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A gyógyszerellátás helyzete Szabolcs-Szatmár 1negyében
HOll Y.Í.TH TJ.Bül\ FŐGYÓGYSZE!\ESZ, füTLl ,JANOK GYÓGYoZEllTAil 1· EZETÖ

A szerzők bcszán1olnak a Szaúolc8-Szatn1úr J.lf egyci
Gyógy8;;crlári. J(özpont nicgalakulásáról. 8Zcrvczeti
felépítéséről, szen1élyi összetételéről, a gyógyszertárak
állapotáról, ererln1ényci1~ről és gonrlja.Zl~ról, valanlint
a. MG YT Szabolcs Szatmár J1f egyei Szervezetének
életéről. A szá111szcr1l. adatokkal alátcl-Jnaszlott anya{!
a nuiga valóságában úszi.ntén feltárja azolc~at a problénuíkat, nlelyck Szabolcs-l3zat1nár n1egyébcn különösen
é.<J eyyedi 1nórlon jelennek n1cy a 1ne(fye yyóyyszcrellrítá.srlba.n, t li krö;;i azt a törekvést. hogy az OJ'8zár108
átlaytól - cqyes l.'Onalko::á.sokhan - J1utlalko::ó cln1aradást a lchctöséyckhez képe8l C8őkkenlsék. illetve
u1cg.szü.ntcssék.
f(özponluHk n1cyalakulá.sa
.~\ \·állalati alapítóleYé\ Rzerint 1D51J. augusztns
l-én hozták létre Szabolcs-8zat111ár n1egyéhen is a
gyógyHzertári központot. ill. az ezt n1egeliíz{í állanli
Yállalatot. Ekkor 6G gyógyszertár rnliküdött a
n1egye területén. A patikák túlnyoruó t:übhségének
1nüszaki állaga és felszereltsége 110111 1negfelel6.
területi eloszlásuk csak éppen elí(>gadható volt.
·"- II. világháború után újonnan kialakult SzaholcsSzat1nár 1negyéhez Bereg és Szat1nár vár1negye
gyúgyszertárral ros8znl ellátott periferiáit csatolták. \Tasút~ és úthálózata fejletlen volt é;.; a n1egye
az ország gazdasúgi, szellerni ccntru1nától 1nár ezért
is nagyon távol esett. „!\. rossz inintíségü. ho1nokos.
lápos. hclYizes földnek Hok ctnbert kellett eltartani.
hiszen i1iarról szinte ne1n is beszélhettünk. ,.Erd6háton-Nyíren" az országos átlagnál is nehczehh kürlil1nények között éltek az ernherek ..A.z eltnaratlott
társ8.dahni. gazdasági helyzeth{)l nclóclóan az egészi:iégügyi knltúra i;.; ehnaradott volt. .:-\ gyógyszertárak állapota nern nagyon kiilönhüzött a kürnyezfi
lakúházakétöl. ~i\ patikák és a hozzátartozó lakú;..;nk zün1e vályogból épült. földes, kon1fort nélküli.
1!150-hen csak 8 patikában volt vezetékes víz.
Nagy feladat ,-árt a 1ncgalnkulú vállalatra. inclynck telephelyéül a Nyíregyháza centrun1áhan lévé)

Felszabadulás út 3. ';zám alatt lé;-ii épületet jelülték ki.
.c\z épiilet egy részében patika n1íiködött. nuís
részében ideiglenes lakásokat alakítottak ki. _._i\z
épület n1cllett tíllt a híres „l\Ingyar J(qrona" patika.
111ely 18-t2-t61 Bencz11r T'iln1os gy6gyf'zerész t:11lajdonn Ynlt. s e házban i:izületett 1844-hen Benc;;ur
(/yula, a neves feHtti. „Az épületet. a II. világháborúban bo1nhnta!ú,Jat érte. kiégett. ~q_z épületet le kellett hon tani. ezért a patik{tf. a ;.;zo1nBzédos épületbe
kültöztették. 10;)0-ig küzf()rgalrnú gyógyf-'zertárként n1üködött. 1najd a vAllalat n1egalakulásúva\
itt alakították ki az iroclahel~yiségekct. ICés6hb az
egész épiiletcHopnrtot a (tyógyszertári I(özpont

vette használatba. Az cmelete1! helyezkedtek cl az

ii·odák. a földszinten. az udvari rés~en a raktárak.
karbantartó részlegek, szociális helyiségek. i-\
gyögyszerforgalorn növekedésével a raktárak hefo-

