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Szervezési közlemények
A HÁLÓZATFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
dr. Felföldi Sd11dor el11ökAz M GYT Szervezési Szakosztálya 1990. október l7-é11
ntbmz. A rendezvénye11
Közpo
i
szenár
Gyógy
si
letével előadóülést tartott a Főváro
I, főigazgató-helyettes) és
elhangzottak köziil közreádjuk dr. Hamv as Józse f (OGY
nt) által megta rtott előa
dr. Kotsy Józse f (Bara nya Megyei Gyógyszertári Közpo
dásokat.

A gyóg-yszertár létesítésének és felszerelésének alapelvei
Dr. Hamvas Józs ef
a
A cín1ben szereplő alapelv kifeje zés ncn1 véletlen, n1crt
yoszabál
s
kogen
egy
t,
verdik
a
célja
jelen munk ának nem
ő
zás ismert etése. Előadásornmal célom csupá n a rendez
oláfelváz
ségek
lehető
dási
megol
a
a,
lágítás
elvek megvi
sa és ezek alapjá n a megfelelő, a szakm ai és gazda sági

rendsz er lényege:
- kczdc rnénye zö a vállalkozó (magán) gyógyszerész,
- szakh atóság i vélem ényt adó az OGX1.
- határo zatot (dönté st) hoz a megyei szaldg azgatá si

szerv.
Ezen rendsz erben a jogsza bály a minisz térium jóváh agyó funkc ióját nem említi .
gítése.
A kifejt ettek alapjá n megál lapíth ató, bogym a a gyógy
ás kérdé
Elsőként vitata ndó meg a gyógy szertá r alapít
,
yozva
szabál
elműen
szertá r alapít ás egyrés zt nincs egyért
rse.Na pjaink szabál yozás a és ennek megfelelően a gyako
egyséaz
térő,
el
er
rendsz
si
rnásré szt az aLllalmazo tt eljárá
lat két megol dást ismer.
vé.
ges szeml élet és gyako rlat ldalak ítását nem teszi lehető
gaz„A
énye
közlem
a) Az Igazsá gügyi Minis ztériu m
énél
kérdés
ás
alapít
r
szertá
gyógy
a
n
Ebből következőe
dasági társas ágok tevéke nység ére vonatk ozó jogsza
alapel vként kell a következőket figyelembe venni:
a··
)]
(1989
04,
297-3
(7),
1,
bályok ról" [(Cégközlöny
1. A gyógy szertá r alapít ás enged élyhez kötött ségét magazdá lkodó szerve zetek által enged éllyel végezhető tevéálnia. Erre algasszintű jogfor rásnak (törvé ny) kell deldar
ozásáb an a
kenységekről szólva a gyógy szertá rak vonatk
es
kal!nas lehet a közegészségügyi törvén yvag) 'egy egység
ú gyógy szerkövetkező megjegy-zést teszi: „a közfo rgalm
alon1
társad
a
hogy
gyógy szertö rvény. Ezzel biztos ítható ,
a
tárak létesít ésére jogosu ltak köre nincs megha tározv
egésze számá ra egyértelművé válik a gyógy szertá r közazon(így korlát ozva sem), a gyógy szertá r létesít éséhez
