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A gyógyszertári dolgozók tevél;;:enységéne!:: etikai l::övetelményei
DK :;1;L.\IECZl BÉL~\ és Dh. STENSZKY El{N(Í

...4 közlernény a

kőz/orgalnní gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek és asszisztensek 111a(!alartúsával,
ill. tevékenységével kapcsolatos ctika·i kövctcln1énye-

ket tárgyalja . ..."1 8zcrzők J.~iintlulási alapnal,: az egészségügyi törvényben, valcunint. az cgész-:Jégügyi dolgozók rendtartásában leírtakat tel..~i.ntették . .•4 /cl.sorolt irodalnl:i forrdsn1u.n.!;úf,~ a tén1a iránt érdeklődők részletesebb tájékozódását hivatottak szolgálni.

szaliúlyait. Ezek a szab{dyok alapjaild1tu1 n1indig
en1ber- és betegcontrikusak ..-oltak, de az egységes
és a szocialista. társadalo1n últal elfouaclott és elvárt
etikus n1auatartás kialakulú;:;ánul~~ feltételeit az
e(ri:sé12:es
tiÍianii ecré::;zséf!üu:vi
e1lútús, az úlla1ni
o.
.._.
0
,..,, '-''
gy6gyszerellátás teren1tette n1eg. Ezt tükrözi a
gyógyszerészi eskü szövege is, a1nely u.. szocialista
társadalon1 gyógyszerészének kötelességeit, feladatait és etikai n1agatartásúnak alapel;; eit tön1üren
foglalja össze ['!].
A g.yógyszerészi tevékenység átalakulása jónéhány problé111ú,t és ugyanakkor szárnos új koncepeiót vetett fel. Ne111 véletlen, hü!.!V az utóbbi évtizedben több közlernény foglall~~zott olyuni f(íként s;;;ak1napolitikai kérdésekkel, ainelyek esaknern niíndeg:rikénck - terrnészetSzcrüen
adódnak etikai vonatko;;;úsai is. 1.\ szerzők ouy része
a gvögv::;zerl·sznek a korszerü uvúuyszerell""iitásban
beÜJlt"Lú:t szerepét taglalja, a jÖ~;{j feladatait igyekszik rnegfogahnazni [ö-11]. :\Iúsok a gyí'Jgyszen~sz,kéJ;Jzés helyz~tének ,elern~é;.iével közel_ít~ik rneg
a. tc1nat [12-ll>J. Isn1et n1asok szervezes1 szernIJonthól tárgyaljúk a kérdést [17-25]. .t\dóclik
olyan k<J:.den1ény is, an1oly a gyógyszerészet igazságügyi vo1u1tkozásait foglalja össze,. különös
tekintettel a gyógyHzerész fegyclnii, polgári jogi,
!Jiintetújogi és anyagi felelősségére [2ü].
.Jelen n1unkánkhan a. gyógyszerészi gyakorlati
sajátos etikai küvctelrnényeit ig.r'ekeztünk n.~eg
fogalinazni, koránt.sorn n teljesség igényóvel. ·ugy
véljük, hogy a közle1nényünkhen leírtak érdeklő
désre tart.hatnak szán1ot és tnvúbbi haszno~ gondolatok forrását képezhetik. „Gyógyszerész" alatt
a tovúbbiakban a közvetlenül a gyógy::;zerellátás
terilletén foglalko?.tatott, küzfnrga.ln1ú µy/igyszertúrban dolgozó, a betegekkel állandó kapcsolatban
lev6 gyógyszerészek értendők ..Az egyéb rnunka~
területeken, pl. gyógyszertári küzpontokban,
gyögyszeriparban, intézetekben stb. dolgozó gyógyszerészek inagatartúsánttk, t.ovéken.ységének ter1nészetesen ugyancsak vannak etikai vonatkozásai, azonban ezek - jellegükből adódóan - kíYLH
esnek az itt tárgyalt té1nakörün.
_4.Japveté) et.ikai követeln1énynek tekintend<'.i,
hogy 1niként az or-...'os1u1k 1 úgy u gyógy::;zerésznek.
