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Szerve zési közlem ények
Az intézeti gyógyszerel látás

fejlődését

./!z intézeti gyÓ(fif<;;.;,erellátú8feJlődéHéi l.:Ulönjélc lénye-

gátol.Ják . .•4 sz!;r;::,(}/.; e::ek fcl8orolú,wtl.::or l.:ienu:lilc
a;;; idr;jétniúlt jogi 8.:abályo;:d8l. a s::et11él11i és hlrgyi.
feltétele!.: nen1. kellD ·voltát, a {f,IJÓ[J!J8Zeré8;:kép:.:1!s é8
!ocúbbl.~ép:.:.é.s ,/'cjfc8:dé8énck .c;:::ii k.'légcsségét, a (/yr)yy·~·.-::eré8::e! érdekképviseletének hiúnyo88Ú(/á!, a.:; inté:~ef i. háttér szil./;:,8é;;csséyét . .faua.~1atot tes:uu:J.~ 1,1.;:
()r..-;záuos C/yÓ{J/f8.:cnI8::et i l nté.;,cl húzi..:;inté.::ete/,:én!
/(úrlui::i Gyá{f.if.'!::erés::eti ln/(L:el 111egalrt!.~itrisdra.
;;fj/.;

:\z olinúlt évtizedekben <l:Z intézeti !.!\'l)i!\'HZO!'ellátás feladatai nu'idosu\tak. íu;v vúltu;(;tc'·;~ .µv<igyít:ó rnunkáhan elfoglalt. hely~ ·is. )„ fehtdatol~ ·kihc'ívii\ése és niegniivckeclés e jelenleg rész;hen c·.„ak
n\\·úrú.s és ne1n l'unkeionálú valúság""l l].
i\lik a f(i iejl6tlést akadályoz<'> tén_yez(Jk '(
..\z élro kívánkozik az intézeti gyúgyi-;zerelltltúst.
t':rint() n1egfelelli joyi..').::.abályo;;á.~· hiánya ..'\ jelenleg
érvényhen levc'.i .li.Jüi\l ntasítások (20/lD57._, 28/1058)
inajdnern harnüncévc::;ek i így a legfontosahh terilloteket ne1n is érinthetik ..~\z c!tnúlt: h<tr1ninc évben
<Lz intézeti gyógyszcrcllát ús areulata teljesen átalakult. l~z id1'í alatt vú„\tozot:t. az cllúta11dú terület.
fo!..otln1a (integráció), hc'íviilt az ellátó iCladat.
(a'· gyúgyszert.Xr kezc!éséhon lev() anytigféleségek
sz{una), kialakult a [olyadék- é::; elektl'olit.teráp ia

ké;-;zítés). elke:r.d.()dött
(infúzió~. c.lializúlúoldat
a szií.1nítógépes nd.at..íeldo!gozás, t ovtibhfl!jl6döt t
<t g,yúgyszerinfor rnúciú (gyúgyszerterú piús bi:r.ot tsiig. gyógJ'i:izerutili záciús, far1nakokineti kai vizBgú!at.ok, klinikai gyógyt;zerészet ), lehetúvé vált aszakosító tovúbl~f~é1)iés (s:r.akgyógysze részképzés).
l(ellD jogi szttbályoz{u; hiányában ai inlé:r.eti gyóg,yszerellútús területén nagyfükú spontaneitús tapasztalható. 1Dzért egységes színvonalú kürházi gyógy~
s;.;erellátústól J.Ias;varoi·~z{i.go11 a!it( beszélhetünk.
~~\ hel.yi lehetűsógek, a1n'fJíciók '·nagy1nértékbe1 1
tncghatározzúk , hogy az egyes intézeti gyógyszert ámk a feladatokból [ J J mit vállalnak, v{Lfüclhatnak
és végeznek. A. kü:r.pout:i igazgatási és szak1nai irányítás az eltérő helyi lehetőségek niiatt alig ér1·-ényesiil és föleg az e~ysé;:,!;es színYontd biztosítúsn
'"· ,._
irányába alig hat.
n1u11kájának ntegs:r.ergyógys:r.ert.úr
/\z intézeti
vezése, a füladatok teljesítése érdeké_ben jú szervezési tnóds:r.erek alkalntazúsa, c.sak akkor 1·ezethetnok ere<lrnényre, ha a rnegfelellí s;:e111élyi {s trÍr(!yi
feltétele!.~ rendel!ze:r,é~re úllnak.
A.z könnyen bizon,yítható, hog}; az intézeti g,v(íg,vszert:úrak 111u11kaerií-sziiksérrletének hclve:-; 1nct(tÍ\btpítása. rnindenre kitcrfÓdi) ohjektí~, adat1.;k

