazat helyett 
„Gyógyszerellátó és gyógyszerüg,yi szervező" és „Egészségügyi és g,yógyszer~ 
ügyi igazgatási" szakokat vezetett be. A szakképzés mindkét szakágazatban 
folyik 

A közel 30 éves kutató és oktató n1unka ered1nényeké11t a diszciplina 
jelentős fejlődésen ment át és ennek alapján fogalmát az aláhLakban határnz
hatjuk meg. 

A gyógyszerügyi szervezési tevékenység tárgya a gyógyszerek termelése, elosztása 
és felhasználása optimális feltételeinek vizsgálata, irány-ítása és biztos-ítása az 
egészségügyi ellátás igényeinek és az ellátás fejlesztése céljából 

4 



A gyógyszerügyi rszervezés, miri,t tudományos tevékenység, mult·idiszciplináris, 
é8zben és els6sorban a gyógyszerészeti t'llilom.ányokra, részben alkalmazott társa

dalo1nt·ud.omáriyokra ( jogtudomáriy1 8zervezés-vezetéstudomány, szociológia, pszi
chológia, etika-viselkedéstudomány, statisztika, közgazdaságtudomány, történelem 
stb.) épül 
Az oktatási tananyag fontosabb fejezetei: 
- A gyógyszerészet filozófiája, a gyógyszer biológiai és tá1sadalmi szerepe, 

a gyógysze1 ügyi szervezés kialakulása, feladata 
- Szervezés és rendsze1el1nélet, a gyógyszerrel kapcsolatos te•,;ékenységek: és 

sze1 vek történeti fejlődése 
- Gyógyszerészeti szervezési módszerek; egészségügyi statisztika, há1ódiagra

n1os eljá1ások, interjú és történeti n1ódsze1ek stb 
- ~,:\_ lnagyar egészségügy alapjai, szer-\1ezete, benne a gyógyszerészet hel:ye és 

feladata 
- "A n1agyar gyógyszeripar tevékenysége, szervezete 
- Gyógysze1ügyi szervezés feladatai: a gyógyszerkutatás, -bevezetés, -gyár-

tás, -elJenőrzés, -raktározás, -gazdálkodás, -kereskedelcn1, -infor1náció, 
egészségnev·elés-felvilágosítás, a Jakosság gyógyszerellátásának sze1 vezése 

- _::\_ gyógysze1 ügy közgazdasági vonatkozásai 
- Gyógyszerészeti jogszabályok, a gyógysze1ész magatartása vonatkozó 

is111eretek 
.A fentiekben összeá]Jított ten1atika sok része tartahnaz gyógyszerésztörténeti 

adatokat is, de a gyógyszerészet története, n1jnt egységes összefüggő tana11y·a.g 
külön 1neghirdetett kol1égiun1 „Bevezetés a 1nagyar gyógyszerészet történe
tébe" címmel. 

.A kjszélesedett ten1atika sok voriatkozásban vizsgálja és isn1e1teti a g:y-óg:y
sze1, a gyógyszerügy, a beteg és a társadalon1 kapcsolatát, összefüggéseit) 
an1i indokolttá teszi a teljes témakö1 1negnevezésére a társadalon1-gyóg-y szeré
szet, a szociofarmacia kifejezés alkalmazását, an1elyben a mindennapi g:-· ógy
szerellátási gyakorlat fejlesztöse, végi ehajtása és részkérdéseinek megoldása 
szempontjából kiemelked/5 helyet foglal el a gyógyszerügyi szervezés 

A hazai gyógyszerügyi szervezési kutatások részbeni ben1utatására áttekin
tést kívánok adni a hazai gyógyszerésztudon1ányi l{arokon benyújtott és 
elfogadott disszertációk témáinak megoszlásáról [15, lö], továbbá a hazai 
és külföldi szaklapok e tá1gyú közleményeiről kívánok értékelést adni. 

A budapesti és szegedi karokon elfogadott disszertációk számát és téma
köiönkénti megoszlását az I táblázat foglalja össze 

Téinák 

CJ~ óg'i szc:i üg.) i általános elvi té1nák 
G)-ógy sze1ellátási tén1ák 
G) óg:yszerfEJhasználási tc1ápiás tén1ák 
Igazságügyi gyógyszerészeti térnák 
Egészségnevelési témák 
Egészségügyi jogszabálytani té1nák 
Szervezési-vezetési n1ódszertani té1nák 
Közforga.In1ú gyógysze1tá1i té1nák 
Intézeti gyógyszertári térnák 
Gyógyszeripari té1nák 
(Jyógyszerészi tudománytö1 téneti tén:1ák 
Gyógyszerészeti intézu1énytö1 téneti tén1ák 

Össz8sen: 

I táblázat 

J)isszt1 táLiók szán1a. 
Bp-i };;:c-n Szt:gEdi kar 

7 
i ! 
G 2 

J 
2 :l 
1 
5 1 
5 5 
! 7 
L 1 
G l 
5 1 

50 36 
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A._ gyógyszerügyi szeri;'·ezési szakirodalon1 n1agya1 és nen1zetközi fejlődé
sét az 1963-74-es évek vonatkozásába11 ·vizsgáltuk rneg, a gyógyszerügyi 
szervezés szempontjából kiválasztott 20 vezető folyóirat adatai alapján. 
A ·y izsgá]at alá vont 2 n1agya.1 periodikába11 129, az összesen 1neg·vizsgált 20 
lapban 2371 gyógyszerügyi szervezési tárgykörű közle1nén:y jelent r11eg 
Megállapítottuk, hogy a gyógyszerellátás szervezésével foglalkozó cikkek 
szá1na 11ö\rekvő, a gyógyszergyártás szervezése v·áltozatlan számú és a gyógy
szerész jogszabálytannal foglalkozó cikkek szán1a csökkenő tendenciát n1utat. 
A szer•lezési cih}~ek nyelvét tekintve ·vezető helyen a r1é1net, angol és svéd 
nyel\:-ek: állnak. Osszességébe11 a gyógyszerügyi szervezési szakirodalom figye
lenu e méltó helyet foglal el a gyógyszerészeti szakirodalom egészében [19] 

