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Az anyagi érdekeltség és a differenciált bérezés 
gyógyszertári alkalmazásának problémái 

l)l{. I\:.El\IPLElt l(UH.'1' 

&crzö a gyógyszertári dolgozók anyagi érdckeltségé
nd:, a differenciált bérezés megteremtésének nehéz
ségeit a 1)(ílya clnőicscddsébcn, az anyagi érdckclt
:-;égct korábban t illó rni ni.s;:léri u.n1 i rillásfoulalú8ok 
111áig /,:iható ,s;;crcpébcn látja. f( ifcjt i, hogy ti yyóyy
s;:crlári dolyozó pren1izálásáuak licrczch;:;c nli/;énl 
halna. a;; cfláfÚ.':i 8ZÍlt1:01/(l{(Ínaf; Clj/Cfr,'..~·érc a (j.1JÓ[fy

szc1foyyas.:{Ú8 n1cnnyiséui nöi:c/,:cdCsc nélkitl. J_,e.:;;:,i}
uczi, hogy az anyagi ösztönzés, a yazda8Ú[!OS8ág a 
yyÓ[/!/SZcré8:ct tcrillctén 11c111 cél, ha11c111 cs;:;/.·ö;; a !.·í
ránato.<; cyé.<Jz.~·é(li!yyi s;;ol~;áltatá.::; lii:.:to.-;ítdsúra . ..-t je
lenlegi'. bérc:::é«>'i hcl,11-:·ctct á~·,.,.,-::crcli a Ucll·crcsl·cdclcn1 
a/ágazatainak bérhclyzctéccl a lcyújaUb stali8::.til·ai 
/;,iadcúnyok alapján; ez a:; összehasonlítás - arú
uyaiban -i:izsyáh·a, a /;örilhnénycl: i8n1crctéUcn -
eyyértclnt-űcn a gyóyys::.crcllátás dolyozóinaf,: hátrá
nyos hclyzcl<'t liikrözi. 

i\Iásfél évszázaddal ezelött gróf Széchenyi István 
a. következő szavakkal figyelrneztctte birtok9stár
sait az anyagi ösztönzés fontos;.;úgúra: ., I~ppcn 
úgy nen1 lehet soha. azon gazda:;ágbeli tiszt olly 
Herény, kinek jutalina n1indég eg,y, akár fúrad 
akúr hcnvél. rnint ai ki bccsületei; úton állhatato::i 
IHUllkásságúnak hasznát Ü) elérheti" [1]. rfársa
daln1unk jelenlegi fejlettst;gi fokán l·;.; gazclasúgunk 
jelenlegi helyzetében rnind fokozottabb hangHúlyt 
kap a differenciált bérezés. \'"égrehajtúsáhnz nél
külözhetetlen az anyagi órdekcltség helye.:; ösz
tünz{íinek kiclolgozúsa. eg:_y ilyen irúnyú bérrcncl
;-;zer rncgvalósítltsa é::i a szük;-;éghez képest történ{) 
ldószakos, cle feltétlenül rendszeres karbantartúsa. 
Ne1nesak az illetékes vezetőtestületek, hanen1 
a tü1negko1n1nunikációs eszközök is napról-napra 
übbe az Ü'[Í.nyba igyekeznek bcíűlyúsolni a közvé
le1nényt. JBrre a befolyásolásra szükség is van. 
inert a túlnvornó töLbséu: szú1nára -·- azok sz{1-
n1úrn tehát,~ ak.iknek kél1zettségük, sznrgalinuk, 
1nunkúJ1oz va.lö viHzonyuk stb. átlagos - az évek 
sorún kialakult ,,egyenl6scli'~ a kényelrnesebb, hi
szen ez ncn1 kívún különösebb er6feszítést .. Egészen 
nyilvánvaló, hogy az ,,átlagos'' kifejezés önrnaga 
is n1eghatározza azt, hogy a?. ehhez küzelúllók 
vannak túlnyon1ó többségben. }laternatikailag 
ugyan elképzelhet{) egy n1ásfajta statisztikai útlag 
is. an1elvben az alsó és fels{) széls6 értékek rend
kívüli n~értékü eltéréséb61 keletkezett a szúrntani 
átlag, err{jl azonban itt nincs szó; nagy hiba lenne 
ozen az alapon valóságos statisztikai útlagrúl szólni. 
Ilyen büvészn1utatvánnyal ugyanis azt is ki lehet 
inutat.ni, hogy egy ü öves kisfiú és egy 80 Ú\-'CS 

üregúr átlagosan kettő, ereje teljében le\·ü ~t3 éves 
férfit jelent. 

Fogadjuk el tehiit.::kiindulópontnak azt, hogy 
a gyógyszertári dolgozók többsége elvégzi felada
tát, időnként hősiesen hclytúll, dc kiilönbüz{í ok
ból kezdc1nényezc'Jen nern lép fel. .l~zen okok küzütt 
- sajnos - elslí helyen a túlterhelé~t kell e1nlíte
niink, de nern k.evé;;.; szerepe van az 1U77 e\{itti. 
évtizedeken út bcideuzett rendszernek. i\z akkori 
8Z]]\.-vénv nc1n is t~tt.e lehct{)vé a krcatí\· hozzú
állást. l\Ia ~~z a fék rneg;-;zünt, dc eg~yidcjlíleg jelen
t.{js inunkatölJblct t.evödött út, inelyet cl{)re ;-;cnki 
scn1 111ért fel. I~n1e!lett egyes .:_ szercncsPrP 
ritka - esetekben a hiúnyos alapkt~pzettség. dc 
ennél sokkal inkább a (!Vén~v:;zcrészeti t:udoinúnyok 
új eredrnénycitöl való iC~naradús szaporítja· az 
okokat. Ji:z részben 1negint csak a túltcrhelé;:-;re 
\'czethető vissza; ebben 'riszont jclent{Js szerepet 
játszik a pálya elnőiesedése 1niatt a sokat ernlcµ:c
tett rnúsoclik 1ulíszakbeli elfüglaltsúgra \·tdtí - jo
gos - hivatkozás. Napjainkban szinte n1úr köz
helynek szárnít annak en1lítésc, hogy a tonnészet
tudcnnúnyokkal kapcsolatban álló búnnil_yen <}rtvl
n1iségí foglalkozás parancsolóan igényli a szinten
tartáshoz a rendszeres, szahaclicUíben is vétrzctt 
ünképzést. E tekintetben a n<Jk luí.trúnyos i~cly
zctc küzis1nert. ]s1nétlöd6 rendszerességgel fordul 
cl{i, hogy az cgycte1net Yégzett gyúgy;-;zerésznfí 
kell alárendelje hivatúsbeli kütelezctt;-;égeit: a ft~rje 
elfoglaltság{uiak, ill. a család és a háztart[ts kÍYÚ

nahnainak. n1ég akkor is, ha történetesen a f'l;rj 
ké1Jzettségl~re, bctültütt- rnunkaküre font.ossúgúra 
és társaclalrni hasznossttu:úra JH°:zYc 1nélvcn alatta 
{ti\ a felcségt~1H:k. , , · 

_·l11ya;1i érdcl.-cft..;/u 

:\Iinden1e -- a teljesség igt~nye lll;U\iil felsorolt 
tényezDk rncllet.l a:r.011lJa11 11e1n clhanyaunUudt'1 
sze;epe Yan a szinte teljes anyagi úrdektt:lei{~égnek 
ii:i. i\ gyógyszertárvezet6k jogállású val f< 1glalkt1zú 
e\6adáson1ban [21 1núr crnlítést tettein arn'il. hogy 
az érvönycs bérntasítások n g_y6g}'·8zertÚr\·czetiíkct 

a. tcrn1elés-fnrualo1niránvító 1 I. katcgl1riúba sorol
jiík. :\ 1H'.•pga;;lasúg \·aiarnennyi t:erhletc;n az idi· 
sorolt vezetök alapfizctéséhez jelentiíi:i. :)0','"-ig 
terjccllí prt~rniun1 járul. _l~gyediil a. gyögyszcrbíri 
központok területén nern prernizáltak a tenneh~s
forgalornirúnyító 11. kategóriába sorolt gy6gyszL·r

tárvczet6k. ::\Jindcz kiegészíthet{) azzal, hogy az 
áruforgal111i, rniíszaki-giízdasági ügyinlt'.~z{i ('jl\·. 
kategóriába tartozó beosztott gyc'Jgyszcrt~szek í;-; 
ol_yan \Jcsorolú:-;ban dolgoznak, an1ely a IH~pgazda
súu ccrvéb területein túl11yon1Ó tübbs.é!!éhcn 11,!:.!Yan
cs~k !'::'Pren1izúlt niunkal~ür. J)e ennél is t~"~·úbb 



