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Szerve zési közlem ények
A szocialista brigádmozg alom gyógyszertá ri szervezésén ek
és gondjai

lehetőségei

IJ]{. H,\UETTLl JANOS és DR. n!Al{SAL C:Y0HC:YNÉ

A szerzők a (J!fÓ(J!fSZertára.kban elterjedt szocialista
brigádmozgalommal .foglalkoznak. Vizsgál.iá!.:, hO(J!f
a mozgalom hog!Jan épiil be a g!JÓ(J!fSZertári lcözpontok
szervezetébe és céZiai ho.q!Jan realizálódnak a (J!fakorlatban. Ennek során.feltá1:iák uiirid aforrn.Cl'i, 1nind
a tartalnti nehéz,ségcket és gondokat.
.,,4 8Zervezel'i problérnák nlegoldá8Úra. J[iulkaversen!J Bizo/t.ság létrehozását é-s lllunfoverseny Szabály,:at l:.i.adását, valarnint folycunatos lanácsaclú8f ja·vasollulk.
.li tartalrni problén1r.ík 1ncgoldúsára isn1ertetik
a. vállalások helues gyakorlatát. A „mit és lwg.~an
vállaljunk'' kérdésre 25 év gyal~orlatában bevált., ni·integy 66 témakörben ny1íjtanal: bő választékot és adnak
haszno8 tanácsokat. „t'Í lénia.köröl;, C8oporlo.sítása é.s
nehézségi. fok szerint történó elrendezése lehetőséget
nyújt arra, hogy azt a követelnuSnyszintek nzegállci11ításá.ra is ha.9znitlják.
1\ gyógyszertára kban több. 1nint 30 éve honosodott n1eg a szocialista 111unk~1verseny111ozgalo1n,
rnelynek keretén belül a szocialista brigád1nozgalo1n i111n1ár két évtizede fogja. össze a kollektív és
egyéni vál1a1ásokat .1\z eredrnények vitathatatlano k
n1égis több bizonytalanság inutatkozik a szervezeti
Í{)rrna és agya.korlat vonatkozásába n.
.AJapvető jogszabály a szocialista n1unkaversenyről szóló 1054/1983. (XII. 20.) l\íT-SZOTKISZ KB sz. együttes lmtárowt; a 7002/1983.
ABMH-SZO T-KISZ KB együttes irányelve,
vala1nint az EüM és az EDSZ Elnökségének
32 289/1984. (Eü. K. 13.) sz. együttes ajánlása.
A felsorolt jogszabályok a szocialista munkaver,:;onv szervezését és feltételeinek biztosítását a vállalclti. vezetők tn/an.ka1;,öri f.:,ötelcsségévé teszik. Nekik
kell szervezési irányelveket kidolgozni és feladatokat:, útn1ntntást adni. _.\. versenv irányítása. nen1
1nond ellent a kezüen1ényezés~k önkéntességének, hanen1 hozzásegíti n- verseny résztvevőit a ta.rtaltuas, teljesíthet(): n1egalnp0Zott vállalásokhoz.
.~\ dolgozók önkénte;..; elhatározúsún a.lapuló töhhlettcljesítn1ény Hzervezéséhen és irányításában
ll,!.!yanakkor fontos szerepe van a n111nkahelyi deinokrtlcia különhözö fúrurnainak i.s.
„-\ 111unktiverseny a.lapvel{í for1nái közül gyóg}'.<:izertári vonatkozásban legelterjedtebb a szocialista,
hrigúdn1ozgalon1. résr.t veví)i póldatntitató szerepet
tijJtonek be 11eu1csak a inunktíban, üc az újabb is111eretel( szerzésében, átadásában és a közössérri élet
'fejlesztésében is.

arra kerestünk vúla.szt., huuv
szervezeti struktúrájáh'a
központok
a gyógyszertári
hogyan épül be a szocialista brigád111ozgalo1n.
1\'lindenekelőtt

I. A brigádmozgalom szervezeti (for!llai)
problémái
~4. GyögyRzert{t.ri l(özpontok Szervezeti és l\~űkö
dési Szabályzatána k egyik melléklete az Üzemi
Den1okrácia Fóru1nrendszerénel{ Szabályzata. Ez.
a n1ár felsorolt jogszabályok alapján pontosan rögzíti a brigádértekezl etek és a Szocialista Brigádvezetők Tanácskozásán ak hatáskörét és meghattlrozza feladatát.
1\ szocialista brigádvezetők tanácskozása elönt
pl. 11 brig{tclvállalások elfogadása, a teljesítmények
clbírálá.sa, a brigádcín1ek és fokozatok ochiítélése
vonatkozá"sában . .c'\ gyógyszertári központok sajátos viszonyai között, a területi széttagoltság 1niatt
a szocialista brigádvezetők tanácskozása csupán
for111álisan 1nűködő testület, hiszen 11 brigádvezetők nenzc8ak egyrná.st, cle egyrnás hörülrnén11eit sern
isn1er-ik.
_ti_ testület 1nunkájának hatékonysága tapasztalataink szerint csak egy munkaverseny bizottsát;
létrehozásával valósítható meg. Ez az operatív
bizottság a. központ szervezeti felépítésében az
igazgató közvetlen irányítáBa alatt áll. tagjait, az
igazgató nevezi ki olyanokból, akik a. gyógyszertárak sze1nél_yi és tárgyi feltételeit jól isn1erik.
.J.• tnunka verseny bizottság az igazgató rneghízúsúhól szervezi, irányítja. és értékeli a ll1l!Iil:aversen.Y vala1nennyi alapvetö for1náját, így a szocialist11 brigádmozgalm at is. Hatáskörét, feladatát
a, Ciyógyszertári I(özpont Szervezeti és I\'Iüködési
Szabályzata rögzíti.
A. n1unkaverseny bizottság a szocialistn, brigádvezet{)k tanácskozását~ annak jogköre csorbítása
nélkül - azáltal teszi hatékonnyá, hogy n, követe1rnényszintek és a helyi körühnények isn1eretébe11
ii brigádvállalás okat n1egvitatá-sra és elfogadásra.
előké~zíti, a teljesített vállalásokat. a b'rigáclok
önértékelését ellenőriz,.-c vitára és döntésre javasolja. !Ja;,.·aso1ja a hrigúdcírnek és fokozaJok oclaitélését.
I-fivatkuzqt t jogszabályok az Cf!,YCS hrigiídfOko-