2 A társadalomgyógyszer észet helyzete egyes 01 szágokban 
A1_z előzőekben hazai v-onatkozásban összefoglalt diszciplü1a 1negne·vezése 

eltérő az egyes országokban: 
Szo1:·jetunió: Gyógyszerészetj sze1 vezés 
Csehszlovákia: G-yógysze1észeti sze1vezés és vezetés 
NDK: A gyógysze0-ügy és gyógyszertárügy szen-ezése és közgazdaságtana 
(Organisation und Okonon1ie des r'11znein1itte]- und ~t\.pothel{ellVi'esens). 
Lengs el ország: Gyógyszer ügyi szervezés 
Ska.ndiJ1áv ors_zágok (Sv-édo1szág, Norvégia, Finno1szág): Szociálfa1111áciP 
(Socialpharmacy) 
Anglia: Közgyógyszerészet (Public phaunacy) . 
Néinet Szövetségj l(öztársaság: Nyilvános gyóg:yszeré8zet (Offentlicl1keits
pl1a1n1azie) és Tá1sa.dalon1 és igazgatásj gyógyszerészet (Sozlal und \TeT\\al-
tungspharn1azie) , 

},merikai Egyesült Allarnok: Társadalom és igazgatási gyógyszerészet (So
cial and aministrative phar1nacy) 

.1. g_yógyszerészeti hi,; atásra való r1cvclés l1osszú idf:í11 ke1 esztül a külföldi 
országokban is általába11 a gyógyszertári gyakorlat k_eretében valósult n1eg 
Ehhez eln1életj ala1)ot az egyetemek egyedül a gyógyszerészeti jogszabálytan, 
és esetleg a gyógyszerészeti tö1ténele1n oktatásával adtak Euró11ában elóször 
a KGST országok, majd 1970-től a skandináv országok, Amerikában az Ame
rilud Egyesült Á11a1nok eg:yetemei vezették be a diszciplina rendszeres eg_ye
te111i oktatását. 

l1 Szovjetilnióban a tárg.Y te1natikája elsőso1ba.n a 11atályos jogszabályokra, 
a g_\·Ógysze1tá1j üzen1rendre, annal{ e1Jenőrzésére, a 1nu11kával összefüggő 
berendezésre és felszerelésre, továbbá a szak1nai és ügyviteJj ad1niniszt1ációra 
a g~'ógyszertá1i munka 111egosztására és fejlesztésére terjed ki A szovjet 
egyetemek gyógyszerésztudon1ányi J{arain a. tárgy oktatására általában 
önálló tanszékeket rendeztek be. A tananyagok közül hazánkban legismertebb 
~-'.Iura\'-jev professzo1 „Gyógyszerészeti szervezés" című }{önyve f?O] 

Csehszlovákiában, a p1ága.i és pozsonyi egyeten1 gyógyszcrésztudornányi 
karán már közel 2 évtizede öná11ó tanszék látja el a tárgy oktatását, 1nagas 
óraszámban, a gyógyszertári munkahelyi gyakorlatot is beépít<e A két 
intézettel való, közel két évtizedes együttműködés a tematikák hasonló 
fejlődését, kialakulását vonta maga után A tananyag gmincét a gyógyszeré
szeti jogszabá1yok oktatása képezi, ami kiegészül szervezési-vezetési, társada
lon1biztosítási, üzemgazdasági is1neretekkel A képzés fo11nája előadások, 
szemináriumok és munkahelyi gyakorlatok. A tudományszak területéről 
mindkét egyetemen sok diplomamunka és doktori értekezés készült [21] 

A Német Demokratikus Köztársaságban a tematika és tananyag filozófiai, 
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jogtudon1á1ryi alapoko1111yugszik, és a gyógyszerészeti általános tevéke11ysége1~ 
szenezésén kívül magában foglalja a gyógyszerügy közgazdasági vonatkozá
sait. A témakör oktatása 1968-ban a greifswaldi egyetemen kezd6dött .. 

A tá1gykör tartalma a fejl6dés következményeként az alábbiakat foglalja 
n1agába: 

a) Gyógyszeiészeti p10pedeutika (első évfolyamban): a gyógyszertárak 
törteneti fejlődése, felépítése, szerkezete; a gyógysze1tárnk berendezése. 
feladata; bevezetés a gyógyszerészi nomenklatúrába; a gyógyszer és a gyógy
szertö1 vény alapjai; gyógyszerellátási alapisn1eretek; gyógysze1tári üzem,--itel, 
a g"'i: ógyszerészi hivatás 

U) Szervezés és közgazdaságtan (utolsó évfolyan1ba11}: a gyógyszerész 
feladatai, jogai és kötelessége; egészségvédelem: az egészségügy feladata, 
felépítése és gazdaságtana; az OI\'OSi szolgálat fo11nái és n1ódszerei; a gyóg)" -
szere1látás és intézményei; a gyógyszer n1ii1t tern1észettudon1ányi és társa.da
lo111tudon1ányi termék; az egészség újrate1111elése, helyreállítása.; a g:yógyszer
terJnelés és körforgás folyan1ata.; gyógyszerexpediálás és felhasználás; a 
gy6g:~: szer felhasználás ellenőrzése; a gyógyszerügy 'czetéRe, tervezése, szer
,:-ezese és inforn1ációára1nlása 

e) Szemináriumok és gyakorlatok, melyeknek célja a gyógyszmészi gondol
kodás és döntés fejlesztése a szervezési és vezetési feladatok n1egoldásá1a 
Az nktatás e gyakmlati formája a gyógyszerellátási problémák megoldásárn 
épül [22]. 