111egyck: a l;>oglalkozások ]:i.;gyf-iége;.; ()rszúgos llend
szerének ( = 1!'.l~(JH.) el6írásai szerint fizikai álln-
1nánvba11 Jey{j é:-; annak ;.;záinos e\tínvét él\·ezc'í 
asszi.sztcnsek helyzetét is hátrányo.san b.efolyásnlja 
az a kürülnH\ny. hogy az ország egyéb fizikai állo-
1nányú dolgozúival ;.;ze1nben, akiknek egy része 
ngyanc;.;ak prernizált bérfonnában dolgozik, szú
n1ukra a prérniun1 lehet{ísége nen1 biztosított. 

Nen1 \·úllalkozhntok arra, hogy részleteiben 
ele1nezzen1 a differenciált bérezés c~s az anyagi 
üsztünzés okait és céljait; ezt cg,yébként a. lcg1na
gasabb szintlí irányít<'J szervek rncgtctték. 1!usztún 
a történeti v is:-;zatekintés érdekébe11 sorakoztatok 
fel n(:húny. a inúltban fcln1erHlt, s{)t jelent{ís hang
súl,yt kapott véle111én.yt és úllúsfoglalúst annak 
liizonyítúsára, hogy napjaink vúltozott kilrü[111é
nyei kiizütti tarthatatlansúguk kitlinjlin. 

:\ gy<'Jgyszcrtúri dolgozók ~·- e!s{ísorhan a gyúgy
szert{u·\·ezeb'ik - JH'eniizúlúsúnak lJe\·czetése é.c: 
anyagi énlekeltsl:ge elleni legf()IJb (;r\- n1ég at: 
l UG8-as gazdasági reforn1 eh'íké;-:zítése. 1najd n1eg
val/1sítúsa idej(:•n az \·olt.. hogy helyte!t•n lennL' 
e 11re1nizüJússa[ a forgal{1111 nii\·p!(·sl'.·t ü:-:.ztii11üz11i. 
}Ja f'orL:alo1n alatt t:e:-:tide!!e!l ké1niai n1u!ckulúk
na k az ·-e111 l )l'J'i szervczet.l ie ,_.tiirt.ón<'í \Jcv i te! c·c:\ júrn 
\-a\ú kiszolgclltatúsút t;rtjiik. akk(ll' ez a v!"lenH"ny 
rnegt{unadhatatlanul igaz; ;.;<'Jt. az ellenkezc'íjét 
kellene (>sztünüzni. azt nevezelc;.;cn. hnsry IllÍtH"l 
ke\·c:'.ebb ---- szükségtelen --~ ilyen jclteg'i'C gyógy
szert \·úsúroljon a nagyküzünség. J)e ez az elint~let 
alapveü'íen hibú:-;. inert: n1inden :-;zaken1bcr tudja. 
houv a!i1_d1n \·1u1 lehetc'is!"U<.' húnni!\'l'll !.cr<'>µv;.:zer
táI~J;ak. hogy rL: ilyt11 j~-1leuii forÚrtlnu'i/ ni;\·eijP. 
EltekinL\·e at.túl. hogy a gyúg:y..-zerok tübhs{~ge 
\'t;n\·hez kütiitt. a \"(:·n\- n('.lkül \Jeszerezhetú uv<'1u\-
sze1:ek forgalinút scn1 i.::é1Jes -~ n1ég ha netú;l·';.:z7t;1-
dt~kúl>a11 úl!na is a gy(\~y..-zertúr fokozni. .I\.t;pcs 
\·iszont arra. hogy a gyúgyszt.'rek idtfnkt'·nt --- dt.· 
in11núr t'.~\·tiZ{!dek t'1ta rcnd.':izeresen vis~zatérfíen 
jelentkez{í hiúnyút a 1naga szakt.ud;í.sc'1\·al úthidalni 
prúhúlja. 1~z az f.'setck jelent(')s részt~ben sikerrel 
Ü; júr. feltéYl'. hogy ezt a rendkí\·O\ id{íig(·nyes 
(n1ag-yarúznlut. feJ,-i\úgositüst, 1najd tühbletnntn
kút ig(;nyl6) feladatot \-úl\alja n1i11d az or\"o:-;, 
n1i11d {Jt'dig a l)(•teg iní.nyúba. l'gyarH·sak kt;pe:-: 
a µ,i.·('iµyszert"úr arra, hogy a gyi'1gyszerek t~s a te:-:t
úpol(» szerek lu1túrtcriileU;n kp][/í n11'dysc!glí 
leel1110\t'1!.!:iai e:-; hat:ústani is1nereteire tú1nasz~ 
kod\·a - olyan szolgúltatúst nyújtson az azt 
isr(:nrlt"ik11ek. an1clyt't az nnifonnizált: ~\"Úri ter-
1~lék~,k tH.>!ll tudni,lk biztosítani. 'f'o\·úhLn1Pnc'íl'll 
arra i:- kt'·pes volna a µ:yúgyszert{u·, hogy a rene~ 
:-:.zú1u.;zukat e;]<'; µy<'igynüv!!nyek irúnti igényt a je
lenlc•.u:irl!:I ti">ld1 na;_:y:-:Ü.urenddel 111a!.!:a:-:ahb ..-zintc:n 
elé!_!,ít:-:e ki: e!f.r\"l' 'ezzel azt., hou~· a te:-:tidet!;l'll 
kt:;niai an\·au(lkat T\~szliPn sz{uníí~~-e, „:-:zelídeiJh" 
tenn (;:-:zt'tt;s '·1u 1 \·auuk kal hel vet:te:-:ít.-;e aznkat ('~s 
ezzt·l jelentt"í:-: li;'JH.;:-:t. tegyen a· „ni! 11<1<.·erp" iiriik(r
\"(;Jl_YÜ el\"l' fel(;. 

~vnkl :'\'!ll uq:nd!11ttjn, hogyhn jd. 11 l.;('•111ini 11y11g

tntók. a 1rnnqui!l1't11:-:olt. \"H!!Y n:r. nltnti')k :-::r.t'd1'.:-:i· !11•
h·(•tt J'.!\"(>!!\"!li"1\"(

0

'!l\"Pkl.;t•I :4ik<'l'Ült a );;Í\·iinHt11:-\ .f!\"('ig1;Ít1Í.:4i 
(;i'.·l! r·l;:rn( nkko1'. nt•t11\":-:ak ·a tú!:r.ot t (·:' i·u1'.:-:~:41',~u·l1·n 
!!\"i°iU\":."!.\'t'f<1:!\"H:<ztÚ,.: 1·11\'ui kiiv\1·!ett1 \(·1·<'~n !i"·,11tiirik 
:..,,_:__ nt'.rn i:; k;~~-i·~1·t --- r·l6n', hnnern «t,'.yúttal szurosnbbrn 

füzi iik 11 gy/1gy:-\ZPrl·sz-IH'\t'g kapr::;()latnt. Ez n !'Ól 
a 11!1u·p\10-hn1!\s()JJ kí\·ü\ j1·li·nt6s s:r.ú:r.11lt~kha11 be is fog 
kii\·1•tkt·zni akkor, l1n pl. '' '.f.'FÍ!!!flcrr l-r!s::.itJsénck rtkl11su 
napi s1,t>rt11rtii:;s:i válik, l!lt'rt uz pzzi·I fogla!atoskod<°J 
lit~f.eg tudutún iit is kif1·jti hut!Í;.;iit . .-\z !'l'!ll ingndhntú, 
hngy 1t ko111ple:-.: \·á!to:ois11nk n h~g1111gyohb l1yt'l"lt•st· 
H népPgi·sz:-H'.·gügy. :\ forgalo1n t1ii\·c·ll·sén• \'onat.kozó 
- alupjaibnn lHunis e!:; c:iak n hozzál·nés Íl\lszÍt1l'Sségl·t 
l1tllÚ!·dt(