7

1\z egészségügyi dolgozók 111agatartását szabályozó álta.liinos etikai elvek és követeln1ények
értelernszerüon a gyógyszerészekre és az asszisztensekre is vonatkoznak. Ezek az el\cek és követeln1ények részint az ogészségüg:.ri törvényben, ill.
annak végrehajtása túrgyában kiadott rendeletben, részint az egészségüg.yi dolgozók rendtartásáról szóló rendeletben nyertek rnegfogaltnazást
[1-3].
i\. rendeletben lefektetett és rnegkövet.elt n1aga.tartási for1nán túl111enőon szá1nos olyan, é1Jpen
az egészségügyi hivatúsbúl adódó elv{irás alakult
ki az egészségügy területén do1gozúkkal - köztük
a gyógyszerésszel szen1ben, 111olyeket csak
elvekben, célokban, szen1léletekbon lehet 111egfogal1nazni.
_!\ szocialista egészségügy rnegvalósítúsúért dolgozók között a szakrnai vezető szerepet az orvosok
és gyógyszerészek töltik be. Ternu.:szetes, hogy
nünd Inunkájukban, 1nincl lnagatartcísukban egyértehnűen és példa1nutatóan kell tükrüzúclni a
rnarxiBta etika követelinényeinek. Ehhez kell igazodnia és kapcsolódnia. annak az önként vá11alt
és elkötelezett etikai n1agatartásnak, 111ely az
egészségügyi hivatás sajátja ..A. sajátossúg abból
adódik, hog_y rnind a g,yógy~zerész, rnind az orvos
1nunkájában a rnunka tárgya az e1nber, a2 e1nbcr
szervezete, sokszor gondolatai, legtitkosabb gondjai.
~!\ gyógyRzerészi ös orvosi etika területei összefonódnak. Ugyanakkor az összcfonóclús 1nellett
n1indkét szakn1ának n1cgvannak a inaga sajútos
etikai jellen1zői is.
A gyógvszerészi uvakorlat, ill. hivatás az évszázacÍok ~orán ldal~idtotta a rnaga su,játos et,ikai

GYÓGYSZ_E:llESZJ~'l'

42

n1agatartást kell tanúsítania, an1ely
biztosítja a hivatásba vetett bizaln1at, a hivatás erkölcsi tekintélyét. r.revékenységével, Jnagntartá,sával arrlt kell törekednie, hogy
a beteg, ill. annak hozzátartozója bizahnát megnyerje, és azt 1negtartsa. ~q_ betegben és hozzátartozójában 1neg kell erősítenie azt a tudatot, hogy
a beteg szakszerű gyógykezelésben (gyógyszerelis olyan

n1esszemenően

látásban) részesül. Minden olyan magatartás, ill.
tevékenység, a1nely 111egrenclíti ezt a bizahnat,
rendkívül károsan hat az egész szakn1a társadaln1i
111egbecsülésérc. --~ gyógyszerész tevékenységének
a célja csak az lehet, hogy a hozzá forduló beteg
biztonságosan és lehetőleg késedelen1 nélkül 1ncgkapja a sz{unára szükséges, gyógyulását e}(jsegítő
gyógyszert.
Annak isrnoretél.Jen, hogy a. betegség a beteg
kedélyállapotának, alkal1nazkoclási képességének,
sőt nen1 egxszer sze1nélyisügének. 1negváltozását
okozhatja, a gyógyszerésznek a beteg irányúban
türeln1es, kírnéletes és fegyeln1ezett n1agatartást
kell tanú:-:;ítania 1nég akkor is, ha a beteg türolrnetlen ·vagy ingerlékeny. l\Iinclig szon1 előtt kell
tartania azt a tényt, hogy iníg az egészséges einbert általában sokíüle dolog Gr<lekli, a beteget c:sak
egy: az egészsége. l\Ieg akar gyógyulni és féíként
ininél gyorsabban. ;\ beteg hitének n1egcrősítése
a gyógyuláslian igen fontos tevékenység. ~l\_ pszichés kapcsolatok kialakítúsára 111indenképpen tö~
rekedni kell, 1nég akkor is, ha a g}·ógy.szerész szó.1nára ez fokozott igCnyhovételt jelent. ~q_z cgyüttérző szavak inaguk is gy{ígyszcrkCnt hatnak, elő
segítik a gyógyulúst.
1\ gyógyszerésznek a 1nunkaküré\·cl kapcsolatos
tevékenységét a szocialista erkölcs követeltnéM
nyeinck n1cgfclcllícn, hivatúsúlJól adódó felcl6.5M
ségénck tudatában, a gyógyszerészeti tudornúnyok
rninclcnkori állúsának n1cgfolelr'.:ien kell Yégoznic.