écgés7-5égügyi jellege s az, hogy ezen betege llátó intézm
ban a 8360- 2/195 3 (Eü.K.5.)Eü.M. utasít ás értelm ében
i.
tartan
ja
kíván
n
nyek alapít ását az állam kézbe
enged ély szüks éges" . .1\. többs zör módo sított egész
2. A gyógy szertá r alapít ás (ebből következően az átheúj
dés
bekez
ségügyről szóló törvén y 56. parag rafus (4)
lyezés, megsz ünteté s) kérdé sében egy döntés i pont érvészövege szerin t: „a gyógy szertá rak létesítéséről és fennnyesü ljön. Erre az állatn i mech anizm us felépí tését
tartás áról külön jogsza bály rendel kezik" .
ak
figyel embe véve a népjó léti minisz ter dönté si jogán
Az előbbiekben idézet t 1953- ban kelt utasít ás - vélel.
asnak
alkalm
látszik
deklar álása
ellené re - az
mezhetően - minde nki előtt is1nert. Ennek
3. A g)'Ógyszcrtár alapít ás kezde ménye zéséne k a leheezen
hogy
eni,
rögzít
rű
célsze
e
emlék ezet felfris sítésér
Itt elsősor
tőségét az összes érdek eltnek biztos ítani kell.
alapít ású fórum rendsz er lényege, hogy:
ia
ban a gyógyszerés1se gondo lok, de nem szaba d ldzárn
- kezdeményező a helyi tanács és gyógy szertá ri közés
ainak
orvos
telepü lés (telep ülés-r ész) lakoss ágána k,
pont,
jogát
ezési
mény
elöljá róság ának javasl attéte li, kezde
határo zatot (dönté st) hozó a megye i szakig azgatá si
sem. A:L utóbb i esetek ben termé szetes en a kezde ménye
szerv,
".
yerése
zők „felad ata" gyógy szerés z „megn
- jóváha gyó, feljeb hvitel i szerv a rninisztériurn.
4. A gyógy szertá r alapít ás eljárá si rendjé t és követe ljogolét
Az el járás előnyeire, hátrán yaira, nap jainkb cli
ményr endsz erét jogsza bályba n (NM rendel et) kell kosultsá gának kérdé sére nem kíváno k ldtérn i.
difiká lni. A jogi szabál yozás nál rendező elvkén t kell
b) A gyógy szerés zi magán tevél( enység gyako rlásár ól
a követe l- · figyel embe venni, hogy mínd az eljárá s, mind
szóló9 /l 990.(I II.28. )SZEM rende let tevéke nység rejogo
függetájától
onform
tulajd
r
szertá
gyógy
a
ményr endsz er
sultsá g feltéte leként rögzít i [l. (2) d.] hogy a magán tevéazono s
s
eljárá
az
de
eltérő,
er
rendsz
ln1ény
kövcte
A
len.
kenys éget gyako rló megfelelő helyis éget tart fenn, vagyis
tö,
kell legyen a különböző gyógy szertá rak (intéz eti, l.isegí
gyógy szertá rat üzeme ltet. Ez esetbe n az alapít ási f árum-