0

J - úlhispontut. tt·luít 11yugodla11 kiknpeso!-
lintjnk: H forgalinut ugyaui:s nn:g l'tiktitl1.111 111údsze
l"l'kkP\ st·111 ! udja a gyúgyszl·t·lür a gyógyszc1·1·k 11;;:.ri11 
jr1jt,íil1úl ni"1\·i-l11i. 111JLl'!y g:·ógyszt•i·ft:lt·~·H!gt>k az 1·h"Jzó1·k
b1~11 alkal111u:r.ott inegliutürozüs ;;z1•ri11t.i l:rtt•lf'tllht>n 
/!.\-t'Jgyszt·rPk . .-\ forgalo111 nii\'t•lt'·;;t:n, tPt t i'Sf't lt'g1:s „in
t('.•I,kl'd(:s!'k'" ily 111úd~n1 tl nnpi nH111kúu1dt, H hetegeldte! 
\"Hkl l11í.111Í:4111ú1 lrink. u:r. or\·o:-;-\Jut(~g-gyúgyszertür 
hiiror11:;:r.ihr kt·r«teibvn a ll'lkii:-:rnerell'"' :-=znk1nni 111un
kú\·11l (·,,.; H--,.,:r.nks:r.1·r(i ('•:-; ('!!\"lll"n 1i"1n·li1H'S ft'h·ilú!.!<J:-ÍtÜ:4:4nl 
\"Hl<') !IHlXi111úli:-= kiti'1l!t'·st· ;.(:\"(

0

'1\ !ut!llHk. ("/. p1·dig ugyuri· 
<·:-=1tk !"t'·ljn k(·ll1·Jl(• h()t;Y l!·.!.!yf•!! tt ;ryt'ig_\·:4z1·n·!liitü:-: ini-
11_\.Íl(.)i111d~. 

.-\ pren1izúlús LH:\·ezett:se elleni <~rrek sorúban 
a 111ült\Ja11 ugyant·sak jelent().-; súlyú \-olt az az 
<i.l!ú:::pont. hogy 1nh·el a gyógy~zerck úrút zü1né!Je11 
a t:úrsaclalo111biztosítúsi szervek viselik. ezért irreá
lis kí\·ú11alo111 t'U\' ilven ~- dotúlt -- tev(:kcnvséu 
prt•11lizúlúsa. 8z„-;tz ,IJlús11ont is nélkülözi a ké„rdé~ 
kiirültekiutc'í vizs!,!Ú!atút. ;)zún1tala11 területe van 
11<.;J1gaz(\a:-:úgu11kt;;tk. a!Hi! a kült:ségycté:-: 1Í.t\·úlla! 
bizonyo:-; terhekc.·t. sút igen sokszor telje::; 1nérték
be11 finanszírozza a tevt~kenységet. LTgyan kinek 
jutna eszl:be. hogy a kiin.vvkereskedelentben n1eg
;-:.ziinte~se a juta\(~ko~ bérczé:-:.t azért. inert a nálunk 
ki.iztnclottan a!a('son.r könyvúrak t'sak kültségve
té:-ii tú111ogatú;.;sal tarthatúk fenn { .Pedig a jutalék 
tu(\\·aJp\·{)e11 ne111 clifTercn('iúl a kiin\·\· irodal1ni 
l'·rtt"ke é:-; a ki.iz111ü\·eltídl'.sbe11 betöltött szerepe 
:-:zerint. .~\ tej t~s a t.cjterruékek fogyasztúsúnak 
ni,')\·cdt!:-:ére szú1110:-: intt'·zkedé:-i 1nellett az anvau:i 
ii:-:ztünzés fegy\·erl-t is be\·et:ik, pellig a tejforgi~lo~-;l 
:-:e111 tartozik az úl\a1ni kült:ségvet(~st: pozitívan 
i;ri11t«í fourasztú:-ii c:ikkek küzé . .lJc.' foJ·vt:at:hat.11<i1n 
a .-:zi11te ,'::"Jge!<í.thatatlan sort az (;pítt;ip~trral. a111cly 

!c.•galúhlJis az úllan1i szektor -·-- szinte 1.-i::rír(Ílay 
\·;l\]afatok (~·s intéz111l~11vuk szúrnúra dnluozik. Ez 
ut('i\d;i példút az!:rt is .. Lartotta1n fonil~~-;nak fel· 
l'!ll!ítetti. inert az !:ryek surúb;u1 ne1n utolsó helven 
az ~~ s7:erepe_lt. ~\(1gy, 1: gr'.'ig,yszerellút:ús f~~dez~:tót 
a kolt.c:c'.g\·etv.':i b1zf:o;.:itJa. I alau a rnagas- es 111ely-
1"pít(·st --"- 11t"húny niq.;ysúgrendde! nagyobb üs:.;ze
µekkel - - nen1 a kiílt.s(:'.~\·ct:és finanszírozza? \'ajon 
t•.c:zé!Je j11t:na~e húrkinek. hogy kiiltségvetési forní.
;.;ok 1niatt a gazdnsúgi i"l:-;zhinzt":-:t jelent(i pre111i7.Ú
hí.:-:t az {·pít<"í(parhan be kellene ..-zÜntc.·t:ni ( 

.-1 Júhotrl."'1í:;nal.· !I ;1rr111i,-:Ú{fí.,·t tiltrí n:ndelf.-e,:/sci 
11;:()11!1rrn iii<t 111ár hnt!flytrilru10!.-. .-1 }Jt(:n1i1un, 111int 
o:: i).,,:fii11;:1,:s C[!,IJÍI.· lehcf.,·r;r;cs for11!(íjo J11a 1( rrí/lrtlrtfi 
.~·.-:i11tii rlii11f/-"(/; /.·(i;:1: tnrtu.:il.·. :\z alkaln1azús felt!·,_ 
te!c·i11Ld.:: fe!túnü.:(H:rt c·!;.:{Í:-:;(1r1Htn a uaz(\n:-:ú!.!:i vezetés 
\·iseli a fele!{ísséuet, inert: az Ú~ztiinzli" bérezési 
fornHí.k 1.it'\·ezef:l;S~ -- ott. :tl10] arra rctí. l i:- lehetc'isóg 
kínálkozik a kiili'n1hiiz(i púrt- t":-: úlla111i hatúroza
tok alapjún a gazda:-:úgi \·czet.c::-: ki')t.c\t•s:-:t·~ge. 

f~'l ! t. r/i ,,·ujú t n.<,-,-.:ú u(J/" 
I~~;;,zt• ! elt;rkeztiink a pn1l.ih.~nut h.'·11yeg1'·hez. :\1níg 

a llL;jJ!.!:azda~úu:l.J<Ltl (dt:a!úba11 ---- uazda:-;úui. 
újabban egyre inkúti!J gaz<lasúgo.ssúgi eélú az 



l \}~ l. ll:-; 

anyagi ösztönzés. addig a n1i speciális gyúgysze~ 
részi terii\cti.inkün a ya::.da8Ú(/088Úf! ('..:;a/.· C8ZkDz. 

r1 /,·íi:á11atos cués;;sr!yUyyi s::o!yúltatás bfrjosíhl8ára. 
,;\z a sajnálatos tény, hogy az IHGS. évi refor1n 
eiríki~szítése és teriiletünkön történ{) végrehajtása 
során e tekintetben nen1 türti.~nt eUirelépé::;, 11e1n 
jelentheti azt. hog:y 1nost, a1nikor a korábbi tiltó 
rcnc1elkcz(::.:ek hatálytalanok. ne kíséreljük 111eg 
az c\{írchaladást. 