gadóképessége nen1 tudott lépé..;t tartani. l!'okozt:a
a raktározási gondokat. hogy a terület zártsága
n1iatt nagyobb arányú h{ívíttisre nen1 volt lehetnHég. i\ társaclalornhiztosítás kiszélesítéséYel n1egnövekvéj forgalorn rniatt a 111egfelelii szintíí gyógyszerellátást csak nagy nehézségek úrún lehetett
biztosítani.
„.:f;;
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.A hetvenes évek elején halaszthatatlanná vúlt
egy lij központi épiilct létcsít:éHe. i-\ raktúrozúsi
gondokat látva feliigyeleti ~zorvcink iH t:án1ogat.túk
eziránvú terYiinket. „:\ .. Nvírt:er\_,, húroin helvet
javas<Jt az új küzponti épiil~t létesítésére. Ch1zcl1Zságossági és rnú;.; Rzen1pontokat figyelen1be vé,-e Yégiil
Nyíreg3rháza ÓRzaki rét->zén. küzvetlcniil a Sl'Jst('1i
cr(u; n1clletti küzcl :2 ha. nagyságú teriilete11 - a
kijelölés után egy évvel -- In72·hc11 kezd{)dütt.
n1eg az építkezés. Elséí üten1hcn a 1nühcl:y é:-; a
garázssor készült cl. 1D7-t-lJen kiiltözütf-. ki a karhant:artó részleg ..~\ 111úsodik iit:c1nhc11 épült fel az
irodaépület és a központi gy6gyszerrakt:ár ..~\ beruházási költség 7-t ini!lió f(n·int volt. l~hhc'íl 20 inil!i('i
frn·int adúkcdvezrnénve;.; tárnogatúsi külcsön. 2U
111illiú forint bankkülc~ün. a t.öhlii saját erti.
.'1. Gajdos Zoltán építé;;z által tervezett Nívú-tlíjas
épületet. 1!)7!1. dccc111her 21-én vett.ék liir!!Jkha a
T(i)zpont dolgozói. Nagy111értékhen javtiltak n
1ntu1ka feltételei a l\.üzpont eltíz{í épiiletéhez ,·ü;zcJnyítva. i\z irodúk túgasak. hnrátsií.gosak. a r;tktúrakhan n1egszíínt a zsúfoltf'Ú!! ..Az irodaszúrnv els<'í
eineleti ré~zén talúll1at:ó a'· tiszalöki .. Rz;{r·~·as''
patika szépen resta11rúlt: kési.ii hieder1neier-neoharokk stílusú. cli/ifáhó! késziilt hútorzata. korabeli
crv6o:vszertúri eszkiizükkel. T~ berendezések kilziitt.
~;,el~l~el az eszközükkel euvkornn két ,-ilú!!híríí
patikns dolgozott: f(afu1,1/ - ,frí.uo..; és C'.-,;onf1:úr,11
f(o:;;dka 'l. 1 i-rÚrlar.
i\Iár a terület: kijelölésekor gondoltak a I~iizpont
vezeté.ii a hfí\·ités. a továhhfejle;-.;ztés lehel6súgönek a rnegt:ere1nté.<::óre . .:-\z ut.<'afront:on lévi') irodaépülettel J-lúrhuza111osan a lahorat:r'1riu1ni szúr11y i;-;
111egépíthctíí. i-\z építés tnep:kPzclés/~t :1 nf'héz gazdasági helyzet hátrúltatja.

8zerre;;cti jelépih'.s
:-\ t.öhh 1nint. ezer dolgoz/it íf>glalkoztat('> f\i.>z11ont
szerYezcti felépítését az /. l1fb/IÍ;:l!l tuutatja ..:\ :-:.zervezeti fc!építé:-; egy.;;.;zcríi. úttt>kinthett'i: egy oszt:úly
tiibhréle folarlatot lát el.
f~r;ls::rf 111.

ln;r 1r/11kulrf8rt. 111u11 !.·ar riih(f y;:cf

[(üzpt>J1tll11k l\18-L é,·i átlngo:-; iil\0111únyi létszúu1a DG2 fii. az l \178. é\·i ,")(J2 f(),·el sze111hc11 . .:.\z átlagos állon1ánvi létsz{\111 ehhe11 az idr'iszakha11
l 1. 1G":'.-kal e 1nelkcdett. n fon!alon1 ni>Yekedése
ezzel sze1nbcn 52.:J{;(,-os ..~\ 11. triÍJh!::at adatait vizsgálva. kitünik. hogy nüvekv(') n;.;szisztensi létszá111
0
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n1ellett a gyógy.szeré.szek szú1na az 10/t-l. éYi 1-JO

főrúl 108•1:-re nlindöHsze 14ü-rn
4.29 1)~,-os e1nelkedés. l(özpontunk

116tt. l~z <·;-;ak

Yezetfh;ége az
utóbbi években rninden tiJle telhctöt n1egte.sz

azért. hr>gy <L nteg:v·éhe [iúlyúz{i gy('1gysze~részek
n1egtaláljúk szá1nítúsukat. és letelepedjenek ..Evente
egyre több gyógyszerészhallga tó,·al kötnek túrHadalnii ta11ulr11ányi ö8ztöndíj 1;zcrz6dé,st. J\ rnegye
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gin1názin1uaiban a gyógy8zerészi pályát népBzerlisítéi eléladáBokat tartanak ..;\ fiatalok lakásgondjainak enyhítésére lakásépítési alapot. képeztek és
bérlőkijelölési jogot Ü.; vásároltak. ,;\ kezd() gyógyszerészek fizetése az országos átlagnál n1agasabb.
A vidéken letelepedii gyógyszerészek 30 OOO :Ft
lakásberendezési kölcsönt igényelhetnek. Egyedülállókat ketl\'ez1nényes szállás1ehetDségek várják a
rnegyében. „A. Szabolcs-Szat1nár tnegyei Tanács
Egészségügyi Osztálya 15 OOO I?t-os egyszeri letelepedési segélyt adhat a 1negyéhen 1nunkát vállaló
pályakczdéí diploinásoknak.

