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AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER UTASÍTÁSA
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSEK j\flJKÓDÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBA:K

Az egészségüg;yi n1iniszter 8/1959 . szán1ú rendelete ,--alan1int annak \·égreha:jtási utasítása
megengedi, hogy az 01 vosi tevékenység körébe
tartozó egyes ténykedéseket orvosi oklevéllel nem
rendelkező sze111élyek: is végezhessék. Ezeknek a
személyeknek a körét, valamint az általuk kifejthető ténykedéseket külön rendelet állapítja meg
Ehhez 11asonlóa.n most a gyógyszertári asszisztensek
korábbi n1uli.kaköre is bizonyos n1értékig bőv-ült
(~yógyszerész irán~yítása mellett a következő feladatokat láthatják el :
a) Gyógyszerek sebészeti kötszerek, gyóg}ítás
célját szolgáló inás an:yagok és eszközök: ine11nyi~~gi átvétele és elraktározása
b) Gyógyszerek vizsgálatánál és a gyógyszertári edén·yek betöltésénél Yaló segédkezés
e) A gyógyszcrgazdálkodás körébe tartozó ad1ninisztrációs n1unkák el\:·égzése (extrahálás) törzskészletek alakítása,. n1egrendelések: előkészítése,
készletfehétel, számlák ellenőrzése, kezelése stb,)
d) A gyógyszertár gazdasági ügy\itelhel kapcsolatos összes tenniYalók eJlátása (szán1lázás,
álló- és fügyóeszközök 11,)'ilYántartása, áruforgalom
elszá1no]ása, hitelforgalon1, készletváltozási ív vezetése stb.)
e) ~>'\_ g,) óg,\-sze1tár szak1na.i ad1ninisztrá.ciójának
\-·ezetése (a n1éregkönyv, kábítószernyilvántartás,
]abo1ató1in1ni k0ay\:- és vizsgálati napló ldYételé' el)
!) Orrnsi rendehény nélkül kiadható gyógyszerek len1érése
g) Gyógyszerészi n1unkát nen1 igénylő orvosi
iendchény nélkül is kiadható gyógyszereknek,
sBbészcti kötözőszereknek és a gyógyítás célját
szolgáló egyéb eRzközöknek kiadá.s_a
h) A gyógyszerkészítés eg,yes technikai részműveleteinek ellátása (pl. homogenizálás, porosztás, labdacsok, kúpok, tabletták készítése,
t!ZÍÍrés, an1pullázás, sterilezés stb.)
A kmábban hatályos 8360-2/1944 Eü . M utasítás 8 §-ban foglalt rendelkezésén túlmenően
fentiek alapján a_gyógyszertári asszisztens a gyóg:y:-;zerek vizsgálatában is segédkezhet _R,észletese11
körülír ja és tisztázza a.z új rendelet a gyógyszergazdálkodás és a gazdasági ügyvitel ellátásával
kapcsolatos szélesköríi feladatokat Végül világos
rendelkezést ta1taln1az a szák1nai adminisztráció
\ ezetésé\el kapcsolatban, kimondva hogy a ko1ábban is kiemelt négy feladatot továbbra is
{'Sak gyógyszerész ,-égezheti
. .'\. gyógs szertári asszisztensek közül eg·yes személyek indokolt esetben az - egyébként gyógyszerészi feladatkör be tartozó - alábbi feladatok
ellátásával is n1egbízhatók :

G.yógyszerész jelenlétében, irányítása és elle11mellett or'-:·osi,. állator\·osi rende]\ én:yre
kiadhatják :
a törzskönyvezett gyógysze1készít111ények_et (a
kábítószer tartalmú, a kiadás előtt ellenőrzendő,
valan1int a szerqbakteriológ]ai készítn1énvek ]{ivételé,·el),
gyógytápszereket,
őrzése

gyóg~yvizeket,
sebészeti kötözőszcrekct,

gyógyászati segédeszközöket éc orYosi n1űsze1eket,
gyógyszerészi n1unkát i1en1 igé11ylő, orvosi
iende!vény nélkül is kiadható egyéb gyógyszereket.
A felsorolt hat feladattal az a gyógyszertári
asszisztens bízható ineg, aki :
szakképesítését 1962 jan 1-e utá11 szerezte meg,
g,yógyszerésztecl111ikusi szakképesítését 1962.
január 1-e előtt szerezte meg,. de az egészség-ügyi
ininiszter által szervezett gyóg:yszertári asszisztensto'\;ábbképzésen sikeresen részt vett
'iz utasítás tehát a közölt feltételekkel lehetővé
teszi aZ asszisztensek számára gyógyszerkülönJegességelmek, kereszt jelzésüktől függetlenül, orvosi
vén:yre tö1 ténő kiadását
Egyes G·yógyszertári Központok inár n1egsze1veztélc a gyóg:yszetári a.sszisztens-továbbképz:'.-í
tanfolyamolmt
A jogszabály tehát a-h pontban sorolja fel a
g;yóg_yszertá1i asszisztensek feladatlcörébe utalt
éR külön 11at pontba11 a inegbízás alapján végezhető
feladatokat. Mindkét jellegű tevékenységért sze1nélyükbe11 felelőselc az asszisztenselc
.i\._ g:yógyszertári asszisztenst a külön n1egbízás
aJapjá11 végzendő felada.t ellátására a gyógyszertárvezető bízza meg. Ehhez a Megyei (Fővárosi)
Tanács _\l.égrehajtóbizottsága egészségügyi o'sztályának előzetes 11ozzájá1 ulása szij_kséges
A gyógyszertárvezető a megbízást csak akkor
adhatja 1neg, ha a gyógyszer tári asszisztenst ezen
munkakör be 1 kellőképpen bevezette, elméleti és
gyakorlati tudását megvizsgálta és a meghatározott feladatok ellátásra alkalmasnak találta
~;\_ n1egbízás írásban a.dandó,. ennelc fürn1áját
az utasítás külö11 közli. Új n1l1nkahelye11 a
n1egbízás nen1 érvén~yes A gyóg:yszertárvezBtő
személyében beálló változás esetén az új gyógyszertárvezető a megbízás fennta1 tása., '\Tagy an11ak
visszavonása tárg:yában 30 napon belül határozni
köteles.
.A. megbízás határozatlan időre szól és bármikor
visszavonl1a.tó A gyóg:yszertár vezetője a n1egbízás
,.,..issza\ 011ását dö11tésének részletes indolcolásával
a gyógysze1tá1i központ igazgatójánalc jele11teni
köteles
Dr K álrnán László
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