akadályozó

tényezők

figycle1nbevétc lével (~é\rn.vezetD l2]. :űf.int n, túrsadalon1 rninden területén, <:;.;ak a végzett 1ntu1ka, ill.
az elvéuzentltí. elvúrt: n1unka. lehet a 111unkaerü:-;;ziikség'i~t n1egúllapítúsún ak alapja J.3]. _.\ jelenleg
{;rvé11ves létszá111nurn1atívtinúl az es:yetle11 fürvclenrbt; Yett szerupont. 11z ellát.ott Ú-(~rházi úg}~ak
szú1na. J~z a szúrn 11e111 ad kell() folviláµ:osítúst a:r.
intézeti gyúgyszertúr u1unkújtí..nak rnin{iségéról és
1nennyisérrér6I. lfi!:.!,·yeJen1bo kell venni az úrryszú1n
lllCJle{t, Q"z ellátott.~ terület nagyságút (int~irúc:i{i)
1 -l-l, az elláLutt kórhúzi oszt.úlyok szú.inát és nlilyen;;(Íf.!ét.. és az ellátó feladat szélessé~ét (a avÚi!Vi:iZertúr
által biztosított auyagesoport"" skái<\fút r~, :q.
.T(denleg az intézeti gy('1gyszertár \ét.szánte!!útfitt :-:ága a küzvetlcn {dln1ni ve:r.etés n1egért.ésön és j<'iindulatún rnúlik.
/\. lét:-;zá1u.sziikséglet 1i1egállapításakor a sta.ti8z~
t ikailag iuazolh<ttú,- vúrhat/1 n111 nkana„pYeszt-esÖget
figyele~ul~ kell venni. J~:r. a i>izúu1 a. gyógyszertár~k
han, a n(ík jelentiis ré:-<zará11ya nliatt, az ú.tlagosnúl
tübb [.5],
.-\ 1n11nka hat.éko11v:-iát(út, a feladat.ok éi:i feltételek üsszefüggését- a '1:JizÍ'orgaln1ú :':!Yúg:yNzerellútá~
területén is vizsgúltúk [.ü, 7]. Ezek figyele1nn1el kí,<.;{~rése a kúrhúzi gy('>gyszerel!átásl.Htn iB indokolt..
~~z intézeti gyógyBzertú.ra k aht71lcril1ete az el vtirt
feladatok elvc.;gzé;:,ére, tüllhséuébe11 kov{~S. _Fejlut t
kúrltázi ~YÚ!!\~zerollútússal i~ndelkoz() or.':izágokhan az ef!Y- l~~rhúzi ág:.vnt jutó hasznos g,yógy;;zort tiri ahttJterület 0.8 n1:.! és l ,D:3 n1:.: közdtt 1nozog:.
inírr i\L1uviu·ur::;zúuon a hivatalos nonnatí·v«L alapji"u~ és :.~-g_yakorhrl.han is. e;,,; a szúru jóval a:r. alsó
határ alatt van ('8]. _q közü.n·gahnú gyógyszert:úntk núl rugalrnasabbnn és gyakrabban követik a, gy()gyszerészet fejlődése által <likt{i.1t tervezé;.;i elvi"Lrúsokat ! n. 10] és sze1npontokat dolgo:r.t:ak ki a gyógy:-;zerlárnk korszerüségi szintjének 1negúlla.pítúsár cl
[ 11]. ~~\ kórházi gyóµy·szeré8zet harca a. kel\{) ala.pLerülct: biztosításúért: re1uénytelen addig, nlÍg a központi intézkedések, állásfogla1úsok , 11orrnatívák
a pilli.tnatnyi helyzetet veszik csak figyelen1bo c~s
a vúrható. cl6rc láthat() fejl/ídöst. kiJvotelinényt