.A gyógyszerészek heosztúsát 11e1nek szerinti
ho11táshan a l V. táblrbtt tartalmazza. A táblázathö\ kit.tinik, hogy a 1-!ö gyógyszerészb()l 82 fő
vczet{i- és v. helyettesi beosztásban dolgozik, aini
az összléb;zán1nak 5(3'.:{,·a. A vezető állásokon rnajdnern fele-fele arányban osztoznak a nők és a férfiak.
~~nnál nagyobb n különbség az azonos nen1en belüli
arányban. ~:i.tníg a férfiak OOiK·a vezet{) álláshan
dolgozik. addig a n{íknek csak 42~~:.-a.
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_Az asszisztensek létszán1ának alakulásáról a
11. ltíhlá:;at. nyújt áttekintést.

vállalati béralap felhasználást és a hérszínvo·
..(Y. táblá,:at adatai 111utatják. _;\.z
Ó\·enkénti bérfejlesztések alkal!nával n központilag
hizt:osítcit.t kedvez1nén\'es inértéken felül is e111eltük
a béreket 1 fl80-l H8-l·· között. évenként átlagosan
;J·.>;·,-knl. .;\ v{dialat:i hérkültség ezen id6szak alatt
27 .·t l 1,\',-kal einelkedett.
·
.A_

na\ változá8t a

111. /IÍb/ií::.a/

Egv gvúgv,,;z\•ré;;zru t•:-;,·;

. Ím·\:i r;;rgaln111 Ft

l\JíH
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Bérszínvonalunk vált:ozúsú.t és az orsztígos adatokb·'il valú eltérését a ..1\. 1. tríblá::al 1uutatja, rnely
szerint a rne!!vci bér.színvonal növekedési üten1e
ldíiehh az oi~~zúgo8 átlagnúl (1negyei: J.Gl.10'}:1,
cirszágos: 1 ü3.57':;, ).
..\ nies::yei bér.színvonal 108.J.. é'Then

C+yúgy:;zert~:-;zeink fok<1Z<Jtt leterl1elé.:;ét: 111utat..ja a
11 !. trll1lrizat. A.z errv rrvóuvs:;,erészre e;.;fi havi fr)r~
galon1 1H84-hen 1a:Gu;,~.:~kíl:i 1nagasahb az országos
átlagnál. (;sak l(otnároIH és J_>est IlICgye gyógy:-;zerészeinek leterheltsége nagyobb. rrorz képet kapnánk. ha netu vennénk figyelernbe, hogy 1H78. és
1H84. között az nsszÜ·iZten:.;ek szán1a :324-r{il -tlO-re
n{ít..t. Ez 2D,32'.~:,-os asszisztens-lét:.;zún111üvekedés.
:\ gyógyszerész-nssziszte11s arúny az 1H78. é,-i
1 : 2,:l 1-r(il 1D84-bcn 1 : 2.87 -re nőtt. ~:i.z orsz{qzos
arány ebben az évben 1 : l.8H. Ezt figvelen1hc vÓve
az egy gyógyszerész--f- a;.;szisztensrc as'{; havi í(>rgnh.nn tekintetében az országosnál 1n{1r jóval keclvez()hb ez a. znutató. „:.\z 1 Ö84. é\~i országos átlacr
~üinOI ll't, a 111egyei 21.ü23 Ft (80.38';;,)~ Ezzel ~
C+yógyszertári l(özpontok sorrendjében a 1 n.-ek
vagyunk. Az assziszte11sek szá111únak évról-évre
történ() en1clése valn1nit enyhít a gyúgvszerészhiánynn. l(érdés, hogy a további ass~isz'f~n.si létszán1
növelése nern n1egy·e a szakn1ai ni unka HZÍnvona\úrtc1k rovásúra. Ezért és a gazdasági szahálvo:r.ók alakulása ruiatt sern célsze~·fí az asszisztens~k szúrná~
nak további nüvelése.

\l:-3,-!·0~Y,·a

az

ország<~; útlaguak ..Ez a ruegyék sorrcudjében a
lD. helyet jelenti. _;\z országos átlagnál alacsonyabb
hér:-;zí11,·onalat az átla!!nÚl n<H.!Yohh asszisztensi
lét;:.;z{unarány n111gyaró„.z;,a.
,_ ·

,J/ival ked\Tez(ibh képet n111tat: a..('{]!. táhlá:at a
gyögyszerttárvczet6k éi:i helyettesek évi átlaghérérfil az országos adatokhoz viszon:yítva. Itt a l(özpontok sotTendjében az 1. helyen állunk. A Xl 11.
táblá:at adataiból kitíínik. hogy a boo;.iztott gyógyszcré.szck évi átlaghére tekintetében a l(üzpontok
"'HTcndjében a :l. helyen áll11nk. A XIV. túblá:at a
gyógyszerészek havi átlagbérét 1nutatja az 1980l 08·1 közötti években.

1!18-t-hen az oldevc!es asszisztensek éi-i az asszisztensjelöltek évi átlagbére tekintetéhen a l(özpontok sorrendjébc11 a 1-L ill. lü. helyen állunk.

(Jktatrl.s.

trn:áhf;J.·r~p:~ó.s. cyé8:~ségne1:clés

()r\·endet.esen 11(í évrti!-évre a szakgyúgyszcrészck sz{uiHl. nini az egyre tnagasahb szintíí gyógyszerellátás errvik alapja ..Asznku:vógyszerészi képesítés n1eg:-;zer;;Ósét ncn1csak n sz'ál\:gy~ógyszerészi pót~
lék .serkenti. hane111 az itt dolgozók szak1naszeretet:e
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és szakn1ai igényessége is. 1HS-1-ben a gyögyHzeréHZeinknek tnár Gs<.::1-a szakgyógyszerész. Szakonkénti n1egoszlásukat a V. táblázat- 1nntat-ja. ~>\z aszszisztensek képzé.si, továhhképzési adatait a 1 X.
táblázat tartaln1azza.
l\ícgyénk távol van a tu<lon1ányos centrun1oktöl, ezért a szak vizsgázók dönt{í többsége a hálózati
gyógyszerészek szá1nára legkönnyebben elérhető
„(iyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés"
szakot választotta ....~vizsga el6ttálló 27 szakgyógyszerész-jelölt szintén ezt a szakképesíté.st kívánja
n1egszerezni.
~<\.z egészségügyi felvilágosító tevékeny.ség évrfílévre történ() uövelését és a szak1nai rnunka inin<'.íségének javítúsát nagy1nértékhen e1éíseg:ítettc a szouialh:>ta hrigúdn1ozga!on1.
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~4 Jlayyar Gyógyszeré8zeli 'l 1á1\wtsúg 111cgyci
ó';~ervezetének és a.-; Asszisztens /3;;akcsoporl
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tevékenysége