tásánakse
követelményeketkielégítőszabályozáskialaki
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fiók) eset ében .
A jogs zabá lyba n az eljá rási rend szer
pon tos kod ifiká lása mel lett ki kell térn i a jogi lag és
szak mai lag jelentős ién yezőkrc, de a sza kma i rész letk
:öve teln 1én yek
n;eg foga lmaz ását irányelvre kell bízn
i.
Jogilag jelen tiJsé ggel bíró tényezők:
- a gyó gysz ertá r alap ítás szem élyi
felté tele i (diplon1a,
szakvizsga),
- forg alm azás i kör, kötelező kész let,
-szo lgál ati idő (fol yam atos működés)
,

1991. máj us

I\fern

szabályozJ1ató irán yelv ben a szen
iélyi felté telrendszer. Min dan nyiu nk előtt isrn ert,
hogy mily en felté telre ndsz ert alak ított ki az álla
m a gyóg ysze rész i

tevé keny ség végz éséh ez, rnel yhcz kapc
soló dik az elm últ
évti zede k szak képe sítés sel kapc sola
tban kial akít ott fórurn rcnd szcr e. Min deze k az álla mha
talo rn jogi eszk özei vel kerü ltek meg hatá rozá sra, ezér t
irán yelv form ájáb an
való meg foga lma zásu k meg enge dhet
etlen .
Úgy szin tén nem lehe t irán yelv i szab
ályo zás tárg ya a
gyó gysz ertá rak f org al nzaz.ási köre
- gyógyszerész jelenléte a gyógyszertá
és
az árre ndsz er.
r n1űködésekor,
Eze n niin den álla mpo lgár t közv etve
- a működés álta láno s szab álya i (gyó
vagy közv etle nül
gysz ertá r fajtá k),
érintő kérd éskö rben a jogs zabá
ly megismerhetőségének
- felelősség bizt osítá s.
és
szab ályo zó jelle géne k lété re kell épít
Ezek releváns tények, rnclyeJ.: a gyógysz
eni.
ertár n1üködé\ 1égez etül nem lehe t irán
yelv ben rögz íten i a jogi lag jesével .szcin ben n1in den cse tbcn elvá
rhat ók, n1egköve tclh elentős tény eket , jogv iszo nyok
t ök, a bete gell átás foly an1a
at eldöntő kérd ések et. ivfegtoss ága és bizt onsá ga
besz
él és ünk nézőpontjából az irán
szem pon tjáb ól gara nciá kkal bírn ak.
yelv ek pozi tív'
tarta.ln1ának körv onal azás a tűnik jele
.l\.z irán}·e/v lényege, hogy valan1el
n
tösc
bbne k. Ebből
y tevékenység (vagy
)dinclulva az aláb bi térnc1körök össz
ann ak rész e) végz ésén ek írás ban rögz
efog
lalás
a látsz ik inített , követ cndö gya dok oltn ak.
korl atát írja le. „Bo nus pate r farr1
ilias", a jó, a gond os
a),4 gyc58} szc11Jr alapfíás indokolt
gazda eljá rásá t f'oglalja össze. Irán yt 1nut
sága cí1nü irán yelv
at az ado tt tevé fogl alja össze azok at a szak1nai kövc
keny ség hely es végzésére, rnegfoga
lclrn
énye-ket, clbí rúln1azza, hogy a luúo iási, érté kelé si szem pon toka t,me l yck
rnán y, a gya korl ati élet n1el
új
gyó
gysz ertá r alay meg oldá st tart ja
pítá sa sorá n figyclcrnhe veendők. Eze
elfo gad ható nak . Megkülönbözteten
k
a
köve
tkezők:
dő a jogs zabá lytó l
- ellátandó betegek szdn ia.A különböz
sem koge ns (kötelező), sem disz pozi
ő orsz ágok gyatív (engedő) jellege
korl ata és a korá bbi haza i szab ályo
nincs. Az irán yelv be ncn1 tartá sa
zás eltérő. Mag yaro rnem szan kcio nálh ató,
s:rJig
on a 600 0 Iélekszfun volt az elfo gado
viszont az crcdn1ény clznaradúsa eset
tt. .A.z euró pai
én, káro kozá skor az
orsz ágok a népsűrüségből, a bctegellá
irán yelv töl clté róne k rnag yará zato
tásf
cjlc
ttségéből kit kell adni a (rnelyct az
indu lva, a gyó gysz ertá r gazd aság ossá
iga:1_<;ág hely es rncgisruerése k{rd 6séb
gi
111u
tatói
t is figyeen d6n tó szer v n1(:r lern he vév e hatá rozt ák rncg a „szi
lcgcl, elfogad vagy elut asít) .