r

::izándtú::;on kí\-ül hagyják.
Ll gé]Ji fcls;::.ercltséy, a;~ e.s::kö;:- ,;.:; 1n·íi.szerc.llcltoll.slÍ[!
jaYnlúsn„ ruellet:t is az ehnuradús - a kívánatos
szinttől -- igen nagy. lJé!daként en1lítjUk, hogy
n1ég ina is az infúziós laboratürituno k egy része
zsugorított üyegszür{ít haszná1 az infúziós olchtt.ok
;;zfirésére. n1crt neut áll ronclelke:r.ésre valanülve11
(Sartorius, Pali stb.) 11101nbrúnszfir6s let:ültö re.ndszer. .4.z intézeti g.yögyszerollát ás kur.szorü gépi.

technikai hátterénCk biztosítása nagyon i'ontus kövotel111l:ny és az 1núr réµ:úLt gond L1:2. 1:), l-l-, lGJ.

~-\z intézeti gyógys zertárak elcnyész lí szúzalék úna~yohh anva!.!i r<'d()rdíhí.s nélkiil 111ár tnit is adotban állnak rendclke zé.sre 111egfciclt'.í kaJlacit úsú ra!.> tal~(ffJ.
' ·
!dra!~. hü vös helyíRé~, liCttiiterenI. így a gyógysz erek
Ja,·íi:au i kell a !!\·t'J!.!Yszeré:-:;zot. i~<l;t,!fafú:.;i, .szakés 1nús anyago k o1őír1Ís szerinti tároltlsá ra korlút.o- 1nai és szakszer,·e;,e·t
i d;·dc/.'.képvisc1~té1;.·. Nincs képzottak a lehetőségek.
viselve súlyúna k és létszárn únak znegfelelé5en egyik
J\ jogosan 111egkívúnt gyúgysz crellcnl Jrzés el vég- toriilote n sen1, így befolyá solni sen1 tudjn az
litzésére egy analitik ai és 1nikrobi0Júgía.i részlcghfíl érintl) dünté;-;e kcf. Ji31111ok hútrú11.vát örezziik az (1j
{dJó ellcnőr;::lí laboratári1u11 szükség es. 'I~~zek léte~d J(;f.e."iítinények ter\·czé."lekor. kialakít úsakor, t1
kiit.6so külün :1!apter nletet és n1líszerez<~Ltséget. 1~e
lü11hüz() iniure]\' ('.k, 1101·1nat ívfrk kiadft;.;akor, a küznycl, a.111iro kevés k{irhcí..z.i µyúgysznl'I árhnn va1t
jJIJll tilag t cí.n{ogat ol t szak 111;1 i pr(Jgran1old1a.n. a !uí..t.~
n16d.
·
r:inyo.r.; lHJrez<~slinn (pútll!krnndsz(\J' ;.;t h.).
I\ kúrbilzi gyc)g:y;-;zorellát Úiih<ui, gyi'1.~yszurl\észí
:\ µ:yi'Jg_yszerellái:.18 egyenle tes fr.~jl<'idt~se inog~
té8ben sok olyan aht}Jllny ay :-;zükséges, aniely c::Htk
kívúnja az eg:ysé~es szak111:qJolitiluli konccpc iú
a. gy6gys zergyár akon keresztü l r;zerezhot/J be érvényesii!úst~l. a. kiJ\·otke zef'es (~ ruinden teriiletc
n
(inclorn elaein, pyridox in, metroni dazol st h.) [ 10]. {~r\·(]tJ~'esülii irúnvít.ú st ús tún10!.!atást.. E:1u1ek
Veyys::erel,:, fell1asznúl;:í.sárc1, Ls gy<Lkra11 rá.két1y."izeriil- hiúnv'a rtH;U 01 kii~~l(>t·ualruú U~'{1[.!y;.;~erellátúsbnn
Ü;
nok a gyógysz erek elöilllíb.í.súnál, 1nelyeli: ve:-i;;,élyen1e.u:luiúlhaÍ('1 [ -1:2. -1:3··; .J.J] é-~· kiíiünii;.;nn ú!! ez az
sok lehetne k kellő analitik ai és toxikoló giai vizsgú· ii 1i1~zet.i gy(Jgyszerell<i.t.üsra.
lat nélkiiJ [ 17]. ]~zen anyügo k h{J1 a. f.:ö::pont i egyRé.-\z kiizt.nd ott. hou\· az ii1tézl~ti urúu:y;-;zc:rUír