.A. tudozuányos élet fö szervezője a :J11agyar
'rársaság Szabolcs-Szat1nár n1egyei Szervezete .•l\z évi 5-ö társasági ülés alkahnával az utóbbi években vendégünk volt a két Gyógyszerésztudományi Kar több profosszorn, oktatója,
akik értékes, színvonalas előadásaikon is1nertették
a gyógyszerésztudomány legújabb eredményeit.
Jól bevált gyakorlat, hogy a Rozsnyay l\Iátyás
Emlékverseny előkelő helyezést elért előadóit meghívjuk n társasági ülésekre ...'.\. lVIGYT helyi szervezetének keretén belül, a fiatal gyógyszerészek
Hzak1nai 1nunkájának segítésére. problén1áik rnegvitatására 1983-ban znegalakult a Fiatal Gyógyszerészek Fórurna. ~<\ gyógyszerészhiány, a sok
helyettesítés. a pályakezdés gondjai hátráltatják a
fiatalok 1nég aktívabb bekapcsolódását a tudo1nánvos, társadahni életbe.
- .i\z asszisztensek szakznai, tudo1nányos 1nunkáját
az 1966-ban 1negalakult .A..sszisztens Szakcsoport
szervezi. irányítja. 1n7 l-ben Nyíregyházán rendezte n1eg a szakcsoport a rnegyék nzakcsoportjainak országos nagygyülését .•i\z ~4.sszisztens Előadói
V'en-;env 1H7:2-ben történ{) létrehozásától kezdve
111inde1~ versenyen ré::izt vettek a 1nerrve as.':lziszten~
"· Asszisztens
sei. A Borsod·Abauj·Zemp!én megyei
Szakcsoporttal rendszeresen. évente 1negrendezett
találkozók során jó kapcsolatot építettek Id.

J;~\'

C~yógyszerészeti

ldgyéb társadalu1i tevékenység
Megyénkben a gyógyszerészek több mint IHJ'.\.ának van egy vagy több társadahni funkciója.
80 gyógyszerészünk 126 társadaln1i funkciót lát el,
k.özrnegelégedésre. _:\ skála igen széles: községi
tanácstagtól országos szerY tagjáig terjed. (iyógyszerészeink társadahni tevékenységéről a V 11. táblázat ad felvilágosítást..
özak1nai ellenőrző lci:é/.:eny8éfJ
.:\ biztonságos gyógyHzerellátás alapvető kövctelinényc. hogy a beteg az orvosi vényeket bárhol
váltsa i:; be az országban, a kapott gyógyszerek
111inősége. kiszerelése egyforrna legyen. Ezt hivatott biztosítani a rendszeres gyógyszerellenőrzés.
_.\ rnintavételezés a ftígyógyszerész közvetlen irányítása alatt ruliköcl6 Szakfelügyeleti Ü8ztály egyik
igen fn11tos feladata. „~ rnintavételezé.sek eredn1ényét a r 111. táblúz11I mutatja.
Gyógyszerf orgalo n1
CiyógyszerfOrgahnnnk az l OGO. évi 55,026 eFt-ról
l 9i0-re 157,031 elft-ra n6t.t:. _'\ növekedés közel
hárornszoros. i\Z 1978 és 1 ng.~ é\- közötti részletesebb fOrgalo1nkirnutatást a X\T. táblázat tartal1nazza. (iyógyszerforgahnunk
1978-1984 között
- '-'·
._.
közel 50 rnillió Ft-tal ernelkeclett. Ez ;)2,5 ,:;,R-o;;
frn·galo tn nö vekeclést jelent.
_'\z egy 1negyei lakosra jutó gyógyszer fogyasztás
itz 1\178. évi 163.57 Ft-tól Hl83 évben 2~:J. 12 Ft-ra
nótt. _:\z országos átlag ezen idöszak alatt 101.72
l1't-ról 293,75 Ft-ra ernelkedett. "''\z országos növekedés ö3,22';'{,-os, a rnegyei 48 ö4'X,-os.

BérszÍu\'onid
Szabolcs·
(Ji·nzúgos
Sz. n1egy<-'

UJ77
1984,

!J..1,,83
03,·H!

1i.
Hl.

_\. J l. td/Jlá::at
Uyágys::ertárcc::ctiik ús hdyellcsel: é1•i átlagbúre
11;; orH:::IÍgos rillagho::: c·is;;o1111it1·a ( Pt/fri)

Ors:zúgos
átlag
1877
U.lS·i
Ind"x

!-lzaboles·
:-iz. 111f'g~«'

~ltérés

titi n2n
!OU H\l'i
ro5,I n

1\2 7ti2
100 ;JSO

159,94

.:\lpgyék
sorl'end·

%·a

lll\'1,00

;),

\(1\l,·!S

1.