Az NDK-ban a paciens és a gyógyszer kapcsolatával a klinikai farmakológia 
is ±ngla.lkozik. Az ilyen irányú vizsgálódások és tudon1ányos fejlődés tör\·énJ
szer-únek tekinthető, s különös jelentősége va.11 az egészségv-edelen1 gyakor
h1táiian [23] 

L-cngyelországban a krakkói egyeten1en az oktatás alapját a gyógyszerészi 
jogszabálytan, kutatásterv·ezés és közgazdaságtan képezi. A gyógyszerészeti 
jogszahálytan magába foglalja a gyógyszerügyre és a gyógyszertár működésére 
vonatkozó rendelkezéseket Külön fejezet a képzésben a kórházi ill. közf01-
ga]111ú gyógyszertári hálózat sze1vezése, továbbá a gyógyszerkutatás, elő

állítás, árképzés, készletezés stb. gazdasági és szervezési kérdései, s az ezekkel 
összefüggő könyvvitel. Végül önálló fejezet a munkahely higiénéje, a munka
hizt(mság, a dolgozók védelme és az egészségnevelés-felvilágosítás [23] 

EJvédországba11, az uppsalai egyeten1en az okta.tás elsősorban a gazdaság
tudqmányokra és a szociológiára épül A tananyag főbb fejezetei: gazdaságos
ság a gyógyszereknél; a beteg közreműködése a gyógyszerelésben (patient
cornpliance); gyógyszerfogyasztás és az orvos gyógyszer,,álasztása; gyógysze1-
el1eniírzés; gyógyszertörvény; a gyógyszertár és helye az egészségügyben; 
a gyógyszerügy szociológiai jelentősége; új betegségek felléptével szükséges 
vá}t(Jzások. Tudo1nányelmélet. Döntésel111élet. Epide1niológia és társadalom
pszichológiai folyamatok A jelenlegi gyógyszerellátási rendszer kialakulásának 
tört~neti be1nutatása. Különböző országok gyógyszerellátási rendszeré11elt 
ellímei, hátrányai [25]. A tárgyköiben gyógyszerészdoktori fokozat éihető el 

Norvégiában az oslói egyetemen a tárgy oktatásának alapja a gyógyszeré
szet története, amelyre építve, és a fejlődést ben1uta1\'a jut el az előadó a 
jelen szervezési feladatok és a fejlődési tendenciák bemutatásához [24]. A tan
terv felépítése: a gyógyszerészet és a gyógyszerészet és a gyógyszerel;: tö1 ténete; 
egé.ez.ségügyi és gyógyszerészeti törvények; gyógyszerellátás és árképzés; 
gyógyszertárak működése; a gyógyszeripar tevékenységei; gyógyszerválaszték 
kérdései; ússzaélés gyógyszerekkel; statisztika, szociológia; politikai tudomá
nyúk 
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F·innországbari a kuopioi egyeten1en amerikai, szovjet és n1agya1 befolyásra 
indult meg az egészségvédelem fokozására a szociálfarmacia oktatása. Alapja: 
gazdaságtudományok, szociológia, kutatástei vezés, politikai tudományok és 
pszichológia 

A tanterv felépítése: az egészségügy és gyógyszeiügy felépítése; szociológia, 
biostatisztika, gyógyszerészeti és általános egészségügyi törvénytan; gy ógy
szerfelhasználás; a gyógyszertárvezetés; adatfeldolgozás; járványtan; pszi
chológia. 

A Német Szövetségi Köztársaságban az egyetemeken a tárgy az eddigiek 
szellemében ezidő sze1int oktatásra i1en1 kerül A német kutatók közül n1égis 
többen foglalkoznak a társadalom-gyógyszerészet problematikájával, Clemens 
Stoll egyetemi tárgyként ajánlja azzal a törekvéssel, hogy témája a kö,etkező 
területeket ölelje fel: betegközpontú gyógyszerészet, egészségügyi fehilágosí
tás, gyógyszerinfo11náció és ta11ácsadás, gyógyszerészetj adminisztráció, 
klinikai gyógyszeiészet, i11 ezen területek gyógyszerészeti tudományos meg
állapításainak jogj, gazdaságj, társadalmi és történelmi vonatkozá3ainak 
összefoglalása. 

Clemens Stoll a közgyógyszerészet (Öffentlichkeitsphannazie) témáit köz
lemé11yébe11 az alábbiak szerjnt bontja: gyógyszerészet az egészségügyben, 
gyógyszerészj szervezési'fo1mák; gyógyszerészet a társadalomban; g:y-ógj,sze
részi jogszabálytan; a gyógyszerészet történeti fejlődése; gyógyszerészi gazda
ságtan [26 és 27] 

Amerikai Egyesült Államok A táisadalom- és igazgatási gyógyszerészet az 
egyetemek mintegy negyedrészén jelentős helyet foglal el a gyógyszerész
hallgatók oktatásában, ene a célra tanszékeket alakítottak ki. Az oktatás 
mellett a kutatás, publikálás egyik súlyponti intézete a minnesotai egyetem 
„Social and adn1ülist1ative pharmacy" tanszéke Albert Hl ertheime1 professzor 
vezetésével Az általa előadott tananyag alapja a szociológia és pszicho~ögia, 
tá1gya az e1nbe1i inagata.rtás tárgyalása és a.z egészségügy szervezése. A tan
teiv az alábbi témákból áll: gyógyszerészi magatartástan (behaviornl phar
macy); egészség-betegségek kategóriái: a betegek magatartása és tanácsadás; 
az orvos magatartása a gyógyszerrendelésnél; a beteg együttműködése (patient
con1pliance); a pacie11sek r1evelése; pszichológiai tényezők az egészségnél Ö::; 
betegségnél; az egészség igényének növelése; öregség és gyógyszerfelhasználás; 
placebo ha.tás; 111entáJjs betegségek; i1en1i betegségek; fájdalon1csillapítás; 
téves gyógyszerfelhasználások, visszaélések; a halál és az elmúlás [28, 29. 30] 