f:.!CS e1látás u1egtorc1ntér;e kívúnal os lenne.
a k(\rliúz o,u:_vik osztú(\; nkónt n1likiidik ,[~tG'j...'.\ tu0g:.'\ f!//Ó[!.lfS;:erinfornulcir) a;i; int.ézeli fl'J'<'igyszert {u·
\·1íltoz11tl l::.; 111c:_unii;;el\edf.:tt fr;Jndc1!11k idti.-.;zerli\'(
alapvetJ } feladata . Jnfor111úeibadús cs-ak ke!!<'i i11lc~szik <tZ intéznti ,uy/1.'.:f,\':-iZ{~rLir holyt.:ti a gy(íyyf()r1nálóclás alapján lehetség es. :-\z alapvet lí 111;1gyar s::crr;„„::eti u...,::trl1,11 (;llle\·ezt':s l>evezeti-.c;tii L·Hlj . ..-\z
és kiilföldi szakkön yvek éB folyéiirrtt.ok ugyunak kn!' n,~ye.-; klinikai k{ir!t{tzi (iszti'tl,vok fejkidé;.;o hiztonehezen hnzzáférhetJíek he!_,li vag-y or.:.;z~lgus akadá- ,:.;ít va \·1u1 azáltal j,<.;, lio.uy egy-eµ:y speeü.Ui.-; on.;zúgo
s
lyok ruiat t. A8~:a/;./;önyc- és folyóirat-e!! út.ás közpon ti int(~zeL szu.!un~ti irúnyítú sút és p{utfo,~úsút élvezik.
szer\·cz ése és ir{tnyít.úsa <tZ eµ:yetlen júrbat<'i 1'1t az
E:r. a SJH.~('iúli:-i or.-;zúgos in/1~::<'/i /t1(ttér 11int·::: 11101.: az
infor1núl6dúsi lehetJíség al:t.pjai nak 111egterc111té,- int<jzet·i i!YÚg:yszerel!átüsnúl !·17. •1f.L .1~1. GIJJ.
sére.
.-\ 1na~var gyú~.t\rszerészct. Of.!;yetlen or.-;zlÍ..~os inté.J\z eddig felsorol t g;ondok on szaknut ilag rnegttlazet.e az ()~·~zág~Js '<.:~yúgyszerés:7.Cti Intézet . _-\z (J(~ \'.-l.
pozott közpon ti prograi n n1cghirclotéséve! és tú- sz1ín1talan hat/~:-;áu
i fO!adntct n1ellelt no111 t.u(1 ke!lii
n1ogatú sáva.l lehetne segíteni . „c\z egészsé gügy inús itlt'ít. .szúnni az
int:Uzeti gyú~_yszercllátásra .. il!. nen1
területé n léteznek 01\);~úgos s:~aJ.;u1ni zn·or1rau1ok. i'tll rendelk eiésére az ell!~ez~
a t.erlilet-,hez örtli kelltJ
n1el_yek kö:zpont i :u1yagi és szakrna i tún1oga tással szú111ú szakerul)er!.!úrd
n. E1111ek felü-:.111erésoként
rnindig eretl1nén.yre yezetne k. „Az intézeti gyögy- az· ()(i-\:·r f(íigazg~ttéija
létrehoz ta az (Jrszág:ns
szerellát .ás több t.eri.ilete is 1negérde1nelné és jelen- (i\'\'1uvs zerészet
i J11tézcf. 8zakn1a i J(olléu;it1111a f\:l'irlegi helyzet e rueg ii-:i kíviu1nú. a hason!(> küzpon ti li{tzi'" (.,ty('nrv::;zerészet
i .'·\lbizf 1t tsúgúf'. ltŰ1116lhctlile~
s;i;akn1a.i akarat érvénye sítösét.
ez a ,UJ;a!~~,;rl<J szake111horeklH'i! úti() bizot tsúg segit:i\z intc'.~zoti u:yógyszerészet. t.nvábbfojlc'.Jdéso 1 de sé!..(ére lesz a.z ()(; \.·J.~11ak
az ini.üzeli ~yó:.::v~zerellú
a. rnagyar gyöf;ys~Crészet. tO\'Ítbb fejliídés e is, az
túS to\·úhhi fr\jl/i(h':;..;(;t .~<'dlú t<~nyezr'ík·-;lH''g~zilntett;
er1yeletui oktattl8 fejlesztésGl kívánja . ..-\ fejlett. gyúgy- sól)C!J.