()tt, ahol a szak1nai-gazdasági \·czctés ezt ncn1 
is1nerné fel. az ellátás javítúsúért az érdckképvisc
lcti szer\·eknek kellene harcolnink . ... L\ ."zakszcr\·c
zcti bizalini f{; funkciúja az érdekképviselet ... 
akkor tölti hc jt'i\ f'elaclatút. (s akkor szolgúlja jé>! 
a 111agasahhrendíí - kollektív, vúllalati. túrsa
dalini - érdekeket). ha az últala képviselt cgyr'·-
11ek, c:"opnrtok t'l~szt;rrlekeinc\.;: t'·rvt~nyesítt:sl'~t:rt kii
\·etkezetesc>n harcol. lehct{i:-:t>g szerint a 1nagasabb
ren<líi (:rdPkekh{)J kiindulva. de esetenként a uaz
da:-::Í.! . .d Yczetfík által n1c~fnuah11azott (dekla;:;'dt) 
és a' JJÚrt:szcr\·ezetck últal' is '-Cl fogadott rnagasahli 
rendíí t;rdckekre \·aló tekintet né·lkiil is'' f3l 

)Jeni szabad félniink az újt/11. lsn1(_:t Szf:C'henyit 
idE:ze111: „."J ohh svstcn1a elfogadása 's a' hiún1;0:;.; 
Plha~vása ('sak niv za \·art okoz. 1nint 1niknr ;?}!.\. 

rcndl~'tlcnül él() r~ndescn kezel élni" [:!.l ,A prf;1;. 

lí~Jna szerintc111 ncrn is ott csúcsosodik. hogy sziik· 
:-:E:gcs-e a h/tl6zati pré1nin1n bevezetése \·agy Ren1. 
inert rn inden rn !óbo n hozzüért() tuc1.i a: etttil az 
cllútú:-: ja\·ulása yfÍ.rhat:r'i. l~hhcz persze új kateyá
ri1í/J1ru1 r7011dolkndá q11r)r11r,-.1.,::.<.Té:;;:.cf:rc van ;o;zilksér.;. 
nlvannkr'a. akik cl tt~cln;i'k szakaclni a túlszah:ílv~)
z~tt. a. táblázatok bíívülctében l~!f.í rnúlttól. I~~cn 
:-:ze1nléletct levetve pl. a l:alcric111r1 co1np. dra::.sé 
hiúnva csrt{·n el lehet rnagva.rflzni a hcteaeknck, 
hng\~ "Fintf, ralf'rio11ac é::-; ~).!V dnhoz ,','ct:eílalctta 
f'C.~í't~t;.~('•vel gyakorlatilag azo1~0:-: gyúgyszcrhez jut. 

:\ki aznnlJ11n az !'·1'\"(:nyli1•n lt'\"(Í n1ngi:-:·1.ti·áli:- ht'lyr·t
t(•SÍtt'·:'i li:--:hin 111·111 li\.1 túl. az t1•ri1H'·sz!•!r·:-"n (':-:ak H!l\"· 

nvit r11ond: „lii1invcikk''. llisZ\'fl tiH'·.u hn vo!nn i:- PJ\'
!!;'t1d6 ahq1nnynu '1l µy{11.ry:-:zt<rl1ir\Ja11. u\;:koi- i:- 1·lk1'.·p
z1·\!1pt1·th•n. lioi.:;v r·\1!.!:l'tldrí 11iunk1u•r(i h·:rvl'n n 8(!/;s:()r 

;.::;,iik:-:1:J..'.,'" iíO plr.ula p\kr~:-:zítt'·t:H~re. 1)e n C-1:·il11111i11 1/ra:.,·/ 

l1i!Í!l,\'H ;.:1·1n hidnlhni/) iit. hn :20 J1•Jn111k1'·ni «[n;.:zt \"H 

nkarjnk nz i!.u'·nyt~knt. ki1~l1'.,gít.cni. rnc'rt. f•hht·:;. n 11n1nka· 
•·l'(Jn kh·iU 11it'·l! 11 tt'ljf'S, rnkt.ií.ron 11•\·(Í porknp:-;zulii
k\'•szlt>t :-:t'!ll t·h'·u. (l;.:ztatll!n purhan. n1t•gf1·l1·\() szt·d{·:-:i 
11tnsítii;.:,.:a! \·i:-:zont 1111•goldhnit'1 n ll\'l\"t'ii1·:-;Í((:S ·-- f('l· 
u··\·i·, huuy rii:'<z:injuk Í1z1 nz \~~ JH:n'!'L iuni1 r·r111t>k 
t·l111agyn1·úzii;.:u ig1'·n;.·t·l, .-\ !H'·l(ltik lHis:::zú ;.:onínak fnly
tnirisiit 11 !np ki"11;Jit t„rj•·d1·lt11t' akndií!y(lzzn: n kt'·rdi":-: 
\ · J 11 h '. J (' ! j \ '< l! l!\ ! \;: ( IZIÍSH j \" H j (··;.: :-'Zt • ! ll \(• \f· 11 H'] i 111' Ji ( '.7,,.:1'·s:1 ·i \.\' j 
Jli111.· 1'i' ]'ri1f(·,,.: . ..:zo1· iU\'ll :'\lk1>\d11lúon fog!alkn:;.uit fii. Vil. 

\"an azonlian n11í.:-: nclu:zsl;_t!: i:-:: az nevezetesen. 
h<1gy n1il,1rcn furrá.~·luíl (;:--; n1ilye11 fcla{latnk tcljc:-:í-
1 t'·:-:(~hez kiit\\tt·pn tiirt611j1~k a húl('izat prc1nizúlúsa. 

.\-/hrí11,11 yonr/()(rrf t/ l1/rhcf11.:ctrrlf 

Jlinthng,'» az alcl.u:azatunk a kc.:rc·:-:k(.•dele111 úgaza
t1i.l1a \"<111 sorol\"n. indokoltnak tíinll('. ho.u:~; az 

al,han ndikticki alúu:azatok kiiziitt lH;!' tPkint:et~(q1e11 
!-: i uun·) leU\"Pl 1. :\ it'·n \·h·uvs liel Yzet czzc•I :-;zeni \Jen 

az. ho,u:y i~lúgazat1111k. a '1na~a (l\J/\l-J't' .-;zt'dc'1 adat) 
ha\·i :3~~1s. Ft. útl<q.!h("n·,,·(·\ rni11dii.-;f-:zt' ha\·j 1U~ [11 
forinttal elr'ízi rnP!! a bnlti ki:..;kL'l'l'i-:d~cclcln1et. 

.\z l'l11H'·! ,-alan1i\-t'l na,!!yohli :-zakt:rt:el1net kívúnc:, 

kcreskedelini szolgálta.tús alúgaznttól \·isz.ont havi 
l 07 forinttal inúr elinaracL }lég nagyobb a szaka~ 
dék, ha csuk a fizikai besoro!á:.:;ban dol!.rozókat ha
sonlítjuk össze. bár senki sein vitatl~atja, hogy 
a gyúgyszcrtári asszisztensek átlagos képzettsége. 
képesítése és letcrhclt:il:ge - \·alarnint felcl6s
:-iéue - nagyobb. rnint a kercskeclelini dnh.::oz(!lké 
[71. Ezért r~;1c1kíviil indokolt \·olna egy snro1~ kívüli 
prcfercneia segítségével legalúhh a kiúlt/1 el!cnt
rnonrl(tst nö1nilcg feloldani. 