Az eddig ismeitetett országokban a tárgykörök tematikái elté1éí képet 
111utatnak, az oktatás ó1aszán1a általában 40-70 ]{özött van, illetőleg u1aga
sabb, 135-285 óra között van Csehszlovákiában, Lengyelországban és Svéd-
01szágban Hazánkban a 60 óra „Gyógyszerügyi Szervezés", a 60 óra .Köz
gazdaságtan gyógyszerügyi vonatkozásai" és a 15 óra „Magyar gyógyszen~Szet 
története" tárg,yak szjntén összese11 135 órát tesznek ki, de .:=;. tá1gyak_ közül 
csak az elséí (60 óra) kötelező minden hallgató számára 

A társadalomgyógyszerészet helyzetéről különböző egyetemeken L. :Af. 
Claus és R. P. Peeters 12 országban végzett felmérést [31], anyagukból néhány 
értékes megállapítás: 
- ~A.. szociálfarmacia tudon1á11yterülete meghatál'ozásáná.l 2 irányzat tapasz
talható: a gyógyszerközpontú szemlélet és az egészségüg~·i 1 end8zerközpontú 
és betegközpontú szemlélet. Az első a, társadalmi te'ékenység (kutatás, 
termelés, elosztás, felhasználás, informáláB, ellenőrzés stb.) teljes ciklusát 
foglalja magában A gyógyszerek élettartamát befolyásolják mikro, mezo és 
makro társadalmi folyamatok Ebbe a kategóriába tartoznak: Csehszlovákia, 
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Hollandia, Lengyelország, Magyarország, SYédmszág egyes egyetemei. 
- A másik üányzat szélesebb körű, magában foglalja az egészségápolás. 
betegellátás, gondozás szervezetét és munkáját, továbbá a beteggel való 
kapcsolatot is. Ilyen értelmű adatok érkeztek Belgium, az Egyesült Királyság, 
Hollandia, Norvégia, Tö1ökörnzág egyes egyetemeiről [31]. 
- A szociális farmácia egyetemi oktatásának egyre terjedő bevezetését a 
szerzők az alábbi okokban látják: a gyógyszerészi gondolkodás hagyományos 
szemlélete megváltozott; növekedett a gyógyszerész szerepe a gyógyító-
1negelőz6 egészségügyben, a1ni magasabb szintű tudást és nagyobb önál1óságot 
jelent n1unkájába11; szükséges a k:icgészítő feladatokra, 1ni11t szervezésre, 
igazgatás1a, informálásra való 1nagasszintű felkészítés [31]. 
- A szociálfannáciában inkább a gyógyszerészek érdekeltek, a szociológusok 
csak marginálisan A tapasztalat azt mutatja, hogy merevek a korlátok a 
gyógyszerészet és tá1sadalo1ntudon1ányok között, nen1 -i;:·onza11ak interilisz
ciplináris együtt1nűködés1e Ezért indokolt kívánság, hogy a szociofa1n1ácia. 
gyóg}szerészek irányítása és ellenőrzése alatt legyen (31]. 
- \r égül a feln1érés adataiból két def.inícjó a disciplina 111eghatározásá1a: 
a csehszlovák J ari Solich professzor szerint a szociálfa1111ácia tudon1án:yos 
gyóg·~:szerészeti diszciplina, an1ely tá1sadaln1i szinten a gyógyszerek problé111a
köréYel foglalkozik, pi a gyógyszerfogyasztás és igény összhangjáya], 
társadalom gyógyszerellátásának rendszerével, a lakosságnak nyújtott gyógy
szerismertetéssel, a gyógyszerekre vmmtkozó jogszabályokkal stb. Feladata a 
szerzett tudo1nányos eredmények alapján a legmegfelelőbb szervezési formák 
meghatározása a gyógyszer kutatástól egészen a beteg gyógyszerfelhasználásáig 
Munkájának célja a gyógyszerek racionális társadalmi felhasználása [31] 

A belga G. Lackeman szeiint a s:wciális farmacia az alkalmazott gyógysze
részet különbözéí problé1náinak szociálls és gyógyszerészeti együttes n1egközelí
tésének. megoldásának tevékenységéből tevődik össze, s mái eddig is gyakorlati 
eredményekhez vezetett ezen a területen [31] 

3. Tö1 ekiések nemzetközi fór1Im létes-itésére 

Az előzőek alapján megállapíthatjuk, hogy a tárgykör elméleti tartalma, 
elnevezése a világ különböző részein eltérően fejlődött, így már az 1970-es 
években szükségessé vált megfelelő r1emzetközi fó1u1n előtt n1egvitatni az 
eltérő álláspontokat, kialakítani a közelítőleg egységes szemléletet Erre a 
legmegfelelőbbnek a Nemzetközi Gyógyszerészi Szövetség (F. l P) évente 
n1egrendezésre kerülő nen1zetközi tudo1nányos kongresszusa látszott A 
F. I. P mintegy 10 szekciójának egyike sem mutatkozott késznek szociofa1-
n1áciai tárgyú előadások befogadására, kivéve az akadémiai szekciót, ainel:y 
viszont csak gyógyszerésztörténeti tárgykörű előadásoknak adott helyet 
Az előiehaladást végül is a Bécsben megrendezett F l P -81 kongresszus 
hozta meg, ahol a bejelentett 9 társadalomgyógyszerészeti előadásnak 

a „tudo1nányos kollégiu1n" a szekcióktól függetlenül önálló „Social a11d 
administrative pha1111a.cy" ülésszakot hirdetett n1eg [32], 1nelyet „busi11ess 
meeting" is követett. Eze11 jav-asoltam a kisszámú jelenlévőknek a F. 1. P. -en 
belül egy új divízió vagy szekció alapítását. A javaslatot a jelenlévők elfogad
ták és a programtervezet kidolgozására Albert Wertheimer professzoit bízták 
rneg 

A F. I„ P elnökségének 1982. é''i kairói ülésén az elnókség elé hásban 
ja\.-a.slatot te1jesztetten1 új munkacsoport vagy szekció alapítá8ára a szóban
forgó tárgykörben az alábbi tartalommal: 
- a gyógyszerészet filozófiája 
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- a tuclon1án; os és gs ako1lati gyóg,y szerészet története, 
- gyógyszerészi propedeutica, 
- gyógyszerészeti igazgatás és tör"\·ényta.n, 
- gyógyszerészeti szer\'·ezés: a gyógyszerte11nelés, fo1gah11azás, elosztás (:~ 

felhasználás orvosi, társadaln1i és gazdasági problémái, gyógyszer utiJizáciu 
- gyógyszerészi közgazdaságtan 