Tevékenységével hozzú kell járulnia a lakosság
kor:;zerli gyóg.yító-n1egel(jz6 cllátú:-dtl1nz, az orszúg
közegészségügyi-járványügyi helyzetének úllancló
javításához. Ennek érdekéhen rendszeres egt~szség:
ügyi felvilúgosító, egészségnevelési 1nunkát kell
v(·geznie. ]~z utöL1bi tevékenység erkölcsi alapját
az kl;fJL'Zi, hog.Y a gyógyszeréf:lz - n1i11t inagasan
kvalifikillt CL'.f:szs(·~!.!ll!!vi r~zaken1bcr - tisztában
ártnln1akkaL. a1ncl}'Ovan ni i 11dazc)~1 c.t.:é.;:;s·Ó:rii,!.CFi
0
,,
ket a 11P111 1ncgfelelli é!ctn1ótl (higiénia. elhanyagolása. k{:n1;-; szenvedélyek, túlzott !2;yógyszerfoE.i;ya;;:;ztús st 11.1 ol.:nzbnL :-\.n1ennvihe11 ':__~zen isu~Ürotei
liirloktíl11u1 -~ 11c•111 fiuve1It'1ezteti az e vonat.kozúshan !aik u:-: cin Lierel~~~t a 'Veszélyre, erkölcsileg
ni i11(!t•11 k(}li iien cl 1nara::-ztalható.
.:\,...; eg<:f'zsl·gnoveh;:-:i 11n1nka jelentösf'>gc f()kénL
ahlian Ya11, hogy a .f.::y<'igyszer0szck, ill. gy('1g_yszer~
ttiri dol,~nz('.il-:: tt !ako:-:s<ig csaknc1n rninden rétegével
tabilkoznak. ;\. gy6gyszertúrat ne1ncsak a betegek,
hane1n a1.ok is felkere;-;ik, akik egészségüket kívánják n1eg1'1\·11i. ill. n1i11t. a 1Jetegck ho;:r,zútartozói jelennek 1neg ott. E kapcsolat során fokozottan clc';M
térbe korii! az egész.'iég l!.s betegség problé111újrt,
az ezzel összefügg{; érdokl(íclés, t.újékozöclási igény.
A gyógyszcrt:úrhan dolgozók isn1erct:acló, figyclcn1M
felhívó tevékenységükkel n1egerGsíthetik a lakosság bizalrnát az egészségügyi ellátás korszerűs6--...~
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gében, hatÓ.80SSágá.lJUll. rrudatOSÍthatják az egészM
ség n1egvéclésének 1 ill. visszaszerzésének uzoli:at
a szabúlyait, a111elyek elősegíthetik az egyén és
a közös~ég testi-lelki har1nóniáját.
_q_ gyógyszerrendelés és -kiaclús jelenlegi (1977~
ben bevezetett) rendszere - a. korábbihoz viszoigen előnyösnek látszik a Lieteg szúrnára,
nyítva
inert könnyebben juthat a. szükséges gyógyszerM
hez. 'falún könnyíti az orvos ruunkáját, inert kevesebb vényt kell írnia.. lJgyanakkor jelentősen rnegnöveli a gyógyszerkiadússa! foglalkozó gyógyszerész feladatait és felellíssCgét. Íliíg korábban
ugyanis a gyógyszertúrlian kiadott gyógyszerek
zözne or\·osi rendelés útjún került a beteg kezébe,
s így az orvosnak 111údjúban últt n1egítélni a használat szükségességl!t:, addig a jelenlegi renclszcrlien
111ús a helyzet. :-\ gy<'1gysze1t beszerezni (1hajt(!lk
az Or\·os tudta é::: elöírúsa 1H:!kü!, sokszor indokolatlanul, avag.Y téves c!kévzelé;-;ek ala1Jjún L~
hozzájuthatnak jelent.Ckcny szún1ú és 1ncnnyiségü
g,yógyszerhcz (auto111cclikúció). ~:i gyóg_y·szert kiadónak ilyen esetben tehút erkölc:si kötelessége
11Jl'!.!L!:VÓz<'iclni a uyúuv:-;zerhasznúlat indokoltsáu:á~
rú!,'~f~Ivilúuoi:iílar~i a '·Getc'.!et a uyóuvszer haszn&íatúnuk he!.)':es 1n(!Hljúról d~ Ísl!1~~·te't;ti a gyúgyszer
a!ka\Jnazúsúval j1.ln·1 esetleges 1í.rta!inakat (n1ellt!l<>
l!at<.í;-;ok, gyógy;..;zen:s interakciók i:itb.). i\lindezen
tevékenység csak akkor végezheti.í ercc.ltnényesen,
ha a gyógyszerész ténylegesen a gyógyszer szakértúje. Ez IOkozott tür::;adabni igén.)~, clvárlis
a bctoe, de az orvo.s n.::·szt~ról is.