iksé gcs" lako sság
szún1út. Ebből kiin dulv a a 200 0-60
.A..z irán yelv további elha táru ló isrné
00 lako s közö tti szán1
rvc a jogt'orrús1ö1,
az cll'ogadható. Terr nész etcs ,hog yittf
hog__1/olyan tech nika i-sza kma is:t. abál
igye lern bckc ll venyoka t rögzít, rnelyck
ni a telepiilés jelle gét is („alvó váro
ncrn tarto znak a jog által szab ályo
s", „vár oskö zpon t",
zott terü lete kre, kívül
„nag yüze rn köze lség e", „álla tgyó gyás
esne k a jog érdeklődési köré n, írot t
zati közp ont" , stb.).
sza.lcrnai szab ályo k.
tová
bbá nen1 szab ad figy elme n kívül hag
Az irán yelv cldn ye, hcl'6Y - szernben a
yni, hog y hazánkjogalkotásra vo- ban aze!1nú!t évti zede
kben a nagy (a telep ülés egész lako snatk ozó szig orú, kog ens szab ályo kkal
- a kibo csát ásra joságá t ellá tni szán déko zó) gyó gysz ertá
gosult a gyak orla ti élet, a tudon1án
rak alap ítása volt a
yos ered rnén yek és a
g)'<t
kori. .A. bete gell átás szín vona la, a gyóg
gazd aság i élet vált ozás akor gyo rsan
ysze rész ek tetud reag álni a rnegherb író képe sség e a jövö ben a több
vúlt ozot t visz ony okra . Ez tört énh
!dsc bh gyó gysz ertá r
et akár úgy, hogy a:.:
alapítá:s g)'a korl atát vetí ti c.lötérbe
irán yelv eket n1ó dosí tja, akár úgy, hogy
. Összefoglalva, az elúj tcrü lcte kets za- . látaHció bete gek szár
nát 200 0-60 00 közö tt célszcrlí I11cg
!Jályoz.
hatá rozn i .
.A..z irdnye!1.1 jelentősége ezek után
abb au fogl alha tó
- //orr:.áskölZCídben rniiködő 011/o
össze, hogy seyfrséget nyúj t az ado
si rende!/Jk szdn1átt tevékenysége.t, fognak figyelernbe véte le is indol<olt
lalkozlist lizők szdn1ára a helyes gyak
.
Gon
dolj unk itt elsősor
orlat követésére..
ban az ún. rendelőintézet közelségére,
/\.z irúnyelv kibo csú tásra jogosultsiíga
u1ely nern csak az
lanyi jog, jogs za- ellá tand ó hete gszá
rnba n, de az 11lapítan<ló gyó gysz ertá
bály i rneg hatá rozá sa szük sége s.
r
fia elfo gadj uk, hogy a
spec iális prof ilján ak kial akít ásáb
jogs zabá lyt a tárc a (['-iépjóiéti Min
an is szer epet játsz ik.
iszté riur n) bocs átja ki
Ezt az irán yelv rnin t figyclernbc vccn
- enne k rncgfelelően ő n1ó dosí that
dö szer npo ntot kell
ja, értc line zhct i -, tohogy
rögz ítse.
vább á rendező elvk ént valljuk, hog
y az irán yelv a jogs za-/\g yóg ysze rtár alap ításá nál igen.fon
bály okb an fogl alta k vég reha jttls
tos ann ak vLt.sgáána k el6s egít ését is
lata,
l1ogy az ado tt tt:lepiilé.sen (telepiilés rész
szulgál ja, akko r az irán veh· klbo csá
ben) nuir 11tütú ja
ki>di k-e gyó gysz ertá r, \'agy a
-:tz ~>rszágos inté zet: a ható ság (pl.;
bete
gell
átás „í'eh ér
OG'(I, C>ÉTI. ()f(I l'olt júBa k" i'elszárn
olásáról van szó. J-\Z irán yelv nek rögz
stb.),
íteni e kell azon szer npo ntok at, rncl
- i11ctölcg a I(ar nara lehet.
yek a gyógyszcrtéirak
„ko nku renc iájá nak " reáli s, rnér tékt
Az irán yelv eket tárgyi , tarta!nú
artó rnegfogalrnuzú.olda lról viz.sgálva - s
sát tartu lrna zzák . Indo kolt figyeien
n1cgndva a gyó gysz ertá r alap ítás téru akör
1be
venn i 1~ gyógy··énél - a köv etszer tára k gazd aság ossá gána k kérd
kezőkre hívon1 fel a figyelme
ését is.
t..~ tárg yi olda lt nega tív (am
i
E terUleten alan yi olda lról vizsgálva
ntrn irán yelv i tCrna) és pozi üv (í.u11it
kier nclk edö jele nsz.abályozua az irán_ytősége van a gyó gysz erés zek
elv) rneg hatá rozá sban rögz íthe tjük
érde
kké
pvis elet ét ellá tó
.
t;gycsüíctne
1