.Az új sze1 ·v 111egne1.0-ezésére a következő lehetőségeket vetetten1 fel: 
- mu11kacsopo1t a szociofa1mácia tanuln1á1?yozásá1a, 
- szervező gy·óg:yszerészek szekciója 
- társadalomgyógyszerészeti szekció [33] 

"Az elnökség alaposan i11eg·vitatta a ja.v-aslatot A Tudo1nányos Kollégi1uT1 
elnöke, Speiser i110Íesszor azon véle1nényé11ek adott kifejezést, hogy a gyó~:y
szerészet tö1ténetét, n1ég ha a.z klfejezette11 társadalon1tudon1ányi ka.tegó1ia ]s, 
külön kell választani a társadalom gyógyszerészettől Ezt az álláspontot 
elfogadtam, s a későbbiekben meg is győződtem ennek helyességéiől Yigül 
is az elnökség az új szerv alapításának gondolatát elfogadta, és }' I. P 
tan:icsa elé javasolta terjeszteni [33] 

E1re 1982. szepten1ber 5-én Koppenhágában került Sül a.hol pro es lzor:tra 
he\,-es vita után az elnök: a döntés 11ozatalát egy késéíbbi időpontra halasztotta 
egyben kér,,- e a feln1er ült kérdések alapján a]a.posabb előkészítés n1egszL1 \ c
zését l34] 

::\ljndettól íüggctle11ül a tudon1án:y os kong1esszus ke1-etéhen a tárgy kö11}2.-11 a 
hécsi kongresszushoz hasonlóan külön ülést szerveztek, n1elyen tÖbbsziz fós 
L~rdcklőd6 je1enlét2hen 6 clha.dás hangzntt cl [35] 

l r fríbli!::.r;I 
-'1 tlÍI suda!u111gvúrp;s·::cu':„·zct helye u r,_r1;Ó:J1J'>Zeié'>·zeú t11rfoniá1i_yo!. Jenr/s·.:c;ébcu 

.:1 ll. ril11u1sCJtt ttr 11d.~::':tt11'[01;1r'rnyi trÍJ cn;aÁ 
- (j IJÓIJ'-JSZCI é.~:·i t é111 ia \11 a.lt-inos fizikai kénüa, kolloi( lika 

.--\n;1.Jítikai ké1nii:l 

Oyór1ys;:;cié~:i 
búJlr'JfjÚ( 

- (/yógyszcrészi 
technolúg·in 

- Clyóg.1Jszerész·i 
_iaJ rnak ológia 

Szt1 vttlEn-szf1 \t-s kr~111i11 
(j.\·Óg~ SZfl~SZi kén1ia 
G\ óg;. sz<- u-llf nói zés 
Spreiális kénüa.i tá1g\ al;. 
~.ilt ilános biológia 
Botanika 
Pha11ua.cognosia 
:i\Iilu"Obiológia 
Ph1 siológia-patopha.~ sioJogia. 
llEC.eptü1a. 
Ga.h nik11n1ok 
G~ óg;'-· Szt-1 forrnulálás 
G}· óg:y sz. géptan, ipai i g) ógy sz 
bta.hiliz1ilá.s, st anda1 dizá.lás 
Biofarrnácia. 
_4-ltalános pha1n1a.kológia 
Pha1n1aco<l> nan1ia 
Pha.11na0okÍnetika 
l{linikai gyógy sze1észl't 

2 .4-ll.~alniazott trírsadalorntudonuinyi tárgyak 
- Társada.Zonigyóg~p;ze- Szociofa1·1naeia 
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- 011ógy3.zeiés::eti 
tijí'li·11elen1 

G,\ óg.~ szE1észEti tudo1ná.n} tö1té11Et 
(]~ og\. szEtészf-_ti g) ako1 lat tört.én<::. te 

l)acif.ns és tá.1sadalorn
cent1ikus g3 óg" szerÉszet 

E tudo1nányos ülésen nyújtottan1 be a „Social pha11nac:y and pha1maceutical 
;;.,cienceK'' chnü tanuln1ányon1at, n1clyet a Pharn1azeutische Zeitung-ban 
Clemens Stoll ismertetett [27], melynek lényegét a I I táblázatban mutatom be 

.A táblázat adatai bemutatják, hogy a gyógyszerészeti tudományok és 
gy·akorlat elsősorban a klasszikuR tern1észettudo1nányos tá1gyakra n1int a 
kén1ia. botanika stb épültek, de ne111 nélkülözhetik az alka.1111azott társadalon1-· 
tudo1nányi tá1gyakat sen1 .A. gyógyszerészet egésze napjainkban két nagy 
terület1 e bontható: 

- a ter1nészettudo1nányi, 111úszaki, biológiai-orvosi isn1e1etekre é11ülő 
g:yóg:ysze1észetre, n1el:ynek feladata a gyóg:yszc1·es profilaxis, diagnózis és 
te1ápia legn1egfelelé5bb eszközeinek fe1kutatása, e1őállítása, s e te\· éken:y sége 
alapján elsősorban gyógysze1cent1ikusnak tekinthet{), 

- 8.., társadalo1ntudon1án:yi, így jogszabálytani, igazgatási, sze1\;ezes1, 
\ ezeté.si etikai, szociológiai stb„ isn1eretekre épülő gyógyszerészet, n1ely 
\·iz:o;gáljr.., és sie11.'ezi a gyógysze1-beteg-tá1sadaJ01n közötti összefüggéseket, s 
tcYékenysége alapján e1sőso1 ban paciens és tá1sadalon1centrjkus 

E két nagy terület között a legkö" ctlenebb kapcsolat a klinikai gyógys„e1é
~zetLen é1vényesül 