~~ ti}·ógyszerú::;;r,nek a 111úsik g,Y\'.1gy:-;zeré::;;.::; 1ranyúl_1an olyan rnagatarlúst kc!l tanúsítania, an1olyM
lyel biztosítja annak n1egbec:-Jiilésöt és ::;zakn1ai
te\·lH·:enysége irúnti liizaln1at:. .:\ g,ycJgyszerl~f:ly, tehát,
kollégúja k(~pzcttsé!...(L~t. ::!\·óuvszerészi tevékenységét, n1agatarü:ísút t~ bet'~g, iiJ. aunak hozzúta'rtoM
zója, a !.!\·ógvszertúri ass;-;i8zt.cn;-:;. VH!.!Y bárki 1nü:-:
- illeté'í:telen személy - e!óU nc1~1 l;írálhaLja.
Súlyos etikai vét:sl;Uilck tc:ki11te11df.í a. 11111nka-,
\"ttla11~i11t fclcl(:í:-;séu;{ttll'úrít:ús sz(tndóka. M:-\ 111u11ka
cu:venletcs elnsztá::it'tört clsósor\_1an a uyút..!:yszertúr„-'~·~etó fele!l·ís. öajút 1nunkújúért n1i11aenkinek vú!M
la!nia kell a felelös;.;éuet. iné::..:: n.bbru1 az esetben iH.
ha az szú1núra h{~·tr{~nyoS küvetkez1nén.yekkcÍ
iúrna.
" .'\z or\·o::; tevékonyséi:ót illetéktelen szc1nélyek
el(ít f". 11cJt1 bírúlhat:ja· é::;,~ncn1 tehet olyan kijofcnté:-:t, arnel.\-r alka!n1a.s arra, hogy az CH'\"OS iránti
!Jizalinaf-, 1negingassa. (_i{asonlúké1J1;en az or\·o.-;hoz. aki a gyúgy:-:zerL~sz tevéken.ységét nein bírúlM
!rntja illetéktelen szemi'lyck elótt.)
_..\. bot.cg va~v n1{ts illetéktelen szcn1ély elút:t:.
ne111 bírá!Íiat:.ja,~:l nu'.t::;ik gyógy:-:zert:ár dolg~zóinak
1nlíkii11r'.•.-:f:t :~eI!L _,\ .ur1'1gvszPrt:úrakn[1k és ezen
belül az U!.!Vc:-; $.::Vti!.!vs~:crl;~zeknck a f(,nnúllö rendelkczések~Í:, jogsz'U1Jályokat ogysl:gcscn kel! betartaniuk. Sútyns etikai vétsögnck tckintendó
(~S ;1 gyógyszertárak kü;;;i.Jtli kape:::nlat inegrornláM
,c;,lJ1oz \"l~zetllet ennek az el\·nek az el1nulasztúsa.
l)gyancsak olítúlend(·,; 1ninclen olyan inr1gatartús,
a1ncly a betegek í'"cleslege;.; v{Lrn.koztatásúban, \·agy
lllÚ3ik .!!\·(')u1/::;zerL'trba türté11tí indokolatlan útirúny.ít~~áGa1~-~1yil~·'Úllu} :neg. :~ gyógy~zerész, a _in,u1;ka1go11ye.s 11utg1sztral!s gyogyszerek elkei::izrteset
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nen1 utasíthatja el, s(}t - szakis1neretei birtokáarra kell törekednie, hogy az átmeneti
ban
gyógyszerhiányt kiküszöbölje, s így a beteget
gyógyszerhez juttassa. A gyógyszertárak közötti
kapcsolatban ahpelvnek tekintendő egymás kölcsönös segítése a. beteg érdekében.