[d(íki~zhen 111egjelcnt az 107D. (:..-i Bclkereskc
delnii EYkiinY\-, a111elvbcn az útlagb(~rre vo1utt
knz('1an az cliiz('íckkcl ·ne111 azonos adatok szere
pelnek. :\"li\'Cl az újabb kiacl\·:í.ny [Sl Bokkal n.:sz
lete;:.;ehh sz1ín1snrokat tartalinaz. é:--; abban ncn1C"sa.k 
az útla.uhl:r. hanc1n a :--okkal tiibbet 1nutatr'i útlag
kt>resc:t: is szerepel. alihúl a legfontosabbakat <,Íz 
al;í.llliiakhan kiizlö111: 1negjcgycz\-(.'. hoµy az útlau
kere.-;et 1nindcn liérjellegíí kifizc'tt;:-:t t:artn\1naz. Í.t!:Y 

·--- liihl.H:k kiizt: --- az ii~;_\·ek•ti {:-; kl> . ...;zcn!1:ti díjakat. 
t ül(íradí,jakat stb. is. 

[;;!('!111i:-<Z•.'I' ki:-<kt•r. 

Huli:i.:r.1111 ki:-<b·r. 

ÍpHn•i\.:k ];i,.:J;:,.I', 

El.!:yt"l1 (lt•n1i.:..rro.-<:-<z k1•r. 

Hnlti \d,.:kt•I'. {\:-:>Z~':-'1'1! 

C: yúµ y::;z .. ·rkt·n ·:ok1·d·: ll'11 i 

Fi:::.if;ui 
dofyo:::.rif; 

.\"•'Ili 

fi:!l:ni 
1ftlffJO.:rÍ/: 

()„.„.;:..·» 

rh!;1n:1íl: 

i,ri,·i ,;1fu:1!;1 r•.,·d· f.11;:1./„ 11 

/11ri11tliu11 

:\:2! l .1.11;\ :J~jll 

:2'if,(! ·l·i·l·I :ltill'.1 

:2J:íH ·l:2·!"i :i.1:111 

:l:JU;"i .\j"ili :\.'i:2"i 

:i11,):...; „\:l'iJ :q\1:; 

:2J:lH ;).\.!.J :1.1:1.1 

.Ezek az adatok ü11nu1µukl~rt \ieszt'•lnek. felL"'·:lP;.rc·:-: 
111inclen ko1n1ne11túr. I-fa a kiizis111crh.•n „horra
\·tdíís"' YL'JHh:u:lút:üs adatait: !:-: ii.;.;szc·\·ptjlik fr·ntiek
kPI. a :-:za.kad~-:k 111r;u nnu:yolilt: 

Ft:::.i!:ui 
dolc10::.1í!: 

_\.u11 

Ji:::.i/.·iii 
1/1d'.f(l::1i/; 

o .. ,::.:( ,. 
tf1J/;10::1i/: 

i":··~· ú!!u~1i:tn·t:/'/! / :i; :1.i„ /' 
fur[11(1,1111 

:2H l 7 

:\(·J11 \·i1nthnt<'i, !togv fi'/. 1t11Í.!!nz111i s:.intfí k•·n•:-:1·!1·k 

r»Ú 1 i:-: i'1:-:sz«hn:<< 111] Íí ÜsiÚ1( 1z. 11 wgn ln 11( 1znt 1 ki'ivt·t ki?.t •·· 
ti'·st·k li·\·nn1i:-:iíhuz szük;.;(":r \t>nnv az t'i!\"•~:-: 1i.1!ur111i11\·· 

<·:-:or1<Jt't ( d~ i"1;.::-zi ·t ('•t olt"nck„ k·i :-:zúrnn 1·tin,,\:H·i11nk flH··ly1·l~I 1 

('](•t11z{·:-;l~rt' is. :\. sv1kiuk·k nzonhnn (J\V !lH!!\-, ll(ll!\" 

\•tuil :-:1~n1 vúrhn1r'1 ;·lfogndhat\.J 1n1tg,\·nrú·;.H! .. · , · 

l·Ia a kere."kcde!e111 Ú~Dtzatúba tartPznnk. rik\.;:or 
í'i!!\·c!en1hc kellene ,·en1li az iiuazat <'í.tlau<lt n1cu:
!t;tfadú f(Jrgalnrnni'>Yekc(1t~Hiink~-t. a1nelyr{~,k a k·(:_ 
rcskcdelcrnhez Yiszonvítva ~okkal na!!Vohh r6sze 
sz(1r11tttzik tüi J l1\et111 u t; kc'tbúl, n1i11t áre1~;el kt'<lt:sJ 1i;l. 
.·I l:cn'·'·/.·f'lfcleniln'11 1' 1nufafrít l·i::ilrálay Jolp(Í(Ír(!il 

.-;;:,IÍ1níljii!: a ht:r 8.::.('11111r1n~jáf1ól. ~~\ kcre:.;kcdele1n1ncl 
azonos :-;zah(tlvz(i feltételek c•;.;ett:n nctn ·t\::.-os. 
/t1u11'111 j1índ ;ir;111,1nldi ru/r;nltl/fe.~· fn:r/'rile.<;{1:.~·1-c rnl11u 

.foy111il:.· Ezzel <~ .prefercnci{tval a 1;r/1niu1n \ipye,ze
lt;se 1neu:oldhal<i. 



... .\.cldig is azonban, az éves bérfejlesztések hál6-
zatra cső részének jelentős igénybevételével a. kér
dést a inegoldás útjára lehetne terelni. Első lépés
ként csak féléve;;, a gyógyszertárak vezetőire ki
terjccl{í 10-1 fi 1.::.-os n1Prtékű pré1niu1nfeladatot 
lenne Cl~l8zerli kitíízni; cbbé11 azon gyógyszertárak 
yezct{)í r(?szesiilnének, akiknél az átlagot vagy 
sajút korábbi szintjüket 111eghnladó - nlagiszt.rá
lis - forgaloinnövekedés 111utatkozik. N ein volna 
célszcrlí n: térítési díjas gyári gyógyszerkészít1né
nyek forgahnána.k növekedését pren1izálni, hiszen 
a legf6bh rln éppen ezek hiányúnak áthidalása. 
Ligyanakknr a. pré111i1un kifizetését 111inél több 
111 i n úslu i s;~c11111011! ú f cl tételhez célszer fi kapcsolni. 
Pl.: a küzérdckíí bejelentésekkel (állarnpolgári 
f~szrcvétclekkcl) kapc:.:nlatos iigyekhcz. attól fflg
,u{ícn. hogy a gyúgyszertár hihás-c vagy sc1n: 
a gy('igyszcrniinták 1nin{ísítéséhcz. a leltározás 
kiugróan széls(ísl•gcs (pl. nagy hiány vagy nagy 
t:ühhlet) ereclnH~nycihcz; a gyógyszert{trban fc~)lyú 
okt:atú-ncve]{-í 1nunka szakrnai hatékonyságához és 
hÍ.rEOadnln1i ha:-;znnssúu;ához; a t(íz- és vauyonvé
dc\1ni. n1unka\·t01 delrni" elí)írások hct:artásoíl~-~z stb .. 
..-tii. ·E fe[l!~telek és lehct{)séuck sokoldalú feltárása. 
az <:rt.ókclé.:.:i 6s nu~rt}si rendszer kidoluoz{tsa túlnfí 
e~v közlcnH:nv ];:crctein. J~zt a eé[t. cs.;~·k „kollektív 
bÚ.lcscssl:U" ,:ihcti közelchh a rnegvalósuláshoz. 
Ennek t:rdckébcn tüzte napirendre az l\"f(f\"T 
(;ytJgyszcrügyi Nzcrve:z:ési Szakosztálya egy olyan 
jeligés púlyúzat kiírását. an1elynck célja. hogy 
a kiizfnrgal1nú gyt'lgy.:.:zcrtárak lötszán1szükst~glet:ót. 
objektív alapon állapítsa n1cg. Ila. ez sikerülne, 
adYa yoJna a n1unka n1ennvi;:;t'.·rri n1órésének szilárd 
alapja .. ~\zt azonban 1n<Ír ·rno~l le lehet szögezni. 
hngy . ..;cnuni 1'sclrc sc111 rolnrt rdl.'!;:r:rfí ezt a fajta 
pn;rni11111ot - kiilüni.isen addig. a111íg az a. gyógy
:-:zertúrak valarnennyi dolgozójára fokozatosan ki 
ncrn terjed - rftlr1n1if/lc tcr1neh;kcnyséyi 'lnutatáho:: 
l.·iifni. JiúH sz<'ival ncn1 \"Oina szabad e szcn1pontb6l 
a g\·('1,!.!;Yszcrtftr lót;:.;z{u11út {·:-; a lchonyolított for
[!Hl;;1a't- ·rgyn1ússal korrelációba hozni. Ezzel ugyan
is t;ppcn a legfontosabb egl~szségiigyi célt: a. be
!'euuel val/1 egyedi - l;S óppen ezört id6igényes -
ti)n'ídé:-:t lc:,-c:.:ztenénk Hzen1 cl61. EllenkezDleg: 
a pré111iun1 1ncgft.llapít/1sú,ruí.l pozitív tényez6ként 
,-oJna sr.iikséges figyclcn1be venni 'azt, ha története
sen a gyógyszertár vezetfije- kiegészítend{) létsz{un 
t'sctt:r) - elPgct te;.:;z a központi elvúrúsoknak és 
ott, ahnl sziiksc~ges. kclli'i szá111ú a.-:szisztensjelülttcl 
liilti föl létszúmftt. }fúltheli konkrét tapasztalatok 
hizon_yítják. hng;v. ahol a gyógyszcrt{tr vczct6je 
ebben l·rdckelt. ott künn\.··ebbcn rnegolclhat6 a 1ét-
sz;í1nhiányok pötl;ísa. · ·~ 