.A leh tak azt n1utatják_ hogy·a társadalon1gyógysze1észeti kutatás és oktatás 
p1ohlén1atikájának_ nen1zetközi szintre \'-aló betö1·ése 111egindult .A. tárgykör 
Rzóles körü eJisn1e1 teté~e. ne111zetközi1eg elfogadott ten1atika és ta.rtalon1 
kialakítása n1ég azonban éveken át tartó n1unkát igényel 

i. Kou;th:eztetések állásfor;la./ás 

J._z elkö\;etkez6 é,. ben l 984:-ben lesz a hazai eg~yeten1ek: g:yógysze1·észtudo
n1ányi karain a, Gyógvszcrüg:,;i szcr,;ezés", n1int kötelező és á.lla1nvizsga 
tá1 g,y oktatása 30 éves Ezen id{5 alatt a tárgy ten1atikája, tartaln1a a haza] 
igéli:; cknck és kö1 ü1ményeknek n1egfe1elően sokat fejlődött, a1nihez a tárgy
kör hen ;0égzett kutatások, <liss„citációk publikációk, továbbá külső tényezők 
(tmábbkép„és, smkképzés, tapasztalatcserék hazai szervekkel, külföldi 
tanszékekkel sth ) is hozzájárultak A fejlődés a miénkhez általában hasonló 
a többi KGST 01 szágokban 

Az eltelt közel 30 év alatt általában, „Social and administrative pha;macy" 
elnevezéssel f{)leg a skandináv országokban, az An1erikai Egyesült Alla1nok 
egyes egyetemein találkozunk, de a tá1sadalon1gyógyszerészeti szen1lélet 
előretör Angliában és a Német Szövetségi Köztársaságban is Cé!s„erúnek 
látszik a tárgykör hazai elnm;ezését is „Társadalomgyógyszerészet és g) ógy
szerügyi szervezés" ~re változtatni, az 01vosi nomenklatura is ennek n1egfelelő 

.A. szociofa11nácia interdiszciplináris tudo1nány, kapcsolatban >.;an a g_yógy
szerészeti- és a társadalo1ntudo1nányokkal, de szorosa.bban ta.rtozlk a g·yógy
szerészethez, nlint a társadalomtudon1ányokho:z; 

~.\. szociofa1macia alkahnazott gyógyszerészeti tudon1án3,-, n1e1t a gyógssze
részet, gyógyszerellátás számtalan gyakmlati problémájának, fejlesztésének 
megoldására használható fel 

A szociofa.rmacia., an1ellett teleologikai (célszen1léletű) elen1et i:s tartahnaz, 
n1e1 t a gyógysze1e1Játás racionális és leghatékonyabb gyako1 ;a tát kívánja a. 
társadalomban megoldani :Mindezek indokolják, hogy a tudományterület 
művelésével és ellenőrzésével elsősorban a gyógyszerészek foglalkozzanak. 

A tárgykör kutatási eredményeinek publikációja zöld utat kapott a F I P 
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legutóbbi llen1zetközi ko11gresszusán, és ren1élhettí a tá1gykö1ben önálló 
lnunka.csoport vagy szekció n1egalakulása 

A gyógysze1üg-yi szervezés, társadalomgyógyszerészet fejlődése, a.laku1ása 
napjainkba11 is folyan1atos, így időszerü 11en1zeti és ne1nzetközi szinten figye
Jen1111el kísé1ni a ·változást s új1a.é1tékelni eddigi szen1léletünket, non1e11kla
túránkat, tana.11yagunkat, oktatási 1nódsze1 ünket, kutatási té1ná.inkat és 
publikációs tevékenységünket Mindehhez értékes és jelentős segítséget 
nyújtana, ha. hazai és nen1zetközi szi11ten ·vitaijléseket rendeznénk a tudon1á.n:y
területen dolgozó szake1nberek bevonásával és az alap"'\-ető l(érdésekben 
megközelítően egységes állásfoglalást alakítanánk ki 

Üsszeloglalás 

~4- gyógyszerügyi szeryezés, inint önálló egyete111i disciplina hazai oktatásának 
1984-ben esedékes 30 é\'CS jubfleun1a. alkaln1áhó] a sze1ző közle1nén_yében 
részletes áttekintést ad a tárgykö1 eJ,;i, tcn1atikai, tartahni, no1nenklatu1ai 
fejlődéséről A hazai helyzet értékelése során történelmi távlatban mutatja 
be a jogszabályok, a gyógyszerészi eskü szerepét a gyógyszerészi gyakorlat 
irányításában szeJvezésében , ,.A gyógysze1·észet tör\rényei" e tananyag 
oktatása így 111ár az 1858/59. tanéYtől kezdve a pesti egyeten1en külön tárgy
ként szerepelt A tárgy helyébe lépett az 1954/fifi tanévtól kezdve a „A gy ógy
szerügyi szer,-~zés", an1ely -a jogszabálytant és a g_yógyszertári, gyógysze1-
üze1ni munkasze1vezést 111agábafoglaló isn1eretanyagból alakult kl. A fejlődés 
n1aga után vo11ta a tá.1gykörbe11 való kutatást. disszertációk készítését, a 
publikációs tevékenység kiszélesedését, ezirányú szakgyóg,yszerészképzés 
be,:-ezetését a fol,.ya1natos továbbképzést 

A hazaihoz hasonló fejlődés alakult ki a KGST mszágokban, „Társadalom
gyógyszerészet és igazgatási g:yógysze1ész~t" elne,;ezéssel a skandináv orszá
gokban, továbbá az Amerikai Egyesült Allamokban A szerző bemutatja a 
tárgykör helyzetét, a különbségeket az egyes országokban. 