~4.1nennyiben a. gyógyszerész más gyógyszerész
szakn1ai tevékenységében n:yilvánva1ó hibát észlel,
köteles erre - ter1nészetesen rnegfeleiő ,n1ódon kollégája figyeltnét felhívni, szükség esetén pedig
a felettesét tájékoztatni.
_:\. gyógyszerész köteles részint rendszeres önképzéssel, részint a. szervezett tová.bbképzési for111ák igénybevételével 111agát továbbképezni, hogy
szak1nai te\cékenységét a, gyógyszerészi tudományok rnindenkori á11ásának tnegfe1e1ően tudja
-végezni.
:4.. n1agrrs szint:íí hctcgellútást hivatott biztosítrrni nz á rendelkezé:-; is,~1ncly szerint az a gyógyszerész, aki 3 évet rncq:ha1ac16 időn (d:. gyógyszerészi
rnnnknJ;:(5rhen ne111 dol!..!:ozott, csak abban az esetben foglalkoztatható. Y1a legalftbb 3 hónapon át
meghat-firozntt iní.nyú toY{tbhképzésben vesz részt.
'Z\'Iinden gy(~l!;y::.:zerész felelf)s n, hozzrí.. beosztott,
ilL feln_uyeletc, irúnvít{tsa, cllen6rzéso alatt á11ó
gy6gyszé;·észek szak;'nai fejl6cléséért és 1nagatart{tsáért:. :\. gyógyszertúr vozetöjének igen nagy
a felelőssége a kedvezö n1unkahclyi légkör kialakításában. ill. fenntartús:í.ban. Ennek egyik hatékony e5;zk(izc 11 szen1élyes példnrnutattí~~ tovltbbA
az érde1nek és hibúk részrehajlás nélküli, igazságos
elbírálása.
/\ uvfirrvszortúri asszisztensek feladataikat hivatiisukl;ól ,~adódó feleIGsségük tudatában, rr jogszabályok n1egtart{tsáva1, a. n11.111k{ijukat irányító
gyógyszerési által 1ncgadot.t. Rzernpontolt szerint
. gyógyszertári asszi;:iztensek
kötelesek végezni. . 4.
tevékenysége jelenté:ísen segíti a gyógyszerellátás
n1egnövekeclett munkáját í27J.
_4._z asszisztensek foglalkoztatásánál a.Japvet(:í
szernpont.nak tokintenclfi, hogy n1íiködési terület.Lik a gyógyszerészek n1el1ett és nern helyettük
van. C~sak olyan tevékenvség végzésével bízhatók
rneg, arnelyeJ~ct. a 1ninde1;kori jng~zahá1yok lehet{)~
vé tesznek.
a. gyógysze.!:.\ gy6,rry~zcrt6ri asszisztensnek
részhBz hasonlóan - rnunkakörében olyan n1agatartftst kell t.an{1sítania, an1ely 6t e tevékenységének folytatásához 1negltívá11t rnegbecsü1ésro és
biza.lo111ra 1néltövrí.. te;.;zi. !~ ~v6.uvszerész tevékenyf'é~ével kapcsolatban a befeg, ''annak hozzátartozója, vagy egyéb illetéktelen személy el6tt
nem tehet olyan kijelentést, amely alkalmas
arra, hogy a g}~ógyszefészbe ·vetett bi;,ahnat, n1eg,
ingassa.
lJ..n1ennyibcn a gyógyAzertári asszisztens nu~ts
n-sszisztens tevékenységében hibái1 észlel, köteles
nlegfelelő n1ódon erre annnit figyehnét felhívni, szükség esetPn"'pedig felettesének bejelenteni.
/~ g,}'6!'.!\7 SZerész felelGs a. hozz{t beosztott rryógvszertúri ;s:szisztensek sza1tn1ai fejléfr1é;;;éért és ~nag;
tartús6ért. .-\ uvós.rvszcrésznck rendszeresen foglalkoznia kell a.;, "ass~isztcnRsel, szakrnai to-vábbltépzésben kell része.:;ítonio. Eí~ sajá.t 1nunkáját is bh~-

tonságosabbá teszi, végső soron tehát az egész
kollektíva 1nunkájának eredményességére kihat.