.\: [ / [. tríh/1í:::.11I
lJcOii:::.lull

yyrjyys::,rn3s::,d: t:l'; 1itlag/J1.:r, a:::. urs::tigus
arlato!:ho:::. i·is::o11yltN1 ( Ff.!fii)

()1·1-lzÚgos

átlag

).!egyék
Son·et)(l·

Sznbnks·
Sz. 1rn~gyt·

:1.

107 ,tii
105,:1-1

50 (iHU

·17 11:1
7:i 079
I5ti,:io

1077
1084
Index

70 08S
15!\,0;')

:i.

_\. [ V. táblri.:nl

Uyógys:::.el't:s;:;ek hu!'!· út/119/Jére J[!Sfi-!!18·1 ( Ptffli)

1080
lDSl
lü82
lü83
l DS·!

\"ez('túk

Ht>l:p•t!t'S{'k

Ft

Ft

7Ul2
7 ·!2·1
S(IO:I
S-!75

ti2·1Í
07H-1
7-!t);j
G78:1
sJ:l:i

ü2fJO

Beosztot·
tak

Együtt
Ft

F<

.;suo

tifli)(I

5228

fi-182
li0'1;}

:i:\fi(i
fiti4(l

HüüH

ti5\ll

8108

.\ V. táb!!i::.n!
(/yóyy8::erforga!om olal:1d1isa l!/7()-l!J8..J l:ii::.iill

r::\·t-k

(:\·j gyl'1gysZ!'I'·
forgaloni
t•zPr Ft·bnu

).'ö\'ekt dt':s %·tt
az c•l\izü 6\'lwz
1

Hn!r!lozot t

U3 8fHI

UJ78
l!Jiü
l\180

100
114
121
12!)
1·!2
i.1a

lHKl
1082
108~l

l!l8·l

77()

7,:l
1:1,;J
0,2
(i,;j

3i l
.!(t(j

32ü
·17()
2:i:1

7,:l

21,2
2\l,:I
:17,i
Gl,7
52,;i

10,2
{l,ií

-----_\:VI. táblií::al
f"t)lt\·r:::.lt\1·i forrásol: }[J{i;í-J[IS.J

1

1

2\Iegyék
sorrendjélwn

31 83:i
51 285
Hil,10

33 51iü

5·1 908
lti3,57

Index

Elc érés <,'ii-a

~Ft-ban

I_'_n_,.,_·á_,_01_,______1_o_n_n-_1_1_i;_.J__1_il-_1;_,__1_o_s_.1__1'_.11_15_-_l_D_K_·'::laját

erő

'~'1n1úesi

táinogutúo;

21 82ti
11 lfi:l
)1

:-\!l1n11i tún1ogntús
Hitel
Őss1.escu

)1

:lo

\)~H

5D G81

:-) 1 507

2·1

:J:J .HJ:!
20 HiH

:ioo

20 878
Hl Güfl
124 ·15~!

l\)

(j()(J

l.')fi

·1·!~

252

1H8fi. júliuR

_i\z egy rnegyei lakosra jntú e111horgyógyá8zati
specialitáso k forgaln1a az I 078. évi HO.H2 Ft-r(1!
l!J83. évben I:J1.n4 :Ft-ra nfitt . .:\z 01;.;zúgos növekedési üte1n -J4.ü2'};)-ox, a n1egyei -~J. 12(/.',-os.
A rnegyék sorrendjéhe n ez a ID. helyet jelenti. .;\z
egy lakosra jutó 1nagisztrális forgalon1 a 1negyé-

ben 11.80 Ft-ról 14,Gn Jlt-ra niítt (+24,4H'X,),

,q_z országos átlag ezen idéíszak alatt 13,-!0 Ft-rúl
17,82 li't-ra nfítt ( +32.nn<,:/,). Ttt a Gyógyszertá ri
J(üzpontok sorrendjéhe n a 12. helyen állunk.
.A.z állatgyógyá szati cikkek 1!l83. évi f<>rgahnúban a J(üzpontok sorrendjébe n az utolsó helyen
állunk. tekintettel arra. hogy a n1egyc n1ez{ígazdasági területe inkább nüvény- és gyii1nülest:er111esztésre. inint {dlnttartásr a alka] n1as.

/-! álá::at/•)les;:f ú.~·
.~\ lako::;sÚ!Z 1negf.Clelfí gvc°iL;VHZerellátáshc1z iitenv·
nyüiéghen é~ üss~etételb'C~1 is~ rucgfelell_í gyúgy~z(:l'·
készlet 111ellett a kor:)zerlí uvt'1rcvszeri úrak is elengedhetetlen ek. J\ l\:.üzi1ont'-·;d1~i.;:ulásaknr ebhfil a
szcn1ponthö l Üi sú!yo.s ör(jkséget kapott.~~\ patikáknak Belli a t11lísz.aki úllapota, ;-;0111 a területi o!o:-:zlúsuk 110111 volt 1ne!!;folelú. _E111iatt nas:vnránvú
átszeryezésr e és 1.;:';~rszorü8ítésro volt '-~zükscig.
i\ ~Y V f. táblá-:;ot adat aibí'>l leo\ yashatjuk az 1~lC;5. é:-1
1D84. küzütti uy<'>uvszertárfejle:-;zté:-\ek 111értékét
e]ft-ban. 1fl7;J~in,~.i. küzötti tíz évhcn négy:-;zer
annyit lf 1rdít(1f t 11nk gyt'lgyszertú rak építésére.
1uint az elt'í7.Jí tíz Ó\·hen. _Fenntartási k;j{tséuekrL·
ezen idt> nlatt ü8fi7l cFt-nt hasznúltunk fel."