A dolgozat további fejezete leírja az utóbbi évek törekvéseit ne1nzetközi 
fó1un1 Jétesítésére az ], I P. keretei között \T égül a. szerző javaslatát isn1erteti 
a társadalomgy ógyszerészet 11clyének Jneghatározására a g~yógyszerészeti 
tudon1á.nyok rendszerében. Szükségesnek tai:tja 11azai és ne1nzetközi szi11ten 
vitaüléseket rendezni a tudományte1ületen dolgozó szakemberek bev-onásá·val, 
az alapvető kérdésekben megközelítően egységes állásfoglalás kialakítására 
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Se--úi1nelu:eis Or1··oc;tudo1nányi Egyete1n Rttdapcst 109'2 Ilőgyes End1'e u D 

I{ s a JI a H: Pa3&umue !lay1u1 opza/-lu'Ja11u11 ffiap.Mal/uu, o6zqec rn6eruroii ifiap.AUUJUll e BeHz
puu u 3Gp)--6CJt(0.M 

no cnyci:aro 30-JICTHeii: íO,U:OBJUHHLI npeno;r:r,:aBaHIJ51 üpl alJH3aUHH <.j1apM3UHH K31( caMOC
T05lTCJILHOrO npet(MC'ra B YHHBCpCHTCI'C, 1(0TOP3TI Hac1ynae·r B 1984 ro;r:i;y aBTO]l no,ri;po6HO 
33HHM3CIC51 p33BHTJ-JCIII npHHl(IiOOB, reMarHIG1, co;r:r,:ep)K3HH5l, HOMCHl(JI3T) [ihi )l3HHOI1 
npOÚJICMh! B xo.a:e OQCHKH c111yauHH B BettrpHH e HCTOp11qecKoií nepcneKTHBbl npczi:c1aB
-'l5lCI pO.Jlb IOJJH}I,HY:CCKHX npaBHJJ, l(JUIIBbl (pap1Hau,esra 13 ynpas.neHHH, opra1n-1sa1u111 <tJap
Mau;en1HY:CCKOi1 npaKrHKH. Tipeno;:i;aBaHHe npe;:i;Mera <(3ar<OHhI cpapMaL{HH1> raKHM o6pa-
30M ywc Hat11-1Ha5I e 1858/59 ~n1e6ttoro r·oµ;a~c}:lnrypHposa.JJo KaK caMoc107ne11bHbiil npe;r:i:Me1 
B newrcKOM y1-íIIBepcHTere„ BMecro :-noro npe,T(Mcra nc-rynHJI ttalJHHa51 e 1954/55 yY:e6ttoro 
rona npe,rr:i11er ({ÜpraHH3aU.H5I cJ:lapMau;HH)), KOTOpblli ccpopMHpOBaJIC7I 113 3Ha!IHH BI(JlIOlJaJO
IU.HX n cefiTI JOPHAHl.J:ec1<He npasttna, oprattH3aU.HJO pa6orb1 n anreKe, Ha tjJap:,'.aqesruqec
KOM sanonc. Pa3BHJ'He ITOBJJCKJIO sa co6oH HCCJIC}J;OB3HHC no ):(aHHOil \)Q,_,;QCTH, npnrorOB
JJCHHC .nttcceprau.tti1:, pacmnpCHHC ny6JIHKaUHOHHOi1 ne.11re.'lbHOCI'H, BBC'J.CHHC oGpasosa
Hlf5I <flap111au;es rOB-CTICU.H a.1111 e I'OB, 6 ccnpep hlBHOe yconep lliCHCTBOBa HHe. 

Pasnnrne ŐbI.JTO no.JJ;oGHLIJ\I s crpa11ax C3B-a, s rnI<aH)J.HHaBCKHx crpattax no,[( tta3sa
HHCI1·1 {(Ü6U1CCTBCHHa71 !{lapMaUHTI H anMHHHcrpaTHBHa5J !{lapMaU117IJ), ):(aJiee B CWA ABTOp 
npcncraB-J15lCT COCT05IHHC npo6JJCMarHKH, paCX0)1()J.CHI171 B Oil(CJibHbIX crpaHax 
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.Ua.JILHei1waH rJiaBa paúo1r,1 orr11chrBae1 crpe'l·UJeHH.H nocne;::i:HHX .'Ier ,11.l?. co3,r:i;a1uui: 
::\1e)IZ,l:'fH3p0,'.J;HOf 0 !}lopy:-.Ia B pa1'1K3X !\\e:>h'.L()'HapngHOr () ÜŰII{CCTBa qJapManew! OB 1--Iar..::o
Heu aurop H3Jiaraer csoe npe,u;i1om:ett11e )J)T5I onpe;:i;cJrc11HT1 l\1ecTa 06111ecrBeHHOti: (t1api11a1~rrn 

B CHCrCMC cpapMaqesrnqecKHX ttayrz. ÜH ClfHTaer HeOŐXOJJ)1:VibTM opraHH30B3'Jb {\HCKyccnn 
B BenrpMH H Ha M€>KllYHapO,JJ;HOi\·l ypüBH:e BOBRCKaH crreu:ttaRHCTOB pa6oTa!Oll.IHX B A3HHOÜ 

06;iac1H HayKH, lfIOÜbl no OCHOBHbBi B011pocai\1 cqJop;i,iHpOBarb nptt5.TIH3IIT€.ITLHO C,W:IIH}'KJ 
roqKy 3pCHHTI 

Z a 1 a i, I-;::.: Tlw <1cience o.f phu/1 rnacy orgafr..isatioí1, tlw rle1 elop1net!t o.i social-pluttmaq1 
in H 11 ngaTy and ab1 oad 

On thc oocasion oJ the ::SOth a111Ü\e1sa1' oi the lH:tc.:hing of phaI1nac;. 01gr1nisation 
as !:lll inckpEndeut uuiY·f;1sit\' discipline in Tiungary·, ,,.hich \Yill bE: CEltl.natEd in 1984, 
t.hE authol' l)IE_,sents a detailecl ie\ie1v of tht· thEOJEtical, then:iatioal. e::ontEntucl and 
ancl non-ienClati> e dt,,eloprnents in thü:: discipliue. ln the cou1 se ~f the historical 
assc:.ssment of the Ilunga1ian situation, the iole of t-he ltgal n1easu1Es and of ihE. phar·· 
n-iacist's oath in the direction and organisa.tion of phar1na.c.:eutic..:al praoticc is sho" n in 
a historioal perspective Thus, frorn thc a.oaden1ic ~·f::.:81 of 1868-59 „thE la,, s o.f phar
n-iac..:\" WE.,IE: taught as a spec..:ía.l subject in the "CtÜ\e1sity of Pest. This was iepJaoEd 
f1on1 the acade1nic yE;a1 of 1954-55 hy the teaohing oí „the 01ganisation of phar1na0.'.'-" 
whioh incJuded basic kno\vledge of the lf.gal n1easu1es and oJ the 01ga.nisation of wo1k 
in the pha1n-iaoies and pharn-i?~ceutioal ·wo1ks DevE.loprnent b1·ougt \vith it lt:SE:a1ch 
in this ficld, the prepa1ation of thcses, 1nort livEl) publication-acti\·it1, the intro
du0tion of the training of phar1nacists spcoia.Jised ín this field anrl eontinnons post
graduate training. 