Mint minden területen, itt is " személyes példa,
,
n1utatá~nak va;1 igen nagy jelentősége:
_4_ gyogyszeresz az orvossal vagy rnas egeszsegügyi dolgozóval 11e1n létesíthet olyan érdekközösséget, a1nely egymás n1eg nen1 engedett anyagi
előnyét, szolgálhatja.
_i\ gyógyszerész1:iek 1neg kell tagadnia a gyógyszerészi tevékenységet, ha a beteg, annak. hozzátartozója vagy egyéb személy olyan tevékenység
kifejtésére kéri, ill. olyan tevékenység elvégzésére
kívá.nJa. rávenni, an1ely-et jogszab~íly tilt. T\Ieg kell
tagadnia szakn1ai tevékenységét abban az esetben is, ha azt jogszabályba ütköz{) cselek1nényhez
(pl. kábítószerrel történ() visszaéléshez) vagy
a. szocialista er1tölcsbe iitközö csc1okn1én,yhez
kívánják igénybe vonni.
."'\ gy6gyszerész a nyi1vá1y;;alt'1an té\-cs Or\·osi
rendel \"ényre nern a(lhat ki gyógyszert'. Ilyen esetL)cn a. gyógyszerésznek rncgfelel('.) rnódon (szóban
vagy írásban) tájékoztatnia kell az orvost téveclé::.:<~rfíl Ps kérni n,nnak korrckciójút. _4.Jtalános irányelv f:o-.;úhbá, hogy bánnel,Y gy{igyszer orvosi \·ényre
csakis akkor adható ki, ha a gyóc:vszer neve és
adagja c>J!yértelrnlien 1negálla1~ÚJ1~t6. Ellenkező
e:::et hen a i;yógyszerésznck rnegfclel() fnr1nál.Jan
ugyancsak fel kell vennie a kapcsolatot az or\·ossal.
I\:ülüni_is gondoss{tgga1 kell eljárni a kúbítószerck,
nltat(1k, pszichofarrnakonok stb. e.xrJccliáli'tsa. sorún.
r\ 1errsú1vosahbnak te1dnthct6 „n1ííhibákkal"
(gyógyf-l';,crc~':iere, dóziOJtévcszté:o3) ne1n kívánunk
főU1rlii~ozni.. rnivel ezeknek nerncsnk etikai vona-ÍJ;:ozrí.sai vannak, hane1n - az eset, súlvossúaát/:l. ill. következn1ényeit{)l fligg6en - büi;i:et6jÜgi
feleltíssé_urevonftst ered 1nén vezhetnek.
„t\„ gyógyszerész (ellenté'tbcn az orvossal, aki
az <'i1ta1a vizsgú1t vagy gyógykezelt sze111ély egészségi állapotáról az érdekelttel és annak hozzú~
tnrtoz6jáva1, ill. - a1ncnnyibcn az indokolt a. beteg gondozójával adatot köziilhet) n beteg
egészségi ál1apotára vonatkozó olyan adatot,
arnelvet hivatása uvakorlústt kiJrébcn 1neµ:tudott,
rniíss~l no1n küzi_Hl~__,Ot. J.\ gyógyszcn.~.'-'Z titfJ;;:ta.rtúsi
kötelezettsége kiterjed rt beteg egészségi úllapotúra,
vonat:koz/l adatokra (p1. k6ris111e), a gyógykezelés
jellegére - ideértve a gyógyszeres kezelést is - ,
a 1ne~betegcclés körühnónyeiro és a gyógykezeléssel kapcsolatban rnegtuclott eg:vélJ adatokra, ha
ezen allatoka.t foglalkozása, köz1negbízatása kürélien. vagy tanuhn{tnyai sorún tudta inog.
A. u;;-óavszerészt - az orvoshoz hasonlóan
ne1n i~i5ti"'O, titoktartási kötelezettség, ha az adat
közlésére jogszabály kötelezi, ill. arl~a lehetőséget
~?· Y~!:SY kü~lí~sét. ~ tiirvé1;y, 11~. n -v0g;ehnjt~sa.
rurgyaban kiadott 1ogszabaly ·vcgrehaJtasa szukségcssé teszi. Így p1. a beteg gy6gykczelésére, sérülésére stb. vonatkozó adatokat a rendőrség,
ügyészség, bíróság vngy igazságügyi szakértő
írftsbeli 1nogkereséséro közölni kell. Nern köti
a U\'6Q''i/Szer<~Szt a titoktartási kötclezettséu: tovúbb1(' hQ;''az adat közlésére az érdekelt szer~ély fel~
hat:aln1azf:a.