zatokért adható jutalrnak Hagys{tgát a. válla.la.ti
kollektív szcrzéíclésben határoztatjri.k 111eg.
_'-\. szocialista hrigácln1ozgalo1n Hzcrvezéséhen
a.!a.pvetően fo11to~nak tartjuk, hogy az értékelési
rendszer kritéritunait, az eljárási szabályokat n1unkaverseny szabályzat rögzítse. E szabályzat kidolgozásában az iize1ni de1nokrácia fóru1nai vegyenek

IHSfi.

részt (Hzakszcrvezeti bizotts ág), uutjd szerves öszszefüggése rnin.tt a ko11cklí,- szerződés rnelJéldetcként váljék kötelezővé.
_e\ brigúdtnozanlon1 sok szerve zeti uonJja a. területi szét"szórts1ighöl ered. A brigúdÜfz .,rnene tközhen" a jelenle ginél sokkal több közpon ti segítsé get,
tanács adást igénye lnének . ....\. rnagár ahagyo ttság
érzése kedvezőtlenül hat a teljesít ésre.
Javaso ljuk. hogy ezt a hiányt a szakfel ügyele t
pótolja és féJé,·en kénti ellenőrzéseik során a brigádoknak is nyújts anak szakn1ai segítsé get, hiszen
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vállaláso k naavobb része szak1nai vonatkoz ású.
A. szakfe1ügye1CL így lehetne összeköt( ) kapocs
n, brigád és a innnkave rseny bizottság között.
Egy jól rnüköclő 1uunkav crseny bizottság , egy
átgondo lt n1unkav erscny szabályz at fo1ya1uatos
tanácsad ással teszi lehet6vé n, brigád1nozga10111
összefog ását, görclü1é kenységé t. Ezen keresztü l
határozh atók n1eg a szcn1élyi és, tárgyi feltételek
és a<lhat6k ki a központi irányelv ek és jelölhetők
ki a súlypont i feladtttok.
I\:.özponti irányelv és cél tö1nör rnegiOgnJ1nazáshnn n, lakosság gyógysze rellátásá nak: korszerű színvonalon történő biztosít{1sa. Ez sok-sok üsszctev{írc
honthat6 , teljesítés ükhöz niagas színvona lú, gazdaságos n1unkavé gzés, fejlett hivatííst ndat és a szocialista rnunkaer kölcs norináin ak betartása , szülu;égcs ..A brigádok vállalása i :i központi irúnyclv hcz és
a kijcliilt feladatok hoz csatlakoz1mk.
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Az alttpvető irányelv és cél érdekéhe n súlypont i
feladatok teljesítésére (pl. onergiatakarékossú~

stb.) is n1ozgósíthn.tók a brigúdnk . Erre sz{unos.
szép példát is111crü11k.

P11hlJküc!ó nicgjelentett ,se

II. Ii brigádnto.:galont realfrxílúsrí n.rtl.~
érclern-i (tartalnzi) JJroblénuU.
1. J! vállalások 111egtétele, ténui l~

..:\. brigádok célkitűzéseiket ~s feladata ikat vál~
lalások fűrrnájd"ban teszik rneg a küzisine rt hi:i.rn1a-s
bontásba n: tevékeny ség (dolgozn i); 1nüvol6dés

(tanulni) ; közösségi élet (élni) csoportosításhm1.
:iz Eü ~í.-EDSZ. ajánlása, szerint „ törekedn i
kell a1Ta, hogy a vállaláso k rnögött ténylege s, 1nérhető és színvona las többlcttc ljesítn1é ny legyen".
.•\ jelenlegi gyakorla ti szerint a brigádvá llalások

a. gyógysz ertári központo n át a szocin1is ta brigádvezetők tanácsko zása elé kerülnek jóváhagy ásra,.
Ezen a, jól-rossz ul 1negfogal1na.zott véJlalúso kat
felolvass ák és a helyi körül1né nyek is1nereté11ek
hiún,yáb an tühbny-ir o egyhang úan elfogadjá k, jóvá-

hagyják.
A. brigúdna k isinernie kell lehetőségeit~ a körültnényeke t és tagjaina k teljesítőképességét. Ezen-