k (lvíG''(I(), arnely ezen irá_r1yelvek kiala
icítá-
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vélem éJ{or mind en gyóg yszer ész érdek ében kell, hogy
yét kifej tse.
os kérd ések
b) A gyógyszertdr rm1ködéséve/ kapc solat
etét turterül
két
nak
azásá
ogalm
ánye lvben való megf
,,műkö<lé
ún.
yikaz
Azeg
tani.
álasz
szétv
ltnak
>roin doko
elv". A
i irányelv". a másik a „felszerelési irány
irány ló
tagla
rt
működéssel kapc solat os" kérd éskö
m
tarto
t
azásá
ogalm
lvben külö nöse n az alább iak megf

Jdok oltna k:
tevék enysé g
- A gyóg ysze rtára k szolg álati ideje alatt i
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nincs " kértalma z. Elbír álásn ál, ellenőrzésnél „meg vandés eldön tésév el egyszerű az állásfoglalás,
zodá si lehe- a nem szak embe r szám ára is könnyű eliga
tőséget bizto sít,
alaL'Ul- telje sen azon os felszerelésű gyóg yszer tárak
nakl d.
Hdtrányként az alábbial{at emlí tem meg:
yezé sre igen
- a rend szer mere v, az egyé ni kezd emén

kicsi a lehetőség,

kiala kulá- az elbír áló „bür okra tikus " szem léleté nek
),
sítom
tcvé- sát segít i elő (ha valam i nem „úgy " van, eluta
ldásr a
"ügyelet", „készenlét" szabályai, létszám ezen
mego
- a nem szak embe r szám ára a legolcsóbb
:enység alatt) ,
való törek vést segít i elő,
ség" etika i
- az orvo si vény ekke l kapc solat os „tevé keny
k megf e- a gyak orlat a gyóg ysze rtár egye di profi ljána
;zabályai (pl. dózis),
t.
lelő kiala kítás ára nem ad lehetősége
-gyó gysz ertár „hird etés" szabá lyai,
lényege, hogy az elszer
rend
sos
lyozá
szahá
keret
,4
b)
kérdé se,
-gyó gysz ertár ak cgyn1ás helye ttesít ésén ek
a szabá lyozá st. „A
el
i
érendő célt véve figye lemb e végz
zés, szak - gyóg yszer észha llgat ók képz ése, továb bkép
elve (PH2 J87)"
irány
ak
tásán
gyóg yszer ba tóany agok gyár
<épzés,
az ellenőrzött
lvek
ánye
[(„Ir
za
a következőt tarta lmaz
- szal<könyvek.
13 (46) 33-3 9
yek
emén
Közl
I
OGY
rolás gyóg ysze rgyá rtásr ól"
Hangsúlyozni szere tném , hogy az előbbi felso
labo ratór iuőrző
ellen
n
legye
'
óna.1
gyárt
1988.)]. Mind en
vitár a kész tea
tés,
felve
olat
gond
a
Célja
atív.
plifik
exem
szem élyze te és
ma. A labo ratór iumn ak legye n rnegfclel6
atáro zásátés. Az irány elvek tarta lmán ak végleges megh
ési vizsg álalegyen kellően felsz erelv e a minőségellenőrz
k indok oltna k.
szeri nt kell
nál két rendező elvből való ldind ulást tarto
zerek
tok elvégzéséhez. Irásb an rögz ített móds
evétele, a máAzegyLk a hatál yos jogsz abály ok figyelernb
kalib rálni
ént
dolgo znia. A n1űszercket rncgfclclö időnk
einek véde lsik a gyóg yszer észet (gyógyszerészek) érdek
álni.
haszn
kell
et
kell és n1egf'elelő 1ninöségü reage nsek
:
hogy
e,
1ne.
előny
szer
rend
E - keret szab ályoz ási kifej ez vezető
A gyógyszertár felszerelés alapelveinek., ezen
- nem köti gúzs ba az egyé nt. A:z elérendő célho
nytelmé
köve
zette n szak mai kíván alma kat megh atáro zó
111eg.
ozza
határ
végző
utat a felad atot
mód ja kétfé le
rend szer kihir detés ének , közz ététe lének
t bizto sít a
- Ruga lmas alkal rnaz kodá si lehetősége
aisza
slakm
vagy
lehet, n1ert rögz íthet j ükjog szabá lyban
i és a tudo konk rét felad at inego ldásá hoz, n. gyak orlat
alapj án vélebályb an (irán yelv) .Ako rább an elmo ndot tak
rnány os élet válto zásáh oz,
adha tatla n,
sít lehető
mény em az, hogy a jogsz abály i előírás elfog
- a szak mai érde kek n1egséri.ésc nélkül bizto
gosu ltság a
tehát e terül eten is a szaknzai irány elv létjo
oz.
tásáh
séget az egye di 1neg oldás ok megv alósí
mell ett kell s ikra száll ni.
Hdtrányként felho zható , hogy:
és a szak Elfog adva az előbb elmo ndot talm t, újab b kérd
alapo s mér- az ellenőrzést, enge délye zést (elut asítá s)
oldal ról köze ás időben
mai irány elv tarta lmi jellege. A kérd ést két
eljár
az
t
ezér
legel és kell hogy n1egelőzze,
líthe tjük meg.
hossz abb,
róbb ré..szleteőséget
a) . . 4. nierev, tételes elöifás, amik or a legap
- a szak rnán kívüliek szárn ára eliga zodá si lehet
éyszer
n a gyóg
kig mind ent rögzí t az irány elv. Hazá nkba
ncrn bizto sít.
érvén yesü lt.
szi gyak orlat ban - a közeln1últig - ezen elv
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