gyon. Új gyögy.szcrtá r épiil I.evelcken. Nü\·e]i
a gyúgyszcrtá rak szúruút a J(üzpnnt régi épiiletéhen kialakítotl g,yógy;-;zcrtá r. 1nel,v az állatµyc'ig-y:'tszati ké.szít111ények. preinixek f{Jrgaln1azá;.;úra ;-;pocinlizálódot t. ~1\ patikúk területi e!osztá~a ;-;0111 n1egfelelö. ]~éldúul: N3~íregyhúzn lnkosságn 1H-!5 útn tüldi
111int kétszeresére néítt. dc a gyögyszertú rak szá111t1
0-rtíl esak 12-rc e1nelkeclett: egy nyíregyházi
gyógyszertá rra több niint 10 ezer JaJ:.os jut.
....-\ n1cgyc keleti. beregi. Kzatn1úri és a Nyírség délkeleti részén is ke\·és n gyt'ig_yszcrtfll'. :\ lcgrosszahhul el!útott települések g:yógy::;zcrellátás1ít hivat(Jtt
javítani a Jiátészalka kiJrzctében bevezetett: postai
J.;:(jzvetítJí szolgálat. .:-\ kisehh népességü települések elliítúsút: a kéz.igyc"1gys zertúrak hált'izata ja\·ítja. 1~18-L deee111ber :ll-i adnt:aink szerint'.?:/ ki">rzeti or\·o;-; !<Í_t ('1 ilyen l'eladatot.
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A= lOíiJ tttúni t"1j lr'.:t.1•.-;Ít11H'~n\"
B "'"~ l \H\5 ut úui r~·konst ruk<·íi°;
e= UJGi) Útit IW!l! l"<~kow-;t.ruúll, dt· 1•lfogad!mtú úllagú
l) = il gyúgy,;zvrt i"tr 1"<·kousf.J'\lk1·i(·11·a ,;zo-ntl
-

)„ ""'y V 11. táhlá::ut a ~za holcs-f::lzat-n11ír rnerc„crei
gyúgyszertú rak állap<Jtát 111utatja ..~\z utúhhi é~\:ek
fejle::;ztéséne k ored111é11.:vekép11e11 soknt javult a
uvörrvszertú rak n1íí.szaki .szÍtlV(HHlla. JI:n11ek ellenére
;l;éa'-'~rnindicr
avúuvszert:i:í .r r;zorulna kor.-.;zerüsíc
e sok ·-··-e.
tésre. hóvíté;;rc ~B teljes rekonstrukc ióra ..:\ nngvarúnyú fejlesztéseke t é.-; az új pat:iki.:'tk építé:..;ét--;tz
is indokolja. hogy 1nég niindig tübh az egy g:yúgyszertárra estí lnkossÚ!:! az or;-;z{tuns vidéki átlas:.i:núl.
1083-han a 111cuvéhCn egy g~c'igyszertúrra ~tlau
Sl:JH lakos jutot:E: ezzel sz~~uhC~n ,~;, ur:->zágos vidél~"i
útiag os.t:J lako:;/gyl1gy szcrlúr \·o\l. .:\z orszúghan
c~aJ: BtH.L111c:--,t.en jut 1X>hh lal;,:o;-; cg~c gyógyszertá rra
(10 21.S f{i). 108-.!-hon Nyíre2yhiizú 11 átadúsra került a Súg\·úri telepi ú). k';;r:;zeríi gyligyszertú r,
_~\régi helyett két új pntik<1 épiil rnég 'l'iszavasvúr iban, egy-egy ]febérg:varrn ato11. 1'yukodon éH .:\pa-
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:\ vizsgált id<\;.;zak alatt a í(>rgalon1 .J:2.:)'_'„-kal
héi\·iiJt. az iissi:es rúfrirdít{Ls ;);J.22':,-,-kal t'Jnelkedett.
:\ f(H\:;a!un1 11C1vekedésöt !HC!..duiladta az iissZC'S rúÍ(Jrdít,~1::-; et11elkedé....:e. I \lS-J-he;-l a fin·ualon1 h(")1·iilését
n1tlr !l:L:.?2'".-.-han !;:iivette <t ráf(irdft:i.'-'. anicJy n1Ar
a µ-azdasúgos 1nükiidös al;..:ú hat"úrún \·:ui.
·
,'{:oc i o I is! a fi r i yrí il ifi rci;;<lÍ o 111

E:iJz111111tu11!udd l'.n-!-llen. ú11ri!i;-; -1-e tisí'..tC'letl>re
alakult elsfi ízhcn 12 n1unknhriuú cl. JfiCi !'{ível.
i\ hrigúd111ozgalon1 é\·n'íl-évrc türt~~nc'í f(~jléídésér{í\,
valanlint: a llri;:..:úd11k röszére !doszto1t 11ó11zjt1tnl-
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I lHHL július

111akr<'.il a .i..Yi..L.Y. táblá:at ad iBJvilúgosítá.-;t. 11\iként
brigádtagok vettek részt az orsz~'Ígos és 111egyei
i.;zak1nai el6aclóversenyeken. rendezvényeken és
pályázatokon ....!\.brigádok tár8aclaln1i tevékenysége
is jelent6s: aktívan hekapesolödnak a ,-árosi. közHétri, 11árt, 1.\.TSZ. \ 7ürüskercszt,, N6tanács. HN.U'
rn~nkájáha t:ováhhá óvodákat. iskolá.kat. szociális
otthonokat. állarni gondozott gyerekeket és icl6s
en1hereket 1111tronálnak. A. szocialista brigáddal
1nüküclD rnunkahelyeken érezhetiJen ja\'Ult a .szak.inai 1nunka színvonala is.