kívül a szocialist .a bri!:!:úcl kitünteté snek kiilönböz{j
!Okozata i is vannak ..~\~·brig(_í,,clértekez1eL n, vi'tlln1ft13ok
n1ogtéte lekor a fokozato k vahuuely ikének n1e12::-:;zorzósÓt t.üzi ki cé1u1. Azt azonban ~1e1n tuclja,._,hogy
a vállaláso k teljesítés e o1egondl)- e a. fokozat oléré:-;érc. vagy annál tübh ~
:\Jeni tartjuk hel_yesnek azt a gyakorla tot, tnelyhon a brigádok csak vállaláso kat te;;;zuek n. fokozat
1negjelüléso né1kii1, rlibízva. a döntést :i szocialis ta
hrigúdvc zclfík ta111í.cskozására, h0gy n1ajd a telje.-:ítö:-> órt.ékelé sekor a. briuádot nlilyon fohozat cl·
11,vc;róséro tart.ja, 11uSltúnnJ(.
Nincs olyan rnérce a kezünkb en, 1nely az egyes
brigúdfo kozatok követel1 nényszin tjéL rögzítené .
E.:eZdő briu:á<Iok ezen túlinonii en sok sogítséue t h1ényelnek a 'válla1ás ok t:tirgyköró,rcL ;1 k0. .n krdt és 'értóke1het6 vállaláso k n1cghatú !'ozásáva l kapcsola tban.

Pú1:rn1nrncl;,1 kés;:ítése

f~

r\bpu\ó pülyamunl::~:·cló;\d:ir;,
doktori értekez,'s stb. b'sútc'.se

i~is1~rlctc~; munk~in
puh!ik~ic!t'!,

o==--=:·!. rifJrn, I 1.

J

---=

J[iÍT~·~l<>h's. ls1ncrctcl: :;zcr::ésc, át.arfúsa,

jcJles::tésc

~-\ holvos !.!\'<!:korlat az, Ju1 ~!: hrü..!;úclértekozlet.en
e!őzetes~n n~C"'gtárqyalt ;,-áll~1lalások~1L a n1unkav erdeny hizottságga1:·~vagy annak ezzel a. feladatta l
rnegbízo tt tagjávnl konzult:á1ják. ~4.. rnunkavc rseny
hizottsúg tagjai jól isrnerik a. brigádok adottság ait.
körill1né nyeit. Í!:.!Y hasznos tanácsok at tuclnak adni,
inel:yek birtokáb an az eredeti elképzelések rnóclosíthatók . De új vállaláso k rncgtót.clére, újabb ötlet.ok.re is lehotö::;ég van a konzultá ciók. sorún.
_;\ n1unkave rsorrv bizottság kezébe kellene adni
lninc.l a inércét, u{incl n köv'Otch nónvszin tck 1neg'·
hatrirozá .sát.
.::\z így konzultá lt ·v·{dlalá,':.iokat: a. hrigádért .okezlet újból n1egvita tja és a. rnunkn„vcrscny bizottság hoz eljuttatj a, 1ncly azokat indoklás ával javaslatk.ént terjeszti a szocialist.a brigádvezetők tnnúcsko zrísa. elé. 1\. tanácsko zás vita uttín dünt a. ·vá.l111Jások
elfogadá sáról. rroljcsíté sre csak jóvií.hagyot t. vá11alások kerülhet nek.
]Bl(Jfordulhat. hos:Y va\a1ncly vú!\al<ís a hri:.!úd
önhibájá n kí\·ill \{en1 teljes.íthct(í. ez t:set.T>en
u. brigád újabb vú11ulásl teheti rnelynol: jóváhagy ú,sára a szocialis ta brü:rádve zet6k t:anúcsko zásánnk
iClhnta11uaziís1l al[t.pjiÍ~1 a 111unknverscn3' bizot:tsáµ
lehetne jogosult.
.e\ vá1!aJÚ.3ofr teljesíiés éréil a- tárgyicl6 szak, vagyis
az év végén a hri:rádért el:;ezlet. önértéke lést kö~zít..
rnelyet.. a.'"BzociaHstű.. brigádvo zetéik tn:náeskozó..sc1. c1ó
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terjes zt. E fórum jogkö re a .-álla lások teljes ítésének elbírá lása és a dönté s a brigádcín1ek és fokoz
atok odaít élésé ben. A gyak orlat azt igazo lta, hogy
szüks ég van az önért ékelé sek előzetes feldolgozá
sára, össze hason lításá ra is. ~ti ni unka verse ny bizot
tság lehet enne k a felad atnak is a gazd ája olyan
javasla t készítésével, 1nelyet vitár a és dönté sre vinne
a szoci alista brigádvezetők tanác skozá sa elé.
Mi legye n a válla lás tárgy a és azt hogy an válla ljuk 1 Kezdő brigá dok még úgy ahog y eliga zodn
ak
a 1núvelődési és a közös ségi válla.lások terén , a sza.kn1ai tevék enysé ggel kapcs olato s válla lások vona
tk.ozásáhan azon ban eléggé tanác stala nok. Egye
s
közp ontok ún. ,,té111a-bank'' n.~rújtásával adna
k
segíts éget. Ez nem 1nás, n1int a tén1akörök felsor
olása, a beliílük meríthető ütlct helys zíni adap tálás
a
válha t válht lássá . Nem ad azon ban tájék oztat
ást
a ,-állalások súlyá ra, vagy is nehézségi fokára.
és
ajánl ást a kornoJy erőfeszítést kíván ó, színv onala
s
többl etmu nkára .
~·Íbráinknn több, ruint 25 é't tapas ztala tai
alapján olyan té1ua körök et sorol unk fel, 1nelyek nehéz
ségi fokuk a.lapján is tájék oztat ást adnak„ vagyi
s
köve tehné nyszi ntkén t haszn álhat ók . .t\ Ezah:n
1ai
leljesítn1én3~ vona tkozá sában n1egacloit :!3; a
n1íível6dés terén felsor olt 13 és a közösségi élete t für111áló 10, össze sen 66 tén1a kör igen bő választéli:ot
nyújt valan1ennyi brigá clfok ozatb an tehető válla
lás
ruegtételére. Hang súlyo zni kíván juk, hog}r c~y-e
g:y
t:é1uakörön belül konh.rét. vúlla lást koli ·tenn
i.
.Kon krét felad atot kell tehát megjelölni és mega
dni
nz érték elés n1ódját is.
Az ábrák on feltü ntete tt téma körök felsorolásá
ban a1apvet6 rendezési elv a válla.Jó.sok fajsú lya,
nehézségi foka volt. ~i\ hely-i adott ságok ezeke t n1ódosít hatjá k, n1ert azono s ered1 nény eléréséhez
a körüln1ényektő1 függően kiseb b, ,-agy nagy obb
erőfeszítés szüks éges.
Több té1na körbe n az egyes fokozatokra, nen1 tüntettü nk fel y{c!lalási lehetőséget. Ezt tudat osan tettük azért , hog:y pl. a kezdő brigá dok ne tegye nek
olyan válla lások at, mely erejü ket me1dialaclja
és
fordí tva is a. maga sabb fokozatokért. krizclő hrio:á
dok ne v-áIIalhass'anak olyat , an1i részü kre rnár
n~n1
lehet felad at.
Pl. l{ezdó brigád ok vállal hatják a reagen s edény
zetek
szigná lását, de no foglal kozza nak analit ikus
n1unk nkör
szerve zésév el; 1nugn subb fokoznt; elnye réséér
brigád ok viszon t no vállal ják 1nár n kollok t kU·z.:d6
tív szelle ni
kiali;ikítésó.t„ tnolyn ck rnúr lennie kell. i/úllu
ljunnk
helye tte 1:éro.dúst, vagy társnd alrni szerv
ezetek ben
(funkc iót,) aktív tevéke nység et..