rrcgyiik f'ol --- húnnilycn \·aJószínütlen ~. hogy 
ezen intézkedés eredrnényeként vala1nilycn ugrús
szeríí nü\·ekecl1~.:.: k:i'ivetkezne be a. u:vóu:vszertárak 
forga!1nú\Jan. }livel a t:l:rítési díjas g},ár'f' készítrné
nyck forgalrna úuvse1n vehet() figvelernhc. a köll
Sl;s;vetöst kizúré;i;t_~ a 1nagis;i;t1:[Úi~ tübblcttevé
kc·nyst;U úrr6:.;t pótlú úrkiegészíb;se terhelné. _Ennek 
nH;µ: esetleges Hgrússzeríí nüvek1né11ye (a1ni szinte 
kizúrt) ~ern jelent- :.;zún1bajiiv(:í terhet; ellentétel-

25. (~Vfol~·n1tl ~. :'iZIÍlll 

ként viszont a gyógy.szerhiányok okozta negatí
YUn1ok jelentös felszámolú:::a úll. f\Iinthogy ez ina 
111á.r a lakosság napi közérzetét befolyásolja, az 
elérhet{) erechnény lényegesen nagyobb értékű. 
1nint a ráfordítás. 

Id{• ldvúnkozik 1né•g egy go11dol11tsor. a1nely ugyun 
HZ unyagi {~rdekcltsl·g-gPI nini.:;;; .szoros összefüggésben. 
de n tisztiinhih~s tniutt nern elhunyngolh11tó. Asról 
\·1u1 szó, hogy j('\en köri"tl1nónyek ];X1:d a gyógyszer
P!hitús állurni ürkii~gészitésn évr61 évn~ sziil.·86(18zCr1icn 1u), 
1unint 111egúl!íthntnt-lnnul nőtt 11z elrnúlt :{O év ulntt 
197ti-ig tt "túr.sndnlnnihizt nsító sz1~r\·{·k gyúgyszersziirn
hijn. Abbnn n:r, f'>;('i.bt•n, hit p!. nz f•lliíiüs 111tg;yfokú 
1·n1n\ú,c,;n, vagy hürn1ilyt1 n r:gyr'.·h tönycz6 111iutt H for
gnlorn slngnúlna, vngy alig enH~lkt'dn(~. L•s t'Z a tr~nd1.•ncin 
iil\111Hlús11lnn, a központok gyors11ló ülonibt•n ,,Azegó-
11\"i'(l!H~nek''. T•:nn(•k kö\·ptkeztölH'n 1-1 gvói:rvszt>rellútús 
k;iltúni!tságiinnk 1nél! n szint1::11 /urtri",,a· i.9-«~8111.: jolya· 
111<I!osr111 11ih·c!:nl rillu1-11i r/rdúci1)1·al lt>!H~lst:gt'S . .:\I!ÍS szÓ· 
,·ni: hitihn ('Si'1kkennl' ,-ngy ;.;tngntilnri vulunH•n;"~ben 
a tr\·1'n.;\·szcrfr1rc:nlon1. «tuíl nz üll1un 1Pl'IH·i !l\'111 (';:;iik
k1·'n'nt-'11.i•k. 

Írúso1nat vitaindít(!)nak .szúnta1n .. Hen1élern. hogy 
e t.{;n1úval kapcr.;nlatban a - fc!tchet()cn kiilön
lii.)zií y{\e1nc"·nyck c"s tnúr rneglcv() tapas;1,t.alatnk 
kiizlése, n1ajd ennek a!a.pjún a differeneiúlt hórezés 
g,rt')gy::;zertcí.ri 1negvalt'.isulú::-a clc"1segítí a gy6gyHzcr
ell<ítúsi hiúnyok leküzdl'.-~r;t. 
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,\1rrop n:iy11atT ycJIOBJ!H C03;l<l!lllli ,\l<ITCj)H<lJlhl!Oii ::ia
!!l!Tepecoual!HOCTH, ;uH!1(jlepe11u11pona111H1ii onnaTf>J Tpy;1a 
paÜOTB!!l\00 <!!lTClC flpl!t!llHb! Tpy;J,llOCTetí O!-l fH!JU!T n 
(ilC.\l!ll!ll:3aUHI! nporjieCCl!I!, B ,!{O Cl!X 110]1 IifHlílBJJH!OIHCMCH 
:H!H{ICJ.:Te paHb!!JC ::ia11peu1amuu1x ,\1<lTCJ111<1JlbHY!(l :1éll!HTC
pecona1111ocTh r11icTa11onneH111i .\1t11111cTepcTn<J. Pacc,,1aTp11-
uaeT, l\<lli: .\10!'.'10 Űb! BO:l;leiícTBOBaTh UllC.lCllJIC llpC.\Hlj10-
BílHllH <lf!TCl!l!l1!X pa!ÍOTl!lll\:OB 11'1 !!Ollbll!!Cl!llC ypoB!!51 
0Cic.1yi;-:11na11101 <ie:i BO:JJtelícTBHfl B 11anpaB.'ICllHC ync;111-
'!CH!lll l\O;"!!!llCCTBa noTpCCi.'JCi!ll5l ;'JCl\:apcTBCl!l!hlX 11pena
p;:rron. flo:t'!Cj11\lJ!l.:tCT. 'lTO ,\l<lTCJ1!1<UihllaH :1a!lllTCpeco
n<1!!1!0CTh n oCÍii<!CTI! (jlap.>1allll!! Hll.1HCTCíl !IC uc:thlíl, 
a cpc;tcT!H).\\ ofiecrre1111Ha11!!5l :iKe:JaTc.:"11>11nro .\1C;1111u1uc1.:oro 
ul1c:1y;1\llH<!l!llH. l-lacTOHl!tee COCTO}l!HlC fHLlaíb! rpy:ta 
CUflOCT<lB:JHCTCH 11a OC!lOB:lll!!ll llOBC!íUH!X CT<lTl!CTll 11CC!.:l!x 
n:i;t<H!lliÍ e f!OJ!OfEClll!C.ll 01!.'l<!Tb! Tpy:ui B :tpyrnx OT
paC.'11!X lH!YTPC!ll!l'ií Topron:111. ;t<\!!!!OC Cf11JílCTilB:Jelll!C 

n:JylJaH COOTl!Ol!JCl!llH. fl 3ll'1!!1!11 ()(ÍCT05lTC:JCbTIJ -
!l_'l!lOJll(l'!l!il OTjl<liiU"!CT l!e!l!J!r(l;\HOC !lll.'H1il\Cl!llC p:!ÓOTH!l-
1\0!! r1<íc:1y;1.:11Hal/!fH l!Cl\<lf1CTHCl!l!!,L\l!J npe11apaT;:l.\11!. 