szerésze ttcl rendelkoz<'í orszcigo k han a !!YÜ:rvszeréPer~pektí\cikus1u1 kí\·únat /Js lenne az ()r:-:z1igus
szek ogyeton li képzéBéro üt~ év úll re'i{cle'l!~ezésre
C~yúgyszerúszeLi lntézot húzi:-:inté·zct.ck{~!lf· a J\úr[18, lD 20. 21, 22, 2:~]. IJazúnk ban is tühhszü r
húzi C~yúr;yszeré~zcti .Int(:zet iuegnLtkítúsa. J~z az
szóba került a gyógysz erészké pzés reforiuj a [2·1.
intézet vnlarue lvik nrsz{u.!;os oktat{ts i illtézet. uyc'iuv25) és az l\IC+ '.'{~I: or13zúgos vezetősége is állüsfogla~
Bzertúr<ira teler.~ít\'C ·-- íf;y kiilönüs ehh bcrnÍl{lzX~t,
lúsban szögezt e le az oktatús i idő fcle1nelésének
::izükségességét öt évre [2ti]. ]!'élű, hogy az intézke - anya~i rúti1rdít~ist se1n iQ'.énye]Ye --- a~ intézeti
!!VÓ!L~'szercl!:ít:í.s iis;:;?.cfi")Q:<Í.~r.;{tf ~ irúr1vítúsút e!vt~f,!ezdés további halogat úsával a környező orszúgo kkul h(;t:1'ió.
'· .
.
'·
zernhen is további lépéshá trányba kerülün k.
J~g_ységes kórházi gyógy6zorellúlúsr('1l ~s1tk:akk()J'
>\ hazai klinikai gyógysz erészet. kjteljese dése is
tieszé!h et ünk, ha nündo11 t.erülct et érintő J;;üz11of1i i
1negkív ánja :.1 gyógysz erész oktatás és továbbk épzés
szakiua
i i1:únvítús érv6nve siil. 1\z intézeti f!VÓU:\'tovúbbf ojleszté séL [27, 28, 2D, 30, :ll]. A hazai tii."izen\ ...,zn1 1no!iott. (~z a k(\rlu'tzi hetuµ:ellútú:-; '(;·rd~;,!~e
rek vések a klinikai gyóg,)-rszerészet 1negfogal1nazúsára [32, 33, 84, 35], az általáno s és speciáli s folada- is.
toh: összefü glalásár a [36], az egé.szségilgyi integrációban betöltö tt szere1iének hangsúl yozásáv al [371
1. /:1i1uli, f.J„ Cs1il:, 1~·.: { i\·1'1!.!'\·:<zt·n'·:<:',r•i (diíz6 :oz:Ítll)
38)i az előrelépéshez ezen a, területe n inind fontos • 1 /J,ínr{;, /J. d.'' 111/sai: <;y<i';;yS~,Cl'\,'!'\"/.ei ;~;;,~Hl (lU-;'\J).
szernpo nt. 1\Iég ezt. a ténuít érintő Yita is csak hasz- .,. !Júr1di. /J. (,:,..,_ 111fo·ui: C~·(·1gy:-;:r.L~ré:>zi·t :!X, t-!U ( 1~J7\J). .! !Jriiidi, J.1., C'sák. },'. · - J·;Jöudli:,-;. I \·. Clr:;zÜL".(IS
1-\órnos és gyógysz erészete t e16re \·iviJ lehet [~HJ, •10). liúzi
( :yóµy:<Z('l'1'-:;;zét.i Szitnpó,-.iu1n, f\(i;~,-_1·g ! !Jff:!. -- „,,
.Jelenleg i lehetőségeink ntún ítélve, 11e111 az egye- B1ínrli. ]). 1'.s 111/sai: !~yógyszen.~S:r.f•L
:.!:.!, :i::.[ (IH7S) .
1 1 11
te1ni refor1nr n építve, hane1n n továbbképzési rend11
1
szeren kerei:iztül kell a gyógysz erészek klinikai kép- ~~ ~ • f/;~ ;.~;c{!'i; 1,r: ~· ~'r (i~·[,.,~,(.;.\~ ~~\;.~·f'.:i•:~~~Í;~ 1~~ :J~.;.i2i.\ ·~~~"~'Tt'.l ;.j
11i11nk11 hniökonv fitÍ!!tiun k viz:'!!iila ti:ira. Uvóg·y.sz
eró-;z.
zését rncgo1di.uli és erro a lehetőségeink n1inden doktori
érlnkezú.s-. SÖ'I'E C:yúgy~~,-.crilµ:yi 81J.»'í·v0;f·:-;i Intt:„
1