A. devt.,lopn-ient sin1ila1 to that in lfunga1y took place also in the oth1.:·1 Coni.1.:con 
oount1ies, in thc Soandinayian oountries under the title „Socio-pha1n-i110.\ and 1nana
gE.l pharrnao)" as "\Vell as in the 'CSA. The cu1rent pasit.ion in this fiEld and the 
diffEl'f;llCES in thf_, practice of thfJ ,.arious countries a.re also pn::•sentt:·d. 

The next chaptE;I describes the IECtJnt efforts to c..:1f·at,E; an inte1national 101urn \Vithin 
tht: f1an1e"·OJ k of FIP A ieconi.n-iendaiion is snbnütted for tlie dE1finitio11 of the phi.et, 
of sooio-pharrnaoy in the systen-i of phannaceutical scÜ:·nc0s Th1.:· autho1 considt:1s 
thE organisation of Hunga1'ian and inte1national conh;1·enoc·'8 with 1 be ptu ticipat ion 
of spEcialists necesBary in or<le1 to ag1Ee upon au app1oxünatrh unifonn a.pp1oach 
to the fundani.ental proble1ns. 

I{. Z a.la í: ln- u11,d au"Jlrindi8che J•)nl11„ü;k!un(J dm phcn 1nazeHt(.-;chea 01 gu11'i.~ie1ungs
kv..;ule und ,S'ozialpha1 niazie 

„-lnlüBJich cks 1984 fiilligE.'11 30jtlh1igen ,Jubill-Jnn1s <lE-1 pliar1naztut.isehfn ()Igani
f!~ltion, als sclbststrindig(s 'Cnive1.siifitsdisziplin ~ biL·tet die Ai b~~it r:in1.:n ausfüh1.lichEn 
l!btr blick i11 I-Ii11bliok auf dic theo1E:·tisohe, t he1natisohr::, inhaltlichc Eni \\·ioklung 
<les Then1enkreises und auf dif·; BÜ.:h irn l3erE.ich der Korr1enklatu1 ahgcspidtE·n AndL
l ungt.·n ln-i Zusan1n-ienhang init der l)a1stE„llnng de1 einhE irnis0ht-.11 Situation "i1d 
auf die l{olle der l{echts1egel und <les Bids de1 Pharn1azeuien io de1 Leitung und ()1ga·· 
nisation der pha11na;.o;eutischen Praxis hinge\'-icsen„ J)!ll J:.,E:lustoif „Gesctze dL1 1Jhat
n1aziF" 1vw.de an de1 ""Cnive1sitff.t Pest he1eits voin Sc.:hluljaln J 858/59 als sElhststiindiges 
Lr.:lnfach unte11ichtE't AnRtellf' dif.:Sf·s J_E,lnfa.d"lR t1at \·0111 Sehuljah1 l!Fi4-/.5S ttll dit 
,,phn.1n-iazr ntische Organisation ", '\velche die l{echtsi rogellehre SO"\\ ii:::J die l{en ntnissf 
dE1 . ..\1be~tso1ganisa.tion de1 Apot.hckcn und pharn-ia:r.t.:utischen DetiiclJc in sieh iaBt 
Dit: Eut\\'icklung bxachte positi,.e Ercheinungun ~ l?oxsuhungstiitigl.:(-·it, Anfe1tigu11g 
'on DissE,rtationen, Ausa1 heitung der Publika.tionstiitigkeit, Einfiiln ung ( lr-·I F'auhphar-
1nazcutbildung, kontinuiE·1lk.ht; Forthildung -- nlit sich 

J-::ine i'ihnliche Entv.liclkung spieltEJ sich SO\\'ohl in den l-{,G\V--·.Lánrle1 n, als auch i1 
Skandina\ ien - \VO die Disziplin „So:1.ialpha1ina.:1.ie und Y'"e1 \valtungspha11nii.zie" 
genannt \Vird - und in den 'USA ab. Ansohlif·nend "·iul ühe1 die unt·ti·schiedliuhf; 
Lage des 'l'he1nanklfJises in den eii1Zf:lnen r~ande1n Le1ichtet„ 

I1n niichsten l{a.pitel \Verden <lifJ Best1t·bungt:·n na.ch der G1 undiiu::; •·'i.nes inte1 nat;io·· 
nalen I?o1un-is iln Rahn1en der I?. l 1). beschriLhen„ Arn E1irh·: dt„1 A„1litit \YErden 
Y"o1·schlrige unte1 b1eitet: Es \VÜre \VÜnschens1vt·1 t den Stellen '\'i r,1 t (k1 Sozialpha.1111azie 
iin S\ stern dE.1 phar1nazeutischfn YVissensuhaftEn zn bE·stini.n1t.n, a1Jflcrdf·n1 !JEs1.e.ht 
auch die Not'\vendigkeit <lessen, ba.IJ itn lnte1t-;SS8 de1 Ausbildung eine1 ann8bE:·n1d 
einhE:·itlichen Anschauung der grundlegenden J<.'ragen, auf einheirnische1 und intt:1-
nationalt:1 .Lbene Fachdislussionen und Sy1nposien '\e1austaltet 1'e1den. 
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