Egy- egy térna körbi íl több fokoz atban is lehet ii
válla lás, s{)t van olyan térna kör, n1e1yből Yala111eny
nyi fokoz atban lehet válla lásf tenni . Pl. szakm
ai
rend; nyelv tannl ás; patro nálás sf-.h. Ilyen esete
kben a vállalú8 súlyá t az elérni kívánt. fokozat.hoz
gond osan 1nérlegelni keIJ és erre c:-;ak a. l\Iunka,verseny Bizot tságg al foI:yt atott előzetes konzu ltáció
adha t rnegn yugta tó Yá.laszt.
I'J. rl.'l'l' ny1.d\·üt11folyi:un vOgzt:süt, n kc.:zdú
brigá<luJ.:
\'lHlal hutjúk , a rnugus ubL fohoz ntért küzdő brigii
1nár uz úllurn i nyelv vizsga letéte le különböző dokná l
fokok on
!l.- n1egk ívúnt,.

Kiv:ih\
:\[unka ·
hrl~ád
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Szoc.
hrigüd
(\rcm

Ko!lek tiv szellem
kinlnkH :isa
Kózü11

l\ronz

Bzfi~t

hrii;:id·

hril;:id·

erem

1>rem

Arnny
!1rig:id·

CreIH

V;íllala t
Kiv;\lö
Brigádj11

H

U

J~i.togatúsok

s;.ervcz ésc

Küzös családi programo!> szervez ése
KtlJl<·s olattart ás Gycs·c n Jú\·ökkcl,
scgitsé gnytijt ás nyugdí jasokna k

Kapcso lat m:ís

I' a t r

~zoc,

on

(i

brig:ido kkal

1 :í s

.:..:<,1irőYi<..'i.dlato l:,

v6ra<!1i1; 1;1,crvczést\hen
1-;ö:-:remtiküdés

T:in•ad almi m:crvcl:ben funl-:riö
============~,#

S. úúra. 1 I ]. J{özösségi lilct.. iJJ agatartlÍ8,
scr;ítsdgnyújtó8, tórsrfflr1{1n1'. tet'lfkenys(!(J

.A kérdé s ináso dik ré~ze: hogy an törté njék a. vállalás 1
~'i vá.llaJá;:;nk sz{una ue legye n sok, elég
tngol ódáskt~nt 3-•!, összesen tehát 10-1 2.
.A válla lások tarta hna és 111egfogalrnazá-sa röviden, határ ozott an, konk rétan úgy jelölj e 1neg a
feladato t, hog,Y anna k teljes ítése egyértehnűen értékelhet() legye n. Enne k lénye gét néhá ny noga
th;
példá val kívá.njnk 1negvilágítaui.
No111 konk rét és 11en1 értékelhető az ilyen válla lás:
- rnind ent 111egteszünk a szakrna.i rend fennt artás
a
érdek ében. „
- törek szünk a inunk ahcly i légkö r t.<Jváhbi ja,vításár a,
- a gyóg yszer ek készl etezé sét a. beteg ek gyóg
y~·zerazükségleté11ek 1naxi rnális figyc lernb
evételével végez zük,
Ne1n szaba d ;;álla lni ol,yas nüt, arni egyéb ként,
Ü;

kütelező:

- az egységes expcdíGió szabá lyait betar tjuk.
- a, gyóg yszcr kiadá st n fenná lló jogsz ahúly ok
llet-nrtúsávrd végez zük.
-- a.z energia.takaréko~sági terve t 1naradéktala.nul
hotar tj uk.
n l\:Iunka \·údelini f-Jzahúlvzat és T'üzvédeln1i
lJtasí tá:; el{Jírása.it n1a-ra~Iékta!a11ul bctnrtj11k
sth .. stb.
Neu1 szaba (l ,„;állalni hibiu nente s n1unkát, inert
ilyen a gyakorlatba11 nincs. sőt azzal a súlyo s etika
i
kock ázatt aJ is jár, n1cly a lühák at olkendüzni.
vagy
eltün tetni igyek szik és akko1· a. hrigá d 1ninde11, esak
nen1 szocia.Jista:

1980. <lece1nber

hiha.II1c11tesen véµezziik.
nutxi1nális an beszabályait
- a gyógyszer készítés
tartjuk stb„ stb.
Az értékelhetősérr0 vonatkozá sában i.s vannak
problémá k:
- tt javulás inértékéne k r,:;1-ban történő vállalása
esetén a bázist is 1neg kell adni amihez a teljesítést viszonyítj ák, ·
-
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- az egészségügyi kiadványo k forgalrnaz ását az eladni kívánt darabszán11nal vagy Ft összeggel,
- a, társadaJ111i 1nunkát n1unl~nna..pokkul vagy
n1unkaórákkal,
· - a n:relvtanu lást az elért ere<l1nénnyel, hizon.yítvánnyal.
- az előad{u:iokra. valú felkészülé st. pályarnun kúk
kidolgozá sát stb. a nregtarlo tt előachisok szá1náva1. a. pályarnun ku, ben3rújt:ásával lehet értékelni.
.Az értékelés 1nó<lját tehát 1núr a vállalás 1negtéte"
lekor rneg ke11 határozni.
2. A vállalá8ok tclje8ítése és értékelése
_!j_ jóváhagy ott vállalások teljesítése a brigád
minden ütgjától önként vállalt áldozatos munkát
kíván. _!j_ közösen végzett rnunka örön1ének és
gondjának a bdg1id1mpló kell hogy hü tükre legyen.
~q_ brigádnttp ló elsősorban jegyzőkönyv a szó
nc1nes értehnébc n. rrtirtalrna znia kell a jóváhagy ott
vállalások at és naplószerűen azok teljesítésé t.
A„ brigádnap lónnk ez a funkciója a legfontosa bb.
A hrigádnap ló önvallomá s is. Képet ad kifelé
- néha hivalkodó an - tt brigád kollektív szellen1éről és tagjainak ernberi inagatartú sáról. _;\_díszes
kiállítás néha túlzásba is rnegy. Úgy érezzük azonban. hogy az a szürke bejegyzés , n1elybe11 a brigád
arról ad hírt, hogy egyik társuk gycr1ncke it gondozásba \'ették több hétig tartó kórházi ttpolása idejére. sokkal szív1nelengetőbb, 111int egy díszes 1evelcz6\apon küldött mege1nlékezés Capri szigetéről.
A brigá(lnap ló tartalrnnz ztt végül a brigád önértékelésé t is. Ennek a. 1nunkave rseny bizottság
áltrrl történő vélc1nényezéséről és döntés végett
a HZocialista brigádvezetők tanácskozá sárLt történ()
cllíkészítéséről az ellíbbiekb en 111ár szóltunk.

Ll-p f,L P a r e T T 11 11 l! 11-p Jl. - 11 :-1 J\1 a p HI a ;1:
f30J.lfOJICHOCrt11J l1 r1poö„1C.\lbl O[J<?Qlll13Ql/ lltl ÖGUJICC/lllfl IÍpll.:ad COlJUGJ!llCITil1 1/CClCOCO rnpyüa 6 GflTllCICQX
.'\DTOpbl Jl3 OCllODlib!X t!lOpM cou.11aJil!CTl llJCCKOrO copcBl!ODaHJlfl 3aHII:ltalOTC5I ,.;J.011)1\Clll!C.YI ÜpHI«lJt cou.nanHCTH llCCh'.Oro rpyna pacnpocrpa11eH110:.1 n arrre1<ax. 1'l3yt1a101, l!To
jl,13\l)!(CHHC IGI!( no,r:J,l\JI!OtiaCTCfl l\ opran113aqn 11 ;.\nTel!Hh!X
Lte1rrpoo 11 ero nc1111 1ca1;: pea11113y10TCfl na npa1;:TnKe. B xo-

JlC ::rroro pacKpL1ua10 T TPYJlHDCTII 11 npoú11e:.1i,1 003uu1cam11111e u CDfl3H e (}lopMoií 11 concpj!\a1u1e:.1 copennonau1ur.
.UnH pewennH opra1111Jat1, 11ouuL1x npoúneM npennaraIOT C03JlaHllC l-\OMHCCHI! no TpyJlOBDMY Copeonona unm
I! 113H<lltl!C npaBllJl Cou11a1111cr 11ttcci.::oro TpyAoBoro CopeaHOBí:lHJJ rt, Jla.11ee npODC;lCH!IC fIOCT05lliHb!X J\OHcynh-

ratllliÍ.

.U1u1 peu1en11H 11püÚiJC.\\ 110 conepi!(a!UH O OIIHCLlBaIOT
npaíll!Jlb!IYI O I1pa1<TUI<Y BJf!THH OÚbHJ<ITCJlb CTB. Ha D011poc, l!TO ll K<ll(JIC OÚl1f!JaTCJ1bCTBí:l npuHUMaTb JJ.a!OT UHJ~
pül\lliÍ !lb!Úüp onpaB;taHH! JlÜ Il npa!\Tl!h'.C 25 JICT np11G11. fi()
GG TC.>\a.-.1 H Jt<HOT f!OJ1C3H!J!C C.:\\UCTbl. rpynnupona1111e TCM
!!