zet, 1070. - :-.>. lnt.ézeti gyógysL;ert:írak leehnológiai
kövcldrnény_ei, ESZ'J.'1.1\:.. l1ivntalos infol'nuíeiós nnyn~,
1!170. -

H. J~tiZ :HJ.S/li-i·J.J-Cüzfot·gal111úgyúgysz(~1·táruk

10 . .:\ItiZ 0-L:!O.S/O-t-il .l(iizfortervt~zt'.·~·Ú d6íní:Hti ''!lhnú ·~yógyszertiirnk tervezési elóíriísni - l ! . G'Bapó,

Z.:

UyÓgyszerészct: 2ii, •101 (UJSl). - 12. 8'h1uJn l'i'.alu,
J. és 111lsai: (fyógyszcrészet 20, 2öö ( lD/ti) - la. ':I.1aouíska, L.i r inc.:::c, Z.: (.}yógyszerészet 1 S, :172 ( l Di .1). 10.
l·I. Dú11y, I.J.: (}_y(igys,...erészet 18, 100 (107-!). J!u!tr, '!'., /\-(}1'11é!tJ, !.: (iyó~yi:r1.et•i\sznt Jó, ~G:! (JfJ_i,J). -Jti. ;V ikolics, Í\-.: 1•!16tidüs. V. Or:>ziigus 1\.órluizi <:yú~~-
:-;.,-,en:sz!~Li :-;zi111fHÍziu111, l•:gt·r, ! !lSii. -- _t 7. 1'11ríl, 'P.: f<:](j.
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szt·n:sz1·t- .'!G, :1:1.1 ( l !!"i:!). --- :iu. ,~'.:IÍ.'i,:, !\..: ( :yó!!y:-;:1.!'t"t:·
s/.t:t- :!7, 17!! (l!JS:I) . .„_ .f(J. ~\'ikülics, /(.: Ugyúµ:yszPn"·
sz(:t- :!/, :1su ( l fJ8:!). - .1 L Jl inku·, /~.: l·:lündús, liisd 1ti.
-- -1~. /\cm1;/cr, 1\..: Uyógyszt>rf"szr·i. '.!fi, ISI (IDSI). ·t:I. Fc:·i!J, Z.: c:yógyszt~r(:SZPL :25, 182 (lllS!). - -l·l. J•:t.
itiCJ", Uy.: c~_yógy:-:zt·r(·:;zct- :!:'"), lS:l ( 1ns !). -- .JiJ. :\ S'.1.Cl'\"l'í'".t°~:-:i 1nÓ( !s1.t·rta11i oszt tii vuk Vt.!Zet óinek t anfol yai 1líl. V IÍlugat ott- fojuz1~t1_:k. L kö1 ;_,\ C)'f.'E:.I - -10. }\;""8, )·,: lntt~z(·ii
fdtHlat ninak f•](·n 1z1'.•:-:(:.
uyól.tvszertúr1tk U:\"lÍ!!\'SZ!'l"l:szi
·e fyr~g·ysz(•n::-;z( lo!d f11·(" 1:1·t t·kf'Zt::i. l--i( )'l'_E ( ·'.v(i;,;-yszeríig;;i
:-:z1·l'VU'l.t:si Tiu1sz1.;k l!J7S. - ·17. !úíndi, ])., c.~·1í/;, !·.".:
E!Darliís. 1[ !. ()rsztl!!oS !-\:ól"ltüzi {ivúu:vszt·n:szPii ;-:zin 1-IS. /\'1u1, Jf.:-··1·:ltiad(t:-;, lásd l!i.
pózi111n,~ik!í'JS l!n-;o.'-~- ·!~!. 8i111011 !\.is, 0.: Előndl\;.;, lii:<d !ti. - t10. {\.is.". F.:
l·:!t1a•l1í;1, l1isd ltí.