Ennyiben kívántunk rövid áttekintést nyújtani
a gyógyszerószi tovékonység - általunk legfonto-
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sabbnak ítélt - etikai követelményeiről. Befejezésként idézzük lrilcolícs [10] n1cgál1apítását, aki
a gyógyszerészet szerepét az egészségügyön belül
a következőképpen fogaln1azza n1eg:
„~.\. gyógyszerellátás olyan szakterület, melyet
állandó tuclo111ányos fejlődéssel, a hu1nanií:n1us
jegyében, hivatd.sként kell ellátni. ~i\hhoz azonban, hogy valaki e kö\-etehnénynek nutracléktalanul eleget tudjon tenni, nen1csak isrnernie, de szeretnie is ke1I sza.k1náját, s an1i ettől elválaszthatatlan, a beteg en1bert.
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_,.\ kcrl\"t•zD h1llúsú nli.1ti/Jszun~k ku!.i1úís11 során r:rrv
C'?S7.f•nci1í.lis ttruinósnvrn, a triptoftínrn irányult u fig;;~~
lt,111. _,.\zt. i.11pa~.;ztnlták, bugy 11 nitgy hústari.nlniú étkt'Zt:,,
fúnlcltsúgot okoz, ezr:rt kezdték \'izsgálni u t.riptoftin nlvús1·n :;yl1knrolt linhisüt:.. Nnpont.n t'gyszcr (est(.>) szújon
út adati; (5-U g; 120 ing/kg) i.riplofún egl-:-:zsi~ge:-; sznr1Hilyck elnlvi)o;i idejét 111er_!Tiividít.ctte, ús nz nlvüs id6tn1·tn1nát n1eghcJssznhhít.otln. f\."_és()IJ\i kisf:bb ndnµ- triptofán
hat:í.súl viz::;gi\.h·n nzt. tupnszhtlt.úk, hof;Y nznk - ellen(t.:chL·n n nng:i.-'obl1 ndngokknl :_ tH~lll b<~foly1isnljúk a
non1Hllis itlvú.s fií.zisiiiL ~\ ti·ipi(lfiin szerotoni!l-(!lónn:-·ag·
k6nt· szc rt.:pcl az unyngc:-:(~n.:ben. n1:1.Pl rnngy·iu·úzbut!'J ni·
\·<isru ::::yid~orolL !1ui.ti:-;a (11·1).
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J!illor: :'1-fPd. f\:lin. 7ó' (2), 55 (IOSI).

_,.\ 1linln,lcs-tenípin 1:.:C.sői küvetkezii16nycit 111egelózni
!út:<:.iL: ".':!,\" új iní:uliri·\"\'i~yiik·t. l•:1;y Ít'lu:·rjéh1·z (l(~ld.in)
t'.':4 egy s·;,(:nhidrúthnz (oligo;::;·z.nchnrid) li.\"it.l'Ji.;, inzulin
úgy b1~folyásoljtl n butug Vlireukor:-;zini.jl;L hogy ebból n
vcgytilvt h(il !l szlikségh:t· :;zerinli 111ennyis1.'~gli inzulin vú!ik sznli1uld;i. ~\ szt~rzcik szerint ez nz inzulin-vegyület.
•·gy por•Ízt~::; r11•·111l1ninl1oz kape:-:olódyn k•:ri11u ;;;„ vérúr1t111l.ntn. 1gv n ,-('.·rc11korrnl kiizvei.IP!l {·rintk1:zéshc11
;,:111i. J-fn n1ag·nsttl1h n \"i'.~1·e11korszini, fülszabndttl n szr"nhidníi.110;~ t:,; r(~ht'.rj·:·liez kiiti\tt inzulin, ús esükkvn 1.1. vér·
(~t1knl'. :\ sznhnddú ;,.-últ inz11!in incnnvis~'~rre iu·iínvo:-; 1!.
i"!en lt•\·(Í i.:dnk('1zzal. ..\ klinikni 1dknli1Hl?-ás ,i,díitt to~·úbbi
~;iz;.;Q:tílntn!~ sziiksi~ge:-:nk (110).