T, X o p 11 a r: floo/O.llCCll/lC C/llHÍJICClllrn olC/iaflCTTWCll·
1t1,1.11u r1periapau1a.11(1 1; 06..tacrnu Ca60.·I't~Carru1ap
A11Top1>1 :J<llll!Míl!OTC51 co:JJI(l!!l!C.'I a1rrc1111oro UCHTpa
0;01oii 113 lÍOJlhl!l!IX oú.r1acrcií BcurpH!! ero opra1111:::ia1u1cii, _TTl[l!ilb!.'l COCT<lílO.,I, COCTOJI!l!IC.i\ llflllll<l,'lJJC)!(;]U{llX 1\

nc.'1y a1rrc1.:; o
llCBTOB.

Ennek ellensúlvozúsára _Balatonaln1úcliba11.
l{ajclt'u-;zoho.szlün é.s · :.\Ii!?.kole-Tapolcán bérlünk

11varalt'>t. illetve falH\zat. lav továhhi I:lil-150 fii

rJ:-;zesíthet1·; \-úlla\ati íidültc~t'éshen . .'\.z üze1ni étkeztetéshez n vállalati hozzújúr11\1Í.s 0 JTt/nap. 1fl8;)hen várhah'>an :{8/n eF't~ot használunk ;rei jóléti
l'Ólokra.
I\:.üzpont.unk telephelyén töhh célra is használható füves p1ílya van. ahol a nagy népszertiségnek
i/rvendií sport IHlJ iokat is re1Hlezzük. .Az irodaszúrnyha 1r \c\·c'í. j/il felszerelt ITjúsági I\:.luhban
tartj{tk sz:Í!lV()!1t1\as rc11dezvé11ye-iket: a J\.[RZ fia-

talok.
l D7;}-hen Eü. 1uini;-;zteri i >i<";-;éret he11 része~ült
l\".iizpontunk. ill. l \l/!l-hc11 a .. l\iválú ( ~yc'iµy:-;zer
tári f\i)zpont" eíinet is cln.\·ert.ilk.
.A rnegyénk gyögyf'zerellátúsá.ha11 fe]YÚzol! go11dok haso11lúak a legti>hh testvÚr\·{tilalat- prohléináihoz. \cgfC\jehh nlértékéhen tórnek el nz:ol.;:t('d.
.-\z itt clnlgozc'> gy(')_~~·szeré;-;zek n 11a.?.vf(1kú gyc'lµy;-;zerészhiiLny 111iatJ reájuk hárulú tiihhlt't 11111nkú.t
úg~' vé.~zik
e -;;al<'is gondnk ellenére i.-.; -- hugy
l1i \-at{tst11(lat ta 1 6„t:itatott 111unkáj11kka1 k í \-í \·t ák
az: itt élc'í l<il\r>ssáu n1enhee,:.;iJJé;.;ét. .'-i szerénv ered~

rnónyeikke! hr,zz:á~ir111~1k a szocialista ngés;,séµ:iigy
J'cjliidéséhcz,
,

nanec

o ih:11:::11111

CO!lCjl)l\(ll!lllií
u111j1pOUhJC
il<lltflh!C
!tpOlÍJIC.,lhl, l\OTOpb!C OCOŰCHJIO 11
11111~11n11;tyc:u1bHhL'I olípa:::irDt 11ptH10.r1nmTcH n olí;1acT11 Caiío.n•1-Cc:rr.,1ap; wrpaiKacT TO cTpe.,1„1e1111e 1 l!TOlÍhl no no3:.1oiK!!OCTH y.,\Cl!ld!JIJ:lll IUlll 11pc1~paTIL'll[ OTCT<IJJOCTh OT
cpCJ(IlllX 3Hal!Cll!lii CTpa111>1, llJ10H!JJHJ!OU(a.ílC51 no OTJlCJibllbDI acHCl(T<l.'1.

T. H

~z{una.

u :iafiffrax,

i\'1aTCpll3.'l

JICT!llll!O pac1qH,!Bi1CT TC

/::J::ociúl palit ika
l\l83-han l::HJ .~JTt külünföle segélyben részesültek dolgozóink. TJcliiltetési kölb;égekre 112 e Ft-ot
\tasznáJtullk_ fcJ. lü8a-han 17() f() ~alig tübh, Illil1fa frJgla\koztatotta~..: egyhatoda ~ rés~esii\t. v{L!Ja~
lati iidilltetéslien. Evrfíl-évre vii;szatér6 gond. hogy
nagyon ke\·és a f<.íiclényre Hzc'il{> beutaló je_gyek

pc:iy;ir,TaTax

oií.r1acn1oii opra1111:1atl1t11 Olí111ccTBa Bc11rcpc101x <t)ap,,ta-

111

u 1· \"

ú L h: 'l'lrn prcscrd sit-uut/1111 nf dril!/ 1-'lljJJJÍ!I

the crJ11nty S:abolcs-8.:.at111rir
~\11

introduction is give11 Oli Lile nrganisntion of tlio
ccnt.cr of ono nf U1c largcst t~ounL~- nf
Hungnry, on it.s orgunisntional c•onstruction und persona! cn1npnsii"·inn as \\·ell as 011 U10 present condition
nf phariuacics liclonging tn iL .-\ snr\·oy is givcn
(Jn thcir rcsults and trouhlcs as \Vell as on the acLi,·itv nf
!lic connLy organisntinn of t!1c Hungnriun I 1 har11u1Uou~
ticn! Sot:ict.y. 'l'his rnatcri!l!, co11ipletc<l ;vitl1 n111ncricnl
dnt.n, JH'Pscnts frnnkly thc problcrns, 'vhieh nppcnr in thc
<'n11nt..\· tiz11l1nl(~S-Szut11HÍr ín n spccinl rnaHncr. Jj; slHnvs
íllf' iní(•rition to (lirninisl1 111HI 0!irninntc th0 l1nck\vnrd1H:ss in s1ir1ie nspP\:t;:; i1t rt'!nt.ion to tlic \Vhole countr.v as
far 11s 11ossih!e.
11harnllH'Olltit~nl