[) l'. !\".. J( l' lll fi 1 t' !': ,\'0111( j!l'Ofil!;l11,~ oj //ir· UJ1· 
11liculio11 11j 11ir1tr:riiil intc.rcst unrl diffen;11ciaf';r{ ll"lf:Jr'-
8}/8/t_'l/I in 1111blicity phun1111cic8 

;\(•1·(1rdinl! tn the author'~ {lpini()n, du· dirfi\·1d1ie:-
1J!' tlH· ll{ljllil·ntinn of tht· ~yst1·111 of 1nnlf'l'inl iutf•rf';.:( 
iu1d \lf dií'ft·runiint\~d \ntgc-~y;.:t(~!ll in tliL' pulJlicity 
p!utn111H:i1·~ !i(·s in !IH' (•fft·n1inut.ion <il' tht· prfJfc·ssiun 
and in tin· nde ()f tht· j!l'(·\·iuus :.:;tnndpoint uf tlu· :\li· 
ni~tl'\' or ll(•td!h \\'liic!1 di:.:;tillowcd the inlroduetiuu 
nf ,;;fli.l'dnl in!Pl'Pó-'!. Th1, autli()!' i:" i·on,.;idei·inl! t:he 
possible r;ff('t·1 :=.; of l hf' npplicntion uf thf' prc'i'niuin 



1ns1. 

systern for the staff of publicity phnrn1ncies onto thc 
levPl of phnn1H1cc11ticnl snrvices "·ithou!t incrcnsinµ 
thP dnig <~ons111nptio11. Tt is sín.ted t.hut 1nnterinl 
111otivuii{)tl nr11l cco11on1y (Jll the fif'ld of phnnnncy 
is nnt n firut! nini, but. u 1n0nns of safr~guarding of t he 
\\'ttntnd higb Ju,·el of phunuucent..ica! servil.'c. The 
prpsent, \\·agp-syste1n ii-; co1npnred to that of olhe1• 
brunchcs of internul co1n1Hel'ce on the huse of rnost 
recent stutisticuJ dulu und it is estublished t.hnt lhe 
co111ptLrison refelcts una111Lig11ously the disudvuntngeous 
pociitiou of the \»Orkers of the pbnnnneeulh!ul serviet~ 
or drug ::;upply, if exnrnined in proportions nnd in 
know!ec\g(' of tlH' existing corHlition;.;. 

U r, 1\:. 1\: l' 111 p 1 e r: ]Jie l)rol1le111c de.~ -01alcricllen 
!11ten;N8C8 1111r/ do· dijferen::icrte11 l!J11tlohn11nu Ú< i/u1 
A]J'1thckr:11 

\'erfnss1·r tltltlTSucht clie Bcdingungon (ll•r ~ehuffung 
\·on 11111ierir·l!1·111 lntnn~sse uncl der diffr:runzierlPll 1~11t
lohn11ng dnr :\l'beitnehnH•r in den Apolhekt·n. J)ie 
(~riindt! di:r ~\'.h\\·i!~rigkeií.t'll siPht.. t:r in der 1~ffentinit·· 
rung 1l1·r Liuifbuhn und in df'n das niutcrielle [ntcress(; 
früh.1·r \·erl1iett.:1H\e11 111inisüsriellen Stdlungnnlu11en. elit~ 
i-;ieh liis hPulc• iuts\vid~en. J~r orörterl, \Vie die l~in· 
führung (l('r flnitnisierung det' UflUthekarischen ..:\n· 
gl'stc•llten nuf die l~rhi\h1111g dcs \."ursorgungsniveuus 
r(i(~k\virk1·11 \\·iinlt~, oh11r• 1lnbei nuf die (Jllnntitalivo 
Z11nnhr1H: (lt~s ,\.rzncin1ití.elvl•ri.H'U11chc:s zu ,~·irkcn. 
I•:r Hl.i!llt. fpst, dnss die 11Hüeriellu :\.nreg1111g, die Ökono
rnil' nttf dt•r11 CfoLieto der Phurinuzio niulit Ziel, sondcrn 
:\fitt(·\ zu r ~i1·hen1ng der erwünscht:en snnitiirt"n LPist.1111g 

sind. Er vorgleiehi· 11ufgrund del' allcrneuest.en sb1-
t ist iscÍH'tl Puhlik11iionen di1• gegen,viirtigP Lohnsii'uation 
nlit rlPr T„ohnsit11alion flll(lf~rt'r 1~nt1'rZ\\·pj~,. {lf•s IniiPn
hnndp\s, dif's('r \~t-•rglt•ii·h - in Sf'illt'lll \·erhii!t ni:::sr•Jl 
Hnt0rs1u·ht, in l'\t·nntnis. dt'r ('n1stii11de ·- spiPgf'H 
r>indPHtig diP 111n·htt·i!ig<~ ~ituntion df•!' .-\.rlH·itnf'hnH.'l' 
cler :\.1·znr!i111it ie!v1•1·sorg11ng. 

* J(i;su1110 Cl! b'.~pcrrrnl<J: 
D - r o 1\:. 1\: P n1 p 1 e r: })ruúlc111oj dc la 111Jolek11 

<1Jilil.:ad1J de [11 111alerit1 i11tert'8il1,;co 1«11,i !(/ 1/ijl'reni'i!Jila 
sulajrado 

La uűloro ukznu1e11ns ln kundi(~ojn dt~ t·stigu dt.· lil 

(liferencígit.a salujrado tio 1~::;lus ln 111nte1·in i11ll!!'esitt•e1> 
dl! la apoteknj lnboruloj. Li pcnsu:-;, ke ln knüzoj dt' 
la ninlfuciluJoj t•stns la virincskigo du Ja profe;.;io knj 
sa1nt.c'tllflP la gis nu11 i)fiknntnj 1ninisU'riuj dt·kn·i(lj 
11in!pt•rtl\t'Si11tnj pli fntt~ hl J11atcrinn int~'l't">'itt•con, 
L:1 aütnro ek;.;plikas, kt· ln cnkonduko di~ ln !ll'('!1tiigo 
dt' ln apotl~knj lnl1oru!uj kic'l po\·u;.; li•vi ln nivulon 
dt· la pruvizado St:n i i(J. ke µi 1:fik1J:.i eu ltl direktion 
dt· [1, k\·u11t1.:cn kresko dt~ ln 1nr:diknllwntkon;.;uni11do. 
fj prccizigns sinn opinion. kt• la t1HÜt.~rin iB„tigu knj 
lil ekononiio s11r tcrcno dt.· ln fnrrnucio IH' t•Stus cclo, 
sul _i!i l'.:::tn;.; ilo pot' c·t,nigi la rlt·1.irin<ln11 snniturnn 
provizndon. ~urhnze de !a plej novuj stHtistikaj eldona
jr1j ln salnjro-siionvion koHlfHlrH:-> la nútoru k1111 nlinj 
suhsi•k(~ioj dt· ln inü·rnn ko111t'n·u, knj 1iu („i k(J!lljlH!'o 

UllllsL'fH.'e - konunt.t· ln eirkon~;tnncujn ··-- n•:-:pq!tdn:> 
ln 1nnlnvnnia,únn sit.naeion dt~ lnboni!oj •·n ln JJwdil.:11-
tJH~n t.prnvizudo. 

(!)est n1eyyei ·11(111.Ú('.'j ()yóyy,<;;;crf!íri l\-i.Í::po11tja., 1311dr1pcst ~r J r., c·;;.-;o/;i lllca .JU/a -·· i'./. 72. - l:JJJ; 

Érkezett: l\JSú. IX. 27. 

>.'l~Pl lJ'l:-ÓCtY.:~;SZA.T 
!;:;) l\:()H.SZE!U} G"YÓC+'l:~SZJ..:l{EI\: 

(·w1l: Pii. Ztg. 1:?/J (GO), 2.tsn ( 1 n;;o). 