:\ Szel'kPszt.üsfg uu•g,jegyzt~l-il\
:\z évtií:edek során kil)ontakozolt és új utakat
is j:í.rö intézeti gyúgysierészi levökenység uiarutp:-;<Í.g jelenlDs szerepet visz az egészségügyi ollátá.:-:han. és a helyi igényekt(JI, adottságoktól l'iiggl>cn
alakul t.ová.bb, rnódosnl n profilja. _1-\z intézeti
gyógyszerészet, az intézeti ,!!.YÓgyszero1látús a feladat.ok n1egnliYekedéséve1 szán10R problén1áYal
küzd, és a gyógyszcrellátásért felelős egészségügyi
szer\"ek „._ az adott feltételekkel szá1nolva ·-·- igve'- ~
kcznek a tovúhbi fojl{:ídést olő111ozdítani.
.:\ küvctkez6kbcn az egyik lektor itllúspontjünak
néhány kitételét tesszük közzé, hoav ezzel is érzékeljük'. hogy a hel_yzct n1ogílélése'· tov;í.bhi összefüggések ele1nzését igényli.
~4.z intézeti g,yügyszertára.k é;:.; a. közforgahnú
gyógyszertárak helyzetének szen1beállítása és nz
chb{)J leYont következtetések az eltérő e:azdálko(lási lforn1ára. vezethetők vÜ:;sza. _,\_ vállalat~k 1niudir.::
rugan1asabbak, rnint a költségvetési szervo!Z.
)legint n1ús kérdés. hogy a költségvetési szerYek
szá1nos e161111yel rendclkeznok a ,-állalatokkal
.szentben.

ls1nert, do aliuha helveselhetu f.!\rakorlat nz
og:yes alapanyagc~k gyógJszergyúral~Űn keresztül

beszerzése (5. oldal). A jelenleg hatályos
jogszabályaink csupán azoknak az n.lapanya.goknak
a felhasznáhísál engedélyezik a. heteg:ellátúshan,
ainelyeket az idevonatkozó rendelet tételesen felsorol, s ezekre térítési clíjat is állapít n1eg. :i\Iás kérdés, hogy ez a jegyzék elvileg bővíthető, ennek
azonban inetLhat.ároiott szak1na.i feltételei is vn.n-

történő

._,

na.k.

:\ gyúg_yszerés:r.képzé)-1 refonnja, az oktatá:;í id{í
11üvelésn valúbnn régúta napirenden lc\·tí kérdés.
.·\hhan a, tekintetben azonban, hoitv a kívánatosnak tartott plusz fé!évot inilyen ta-~-laio1nrnal lenne
szUkséges rnegtölteni a v<~lo1nények rn:ír inki'thh
inetLoszlanak.
J-~Í.inclen szakrnának oly1111 kép\·iselfJi vaunak az
úlla1ni és túr.sadalini szervezetekben, a1nilyenckct
ki tud 11evelni sajút n1agától. }~zen a területen i)11krit.ikusabb sze1ulélet lenne ::-;zükségcs, hiszo11 hn
<l- szak.ina azt ne1n atnhieioná!ja., h7)gy képvisol6i
réHzt yeuyenek.. úu:\.'
küzüf!yekhen
'--. ncl1éz lesz hi'tr...,
111ilyen erccl1nényt is elérni.
Ei-ietenké11t a 1negadot t iro<btlrni J1i YaLkozúso!c
Of!!' konihhi hel.yzot.r61 adnak képet., a fölvetett
problénuik nag_y része 1négis idliszerü, tühbé-kové-sbé
<t nu1i helyzetet tiikrüzik. _,.\ problé1núk ele1nzli feltúrú:-:a rerné\hetiJleg küzüs gondolkozúsra k<:szteL,
és ezzel o!i) is 1nozdítja az egységes úllúspontok kial<1kulúsií..t <t lovtthhi cselekvések- c!f)tt.
e~

j~-p )l lJ a !! .:t 11 n J(~p 3. t ! a 1.;: r/,111:rnop1i1 .11e1111110111ue pa3/Jllffl/l/I! Cl/tIÖJJ!.'C/lll.'I .lt:'lt'Úllli!X _\'!/[ll'JJCÚt'llllii .11'/Ul[lcf/l!;t' l 1fl/J!.H ll !l fll'!I {[ flll l/Ul.\/ 11