T. H 11 r ,. át !i: [flwr rli" Luuc do·
i 111 !\ 0111 itrtf. ,(.,'::.rtbolr;s-.<:,'::.rtt 111!Í r

Ar::.ncircr8or:11u1y

Jl(:!'icltiei- wird iibcr dic l\:01t:-;tit..utinn des 1d1arn1Hz('Uiisvl1t.•n Zl:1iti·1uns eines groUen l\:01nit.ats \"Oli U11gur11,
ii!JPr s1~ine11 orgnnisntorischen Au011111, pcrsonel!e Zusu11i·
11iensct.z11ng, dcn Zu:;tund, die .Ergobnissc und Sorgcn
t]('r (lazugel1ürcndc11 Apoi.hckcn so;vio übcr das Lobcn
(!(:!' I\<lt1iit.atsnrganisatinn (Jer lrngnrische11 l'l1annazeutiscl1e11 (i-0s0\lst·!1nfL !)as atu'.!1 zu!1len111ii(,\igf' IJ11tcn
('lllliultcnrlo i\Iaterinl \\'eisL nufrit:h!.ig. der l{culiUit
t:nlsp1·cche11d Httf jcnc• Pro!i!e111c hin. dic sivh itll f\:.01nit nt. Szubnlcs·Szatrnór auf bcsnndere und individuelln
\\"eise in dcr l\rznci,·ersnrguug 111olden. ln der .'\rbcit
,,·idcr:.-;picgcl!. sich nuch clic .-\hsic!it., dnf.I der it1 cinzcl11en
!':0zichungcn l1col1achi.IJnre [{ücksla1Hl vn111 Lnndcs·
d11r('!if.l('hniU· d<'n !\Ii'igli<'hk•:Íif'n gf•1niif.l \"f'ITingf'rL hz\\".
l1e!i<il.10n ;\·pn\e.
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Ln 11C!tnrn raportas 11ri l!L fnndii(n do apot0ka l'.Ctürn

d(· 11nn e! la grnndaj kn111ilat.oj de 1-lungnrio. pri 0;if1
[ ]{ () ! ) .·\ [ ,() \!
:\ ;-;::.alH•h·."·"1.1111111ír tll•\l!Yí'i T11n1Í\'~ (;,\-úi;y,,:z\•ruíri
E iú.t" 'll I j1t j<·l1•11 ! (;:--;1•i1 H•l,. i 1H:·rlci..;l w\'LÓ 111ol\·1i 1111 k \"( nia t •
kozr·l \;\.i adatai.
~. fii. .lf„11nrr dr/ii11: Sz1il•(d('S \"IÍJ'111c•g-\'(' C:\ · (·J.U:\"SZPrt ü r i h ;í i«)zn i 1í n n k !-: ia ! a k u lá:-:u ! fi4 N- túl
!DGd-ig (!lnidnri disszcrt1it·i{1).
:i. .-\z Egl·szsl;giigyi
.\ f j ll isz Í(:!'j ll ltl ndn tg,\-ÍÍ j t.{~Sf'i : :\ (; .\" r"1gy SZPJ't IÍ ri I\:(iz fl!l fl •
ínk >d11tis1,íikai és 111tirk•c:lir•;::ziiH1!1k1 iissz«::Ítr·tt ndnini a
\'( 1nn t kuzr"1 i1 li'isza!d •Hl t. ·-

or:!flllizn sirukLurn, 11ersoniu·11 ku111nf'tn, pri ln stuto de
;quitt~koj apartenant.uj ni fri, pri ilinj rezult.oj k11j zorgnj,
kro111r· 11i-i !a vi,·n dc ln koniitata organizn de la 1-lungara
F,t1·111Hcin :\sncin. La 1nnicl'in\(1 - proviziin per noinhro·
•·nj indi!-:nj 01! sin ronlecr) sinccre 1nrtlkn;4us tiujn
1•r<ilolt'r1tnj11, kiuj rq10rns 011 I\:n111íiato Sznholes-Szni.nHir
,.:p1•t·inll' knj unike (~t! ln 111C'dikarncnt.prnvizndn de ln
li:n1ni!nlo. µi rcspegnlns tiun strebndon, ke oni !aú0liln
11ud~nu1dig11 nú r~cf-iigu !a postr(~stnn kiu 1t1nnt-riű:ns f'!!
t'í'J"tHj illtPtTilntoj - pnst ln huula nwznnnihrn.

( ,""-/:Ji/1o{r,'.')'-1\);;1t{ J1/r( /" _l/ f'.[f//C i 'f1a1U{C8 (f[/.lflÍfJ,IJ·'>','",;C/'f rf /' i f\~i_izjJOJ/f ja, „\'y Í l"l'[f,lf ftt(:;.r( ('.~·rt//rík(),-:;
r:.~. 17 j 7 Í s;;. (/ f/CÍ[J,ll·<:ertár 1\Ty Í reuyfiri,-:;11,, fi1c/s;:,1th1ul uf á.)· u . .']. -- ._j.f()(})
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