011pe;ie11Clll !C T5'1il(CCTl! ,'taioT ll(lJ.\\l)j!(flilC Tb ;"J,:15'1 yCTtl-

!!OLUICHl!fl

ypoaneii

TpC!ÍOB<tl!!! li.

.r.

1
Flitigot,t li und S. ;\[(~rsnl-'.l.'óth: 1 he
;'sociahst
oj
probleins and possibilitie s oj tlw organú;atio11
brir1ade" uioucnicnl i1t the ph(lrniacies
.:\uiong the Uusic for111s of socinlisb \Vor·k-co1n potition
uut!1ors arc donling vi'ith Lho "socinlist brignde" n1overnont, sprond o\·cr thc phnnnucies . .-\ study is given 011
t hn l!Hl\'t;111ent, ho\v it boeoincs u part; of tho orgnnisatio n
of tho .Phur1nuceu tienl Ce11ters unll ho-..v its uin1s ure.
rcttliscd in the everv dnv -..vork. 'l'lie intornnl nnd externul problcnis und c'oucc~rns nre reveulcJ.
'l'o sOl\·e tbc orgunisntío nnl pt·oble1ns tbc organisutio n
of n Cn1nrnittce of -..vnrk·co1npotit.ion, lho puhlishing
of a stilltlte of \VOrk-corn potition, as \vell us a eontinuous iulvising is suggesteJ.
To soh·c Lhc intcrnnl prol.ilc1ns, authors describo tho
right praxis t.o fulfil tho nndertnkin gs. "\-Vhali und ho\v
to undortuko ~" I)roved during 25 ycnrs in nboui.
{iti :-;ubJects is given u Yridc choice und nse[ul advicos
conect·ning this question. The gronping of subjcets and
sl!uling thern according io thcir difficnlLy, prcsonts un
opportl1nit y for setting rcqnircrneu to;.

IJ r. J-. r:, a go li t l i und Dr. S a r o i t lt 'l' ó t h::\I ars el: 11-Iöglichkcitcn und Sorgcn dcr Organ,-iNú::runa
du· so;;ialist·isohen Brigadcúcw cgung ·in dcn .Apothcken
Unter <len grundlogon dcu Forincn dos soziulistisc hen
Arbcii.S\\'C ttbc\vorbs bcschüftigt sich dio ~\rbeiL 1nit <lor
in clen .:\potJ1ckon vorlJroit cto11 sozinlist.isc hen Brigadebo-..vegung. In1 I. . nnfo dcr Untcrsncbu ng dcr Frngcn nuf
welchc \Veisc dio lJe\vogung in dio Orgunisu.lio n der
Plinnnnzou tisehon Zcnt.rcn cingoLuut; \Vird und -...vie
ihre Ziele rculisiort \Vcrclcu, fin<lon nueh dic fonnellon
und inhultlicho n S<.:lnvicrig keiten !Jz-..v. Sorgon oinc

J-'>osprceh11ng.

3. f::rf.:ölcsi és anyagi nicgbecsülés

A lelkesen és önzetlenü l vállttlt többletmu nkát
rncgbccsü lik és kit:üntetés ek adásával is1nerik cl.
A„ ~'unatkozó jogszabály ok ezen kívül előírják az
eredn1ény es brigádrnu nka anyagi clis1nerését is.
Ennek n1értékc o. kollektív szerződésben kerül n1cghatározás ra, költségkih atását tt központok el6re
tcr\~ezik.

iA.zzal egyetértü nk, hogy a inércét 1uagasra kell
e1nelni és az egyes brigádfok ozatok eléréséért
ko1nol~vnn Inog kelljen küzdeni. Ila [L 1nérce alacsony, sokan tudják teljesíteni a kívánt szinletarni elviszi <t jutnhnazá srn előirányzott összeget
1nás jutahnnzú sok cl{)\. .A_ 111ércét ntólug rnagusru
ernelni és differcnciú iní azonban nen1 etikus és nent
is hat ösztönzőleg.

Zur Lösung dcr orgunisti.Lo rischcn Problcn10 \vorden
dio C~rüudung cinor ~\rbcils\voLtbo\vcrb-1\.:ornissinn. dic
VcröffonUi chung dcr Satzung dcs I\rbeits\veL lbc\verbs
so\vio kontinuicrl ichc Beratung erupfohlcn.
Zur Lösung cler inhaltliche n Probiorno \Vird die richli·
gu J?rti.xis dcr Erfüllung dcr Vcrpflichtu ngon crliiutcrL.
:\uf tlic Frugc itnf v.-clcllc VerpfliehLu ngell uud nnf
\YOlcbc \Vcise 1nun oiugoheH soll, \ver<lcn iinhnnd dor
25jührigen Erfnhrungc1~" in et\vll 66 'l'ho1nenkre isen eio
rciches Sortin1ont gcboten und Itatschliige e1·teilt. Dic
G-rnppieru ng dur Thcinenkrc iso uncl ihrc, den1 Sch\vercgrnd ('lllsprec!H: lldo l~inleilung, bielon HtH~h ztu· Bt.,·
stir111nu11g (le;,; :\nfor~lcn1ngsniv(~tl1rn eine .:\Iögli(_•likciL
7'(, Hc81lllliJ r;n l!.-8pcranto:

J. 1-::_. n go t; t. I i knj l)·rino ::\1 n r s H, l
J).ro
György n ú S. 'L' ó t h: Eblecoj !:aj zorgoj de
11pofr:J,·11 u1·11un[;;udo ll~ la s1Jcú1lista brio11d1uo1:aclo
Ln gcnt1loroj okur1ig11s ol iuLer ln lH1zuj forrnoj de Itt
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insLittH~if· efeld-ivi_!!anLu sociulis ltt lnbnrko
nkurso pri lu
s0cinlis tn brigudn iovudo disvusti {tintn 0n apot('ka j ri!utoj. Ili ck:ainic nu;;, kiuniun iero cnkons truigas 111 n1ovudo
on la organis1 non <le la ..:\potck uj Ccn_t-roj, knj kinrnuni('l'O
rcali[!:as giaj c.!eloj on la praktik a. Dun1c i!i rnu!kov ras
kuj la forn1ajn , kaj lu enhava jn tnalfaci lajojn knj
zorgojn .
l'or solvi lu orguniz ujn problc111ojn ili propona s
krcnclon de Lt1Lork onkursu J(ornisi ono, c!Jonon , Je

l 98G. Jccc1nL er

Lnl1ork1 lrtln1n;n J{.cr.;11\nrn, ];rnnH' ko11t.i11111tn ko11m1J
tadnn.
Por srilvi la enlin\·n jn i 1 r[lblr~1nojn ili knnigus lu kon~k·
Lun pruktik on de surpron udo dc tuskoj. 1\l ln dcruuud o
„ Kion kaj kicl cntrcpr cni ? 11 Hi donas ubundu
n sorti1ncnton kitj utilnjn knnsilo jn cn GG ternuroj , n1ontri gintaj
f.aügnj en pral;:t.ik o dc 25 jaroj. La grupigo de la ten1aro j,
knj iliu ordigo laű grudo do 1nalfaci leco donus ebleentt .
kc oni povu U'.f.i Hin por konstut, i la postulo nivelojn .

(Békés megyei Tanác.s Gyógyszertári Központja, Békéscsaba, Istrá11
kir. tér. 6. - 5600)
Érkeze tt: In8ií. III. 13.
l\Iegjegyzésiinket n köy·etkezö szárnu nkban közöljü h.
:1 s::cr!.:e.c;;:t6sd(!

A. D.TELUJ{. USöZ.lA G )_rÓ(~ YSZ l~ I.-Vl':\ lLAll:L\ 1\l
'l'Öit'J_'f;Nü e: x-öc+ x-szEr~-ELő .-\_L Lí'r1\s
íHIN<íS JW.JAV ÍT.'iS,ÍR A IfüÍNY ULÓ
J\:Oi\IPL J:JX IN'l'EZ J.\.EDÉ SEI( I:.illEDl\Il~:t-T~tJ~ [
.S'cha1nr1tl;, ,s·.(/.: .Pharrn. Prnx. ·fi, (1), 19-20 (l98íi).
Bjeloru ssziu gyóg,ysz e1·tüt'ai! 1an n kés;>; gyógysz 1.:rek
kindásá nnk a rloszltrú nya 92%. lgy esak az clhiUís kís liá11y11C.ln történik u gyóg.r-s zcrtúrak l!al\ készült~ g,yógysz orekből. Erre terjed ki 11 gy6gysz ercl!enó rzés,
1t1nely nz
analitik ai és clleu<'írző luborat óriurno knak u felndllLu.
Ezok részben n. ú:)1:úro sbun: i\-Iinszk ben, részben a köztá1·sasá g 1t1ús területe in helyezk ednek cl. Ezen túl!nenúon a gyógys zl'rtáru k ::17%-n rendelk ezik nnn!itik ai knliinottel és annlitik ussitl. 1\ többi gyógysz ert.i:irhu n csak
l'[;Y elkülön ített; aszt.ni rill o tevéken ység rendell..-e;>;é.sére.
A készürn cllcnór:r.éso csuk szüróprö basze:rC ien ti:irt.énili:.
11'okozotL rnrirtékű u g.yógyszerké::i'.f.ító tevéken ység u
kórluízi gyóg.vs zertáruk ban E'.f.ekot 11 g;vógys zcrttlruk aL
fokozat osan a gyógys zertári v<illnln tnk kötolék ého rendelik. En1clle tt kiképez nek ún. közpon ti gyógys zertára.
kat is, nrnclyc knck az a fcla.clat ult, hogy több kórhúz igú·
nyét lússúk cl. Injekció s oldatok és sZcrncs eppek elótilli·
tiislirn a városok ban lőhh gy6gys zcrüiru t steril blokkal
!útnak ol. i\Tost; tervezn ek egy új kéizpon ti cllütó gyóg,vszertúT ut, 111e!y 12 ezer kórhtlzi úgy iHfúzi(Js és injckt·ió s·
oldat, igúnyót, is 01 fngjn t.11clni lút:ni (:H)).
])r. ]\ c111"pltr J\_ur/.

cr~{é)Gl"SZEl>/J.'.'\ J-t B liJ.,()__-\J{ I.,\ 8.'\N.
I'~~ÉrI'Itf.;T,B J\:"'\'l'J~G(>P~T~\ A FET\:T:!'I.'1'.:: '!'_E:t-TO.BltN:ÚL

FJfiuc!.·t:r, L.: .Utsch('
(IDSű).