:\z :\SZE:.-\Jeli Frciburgbnn tartott. „G-ik 2\en1z.clküzi 
Ei !inoinl·diein I\:onferunci'a" foglnlkozolt n fejlct. t orszú
gok ter111(."it.l•iludoniúnyo;.; gyóg.YLÍ.sznln é.<o }:urópn, 
Afrik11 l·f' :\z;.;in népi gyógyilsznln közötti hkh·l~rés kér
rlr~:;(:,.„[. :\ konftffunciún .Európa és a hurHHHlik vilúg or
vosai, lll:pgyt°1gyúszai, fflnnakológusui és botnnikustti 
kiizül 1ninÜ'l-.;'Y 70-en vettek rCszL Jnvuslnt hungzolt t•I, 
lHJgy n fl•jló!ll:sben elrnnrndt or:;zügokbnn u korszeríí 
gyiíripuri gyógyszereket nz olt !Jevúlt népi gyógyszerek
kel t·gyiit ! idknll!iuzztik. Ef,!yik-1Húsik fejlődő orszúg 
111úris tervlH~ vette, hogy n ht.!lyb(di „gyógyító e1nbert·· 
kt•t." l1c•ktqH'soljn 11 hivtltulos egészés0gi.ig,vi szervezetbe. 
:\0hu_I 1nvgs1.i~rvezték nzuknnk IJ nl>vé11yeknek, ill. nü
vt:nyt n'.szek11t·k begyííjlésiH„, 111nelyck n köztndnlbnn 
i;vógvhnttisúuk. Ezeket lierbúri11u1okban hclvezik el. 
h(>g):szükst'.:g esetön - úgy rnint, az 1'-ínúban i.üi:ténik ___:. 
korszer(\ gyúri gyógyszerekkel t•gyüt.t nlknlrnnzztik. 'Ez 
nnruíl inkúbh k[,·ü1111ios, n1inthugy az el1nurndL országok 
anyagi ht·lyzete nurn Pngt~di nieg kcll6 IlH.'t1nyiségíí ipuri
lag i:löúllított gyógyszel' tncgszerzés0t. ~\gyógyszeripar 
<'í!Vébként- fokozutosnn lürekszik arra, ho{YV i,:ryúrlrnú· 
fl}:niknt. HZ Pzckbt•n nz orszúgokban létc;.;;ílc~1~\6 'itzetnck· 
bt:'n állít;.;ük t~l6. nrni üllul azok oh:söliha11 lt•n11ér11:k n 
lak•1:-:"'iig :-:~uir11Ürn hozzliftirht>tGk (·!H). 

NÜVÉNYlNYERRANYAG
ÉS ENEl{GfAFOHnAs 

l.'1J. · l'h. Zq;. 12.5 (51-52), 255.t (IflSO). 

h'. j;. 

:\. Nt~111et 1\:Cinikusok l~gycsületénuk reprezonUi.nsn, 
liiichcl professzor udului szerint u világ növényzete n 
lr~Vt\g(J csnk11e111 kirncrílhetctlen széndioxid készletéből n, 
nnpi:nergin se1.:dlsi'.~gévr_•J évi 1nintegy 200 inilliúrd tonná
nyi ki.i!iinbüzó lh;szetélelií szerves unyngoL hoz létre. 
}_;-;nnek nz unyngli.i1negnok e.z cncrgint.nri:n.lnut tíz:;zcrese 
a 1nu fclhnsznúlt összes energiának, szlÍ.zszorosu e.z élei· 

111i:;1,t~n~1u.·rgin felhn:;znúlú;;ánnk, ill. t:1Zl:l'szen·st· a \·nln· 
rlll'tlllVi szurvt•s vcgvi lHiszítnu..'.•B\. t·16úl!ítií.;-;ához :"zi.ik~t:
.U:t:'; ki:Jolaj 111enn.yiii~~génuk. 7\Ioslanáig en11ek e 111l·rh1•
tt~t.h~n nagy hiotiin1eg11t:k c~npún l ')',.tit bas'/,Bo:-dt.jnk 
PtH~rgialtn·n1t·lé:-:re t~s pupír vnµ-y ni'JvCnyi ro:;lok nlnkjú· 
lH111. :\ 5lH% hnszontalunt1! kúrlin vt'.·sz . .l\:.üzvr,tlt'rl cnvr
ginlionluzókul vnló Íl!ll_l1tszntiliisil sajnos n ji!\'(°)lien \,.; 
el'ÓSP!l korlütozott. h!SZ. 1µ:v 11 vürható biúnvi az L'lll'l'f!iH

;-!\iittislinn nc•ni pf.)tolhutjí(. Xagynh!J L':-:t'.\yt. nyújt k(·111irci 
nycrsnnyng gynnúnt, ii_)rtf'..116 ft!lhnszn<llüsu, :\[ag1ts n1ú1·
cCrP tett e!,·ií.nisok nlig!Hl lesznl'k flH'L;\·uk1sí1.J1ntók. 
Ef.ivrúszt, l!H'l't CBIH.•k - n hionins:;zünuk leg11ngvol;l1 
risZt.' i11frn:;;truklún1 tckintctC.IH~ll !le!ll, vau:v e:-11ik t'!l:„szul 
feltúrt t.rúpu:"i tt·riilt>tckt:n lu·\y!·Zk(•(lik i:l,.11HÍ:;n_'.:-;z1 i't·l
dulu:ozüs11 l~:; ütulukít.ásn nauvun is !;on\·ul11lt. t·11ert,;iií.1 
ii..;üliylG és iµ:y külisr:g1.'s fol)'.~Hllltt. Ezr•;1 n tf·rvn j~·1b!1 
incgotdiíst kidolL;uzni n V(•µ-vi.'.;.;z('t ú~: nz nldut!l 11H1nk1il
kodó szn kern h('r;, k nng~· lt· h(,•i Ös('.-gt.· ( .t 1 ). 

/,'. fj. 

\(l(l \~\·1·: ~zcu:TJ•:TT ,\L!cNAN!ll·:E FU:\11:\U 

11id: l'h. Zt_!!. l:!fi (::!), fi:l (ID:--1). 

i:::ízúz l:\·vcl ezu!(ii La lJnr\·cl 111ellvt.ti Lot:hfie!d fnn11on 
:-:1.(ilt>lt.•t.1 u nngy nngol \1akt.uorológu,; l:o> ::\nl11'!-díjns 

l :idús :-:ir :\.!(•xnndc•r Flnrnine;. 1 fl2('1-bnn fedt''/,Íi' fel u 
kl'.;.:r)li li tt·rú11iil;,: et:lukrn nlknln tnssrl t ('t t. pC'nicill i11t. l U4iJ -
li1,:n !HUOknüir:->nivnl, .Ernst. Bori;.; c:hnin nngol !1iulúgqs
s1d f':s ~ir \\cnltet' .1-lo\\'ard J.;"\orey uusztrúlini urvossnl 
l!gyii.ttf.'scn kaptn 11H:g n Nohel-díjftt. . .Flnr«y voh nz elsö 
uki a penicillint az e111hergyógyú:;zatbt1n nlkuln1t1zü1, 
\"úrhntó, hogy Floniing szilleitisl•nek centunó.rinnuí.ról 

~.;záruus orszúg JJOsf.11ig11zgnlósfig11 nlknltni b{~lycg1!k ki· 
adiíslÍ.vnl u11ill,kczik 111eg .. Eg-ycs oróizÚgoklHtn 11irir nieg 
is jel(!Iltck ih·l~ll kindvánvok. J'.:\sö volt ezek kiá.iitt n 
frn11ci1t énl(!k~"izfúnibn lttr(ozó \\.ulli:• és F11r11na sziui'tek 
pnstújn, 1.nnely tniívészi kiviü-·\Ü soroziütnl !iódoJi, Flo
niing undékünc!: (52). 

I~. IJ. 