~\poi.11.

Ztg l.'!Ü, (10), 484-·lS f.i

.Az isrnert, li'ekete tengerp arti Nopnsp art.on \"Un uz u
gyógys zertúr, ahol szerzt'.i riportjá t készítet te. Sztluiúr a
rnoglepő, hogy n gyógys;>;crész nern ve.sz
út JlÓ.BE.t és uzt.
kiilöu szeniól.'it kezeli. J3ulgárif.ibttn kélftiln g,:;ógys zerUir
vun: a „noru1ú l" gyógys zerklra k incllett„, uhol lovúbun
kell fizetni, vannak csak dovizúé rt árusító gyógysz ertárak is. 'l'crinüs zetesen nündkó t: gyógy;; zertrir típus úllarni. Csak a:r, utóbhiu kbun knphut-. ók nyugati kés:;:ítrnúnyek. ~ríz ilyen rnüködi k Szófiu és a Fekete tcngl:rp artjn
l·:üzi'Jtt. :\ beszélgető hirsa egy ilyen gyúgysz erüh· f.i8 éves
>:ezet\íj e, aki tühh n.relvcn beszél Ú:'! H nyugdíj bül reakti\--ált..ák. 1'()Jc t.udja 1110g, hogy 285 külföldi kt.is'.f.íln1tju.v
üll tt'/, eln<lií:"i lbti1n, dc sokszor nJ,:ndnzik nz utúnpúi ltis.

1;~t1r•cu nkkor ncu1 \·olt.. knplull ó: \'aLlu, pupirzs cbhendt
i,

t.nrnpon . ~\própénz helyett sokszor ·val<11nilyen kisérték tí
iirut, ndnuk \'issztt. .A nyaraló hely rendcló intézete ibcu n
nyugati \"cndég ek szúrnár u külön orvosok is v11nru1k.
:\ beszélge t() partner gyógys zertár vezető fizetüse úíszá1nítvfl 280 D1:-I egy hónnpr a, J.:or1·1hbnn egy nagy Lurgasi
gyógys zerttirb an \-czotók ónt :J20 i11rirkü!; kapott. Aszsziszten sc 200 1nórkün til vnln1niv el keveseb bet keres.
1\:b. 1500 belföldi gyógys zer van forgulon 1bnn. __-\ szcrz(i
szct·izit igen olcsók a gyógys zerek; pl. út;;;>;án1ítva cg_r
dol1oz aszpirin ao, ('g,v köhögés csillupi tó szirup 70 pfennig. Drligób bnk nz nnt.iliio liku1no k (27).
])r. ](en1plc r l\·urt
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:;ntura, I.: .f.1huru1. Jh·nx. dl, (1), 18-19 (19Sü).
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Angoln tcrül0tc l 24ü 700 kni~, lGOO kn1·cs iengcruartjn van, 7 ,5 1nillió n. lfll~nsainnk 11 szii111u. I~lin1úja
vültozu tos, részben nehezen clviscll1 et6. ;\ gyarrna tositás
alóli fclszflb udultist it r6s'.f.be11 uu1ga vívta ki. „A gynrrnu tnsítdsb ól :iúl.ros (jrökség e n1ura(fb , nugy uz una!fnb ótizn1us, or1:osi ellfiUís csak uz európni uk sz<inu.lrn. üllt ren<lclkczé sre ..Az 1975. évi i.ürvénv kezdett. ezen vúltoztntni. .Jelenle g vun l cg,ycf.e1ni kÍiniküj a, 17 tartornü uyi
kórhüza , 22 jürási kórhúzn :, 12 szakkli nik6ja (rcndclú ini.ézetc ), 2:3 terhcs*t nnücsnd ójH, :J loprnlillonH.isn, 7 tbc
gondoz ójn, 250 eg4~zsúgíigyi kö,.-.pont,ja és 1200 egészst\(;iigyi itllounís a. Osszr~i-;en 700 orvns, 8 gy-óg)'SL.t~rúsz,
1500 bett>ggo ndozó, lúO gyógys zerész-t echniku s, 1 lúO
laboru.i .óriunti és 150 rüntgcn -t.echni kusn van. 1\Iinden
íurtoniü nyban van ,r.;,yógy szerrakt ár, tovébln l 08 gyógyszcrtúr un1küdi k, ebből 38 n, fóvú.ros bun, Lunnúá bitn .
f_\:üzülüli: !fl állanii. :\ felszaba dulási hareok során u \·idéki gyógysz erh.irnk közül sok elpuszt nlt. :\ gyógysz crtüri:d:bn n züuirnr: l gyúg:vs zerész-t ec!iniku sok 1nliküd nek,
!iisze!l fr:lsi'ifokú végzettségű gyógy!;;zcrés;; aUg van: az
en1lítcL t S köziil is usnk négyne k van ilyen diplonu ijn.
!\fost nóbün„v uiintnpn t.ikát rendezn ek Le . .Az ország ttlinnszkn dik n szouiulisü~ i.illarnok, cls(ísorb nn a Szovjet unió, I\:uba, az N.I)E.: tis lilt1g.raror:'lzúg segítsög ére-. .TC'lcnleg egy 10-féle tablcttü t g;lríl'ló ü?-e1nl~ is van 111U.r,
r~nnek a IJDvíLését tervezik . _.\:;. croliteU ;
kürlHtnó11ycJ.:
küzi.it (, u rnitH'.isl~,L'.('!lenórzés nH:glehetőscn problen iui i'kus
(20).