P;1:H1uT1110 c11a1);1\eH11n 11t1cTl!TYT(JH ;1e1..:apt:TBt:!!HL!Ml!
11pe11apaTa.'.I!! ,-.1eu1awT p<1:L'l!P1111>1e 1!1aKn1p1>t. l"!pl! 11epe'!11c:1eH!!11 11oc:ietll!llX arrropi,t !l\1Jl'1cp1~nna1(!T ycr;:q1enoe
111p1l,'ll\1Jeci.:ue ype1·y;111puna!!J!e, (ITC)-'TCTHl!t C(l()T!Jl.:TCTllY!Olll\lX oci·r,ef\THB!lb!X l! cy1i·1>eK!"llB!lb!X )-'C.'!UB!!ii, l!COIÍ:\(1,'Ul.\\\lCTl, p<t3Bl!Tl!}l oiipa:JUH<!!ll!H ll ycoeep!HCl!CT!lü!l<t~
111151 1jlap.;1aue1rrou, 11eJtocTaT1z11 :1autuT1i1 t!HTepeco!l 1j1;1p.\1<t1teBTtJH, !ltO!ÍXOi"\!!.\\l)CTb f!(Jftilt:]l)h:101 co cropOl!J.1 l!llCT!!LloJ!bll!ll!HOil
TYTi!. l lpe;l.'li!l"<l!OT co:1;líl!!!!i: H!!cT11TyTa
l!J<lfl.\líl!(H!! ll !\<llJCCTr1e 0;1:n.1 \"ocy;t;1pcTlll'!l!!lt["IO l l!!CTllryT;l ll)ap.-.1arun1.

11•

l l. 1: á n d i nnd E. (' ;; 1í. k: '/'/11~ o/1.„·lrrt<"fir1~1 far·/ors
Ili;; 1/ru;; supjd!/ riJ j!lllili(· /i•_'nlth inslit11tinns

The develnp111ent nf drug :'ittpply uf p1t!dic'. l1t•alth innre irnpnirf'd by difff'rciit fuet(1rs ..EnunH•r11ti11g tbt:su fauln1·s tlic nhsolutc legal rcgululion is c·n1phasized HS \\'i.!l! HB l-liü insuffieicnL fJCI'SO!litl nnd 1natcri11l
;;tiLution~;

couditiuu~,

tho u\:ces:út..y of dü\'Cloping of Lhc ed11uL1i-ion

n11d poslgrudunl l-rnining nf 1i!i1n·n1n(:i:'llfo, tbe lnek nf
[,nsincss fcderation of phunnnl:ists, nnd LIH· tH'(~essiLy nf

instiLut ionnl bnc:kgrollnd.
;\ suggcsLion is 1nudc cn11cc1·niog thc es!.1d1lishn1eni
of u ne\v b1tsic inst-iLut.ion of Lhe Natiouul lnstituie 111'
l.'!11u·nu1ey: [n:Stit11Le for Clinienl Pl1nnna1·,,·.

1u1

l.Jr.
1fir:

die

Lt.

F ü n d i

tiru.1

Ur.

1':. (_'s 1! ].; :

1~·r1tu:icklu11u rlcr .·lr::.1ici1·1.;1',~'(11"!JUll'.f !1,

F<1/:l..-J/'cn,

!len l

iJ.'i/ i-

!u/:;n l!indcrn
l_ínU)l" di~n dic EnL\\·icldung der :\rztH:i\·r·r.snrgung in
den l11sLiLut.en liinderndeu l"rtkt.on.:u, wt_·nlun die nieht
z1_~itgetnüDe juristischn [Zcgel1tng, \lie 1t11z11reiel1e11(!e1t
personalen und objektivcn Uedit1gttngc11, ilie i11 n1nn,_·her 1-Iinsü:ht ninht zu(ricdensiellcndc :\usbiltlung und

l•'orLbild1t11g Jer Apoi-heln·r, dic 11-IüngE::l der JnLeressenLcnvertreLung der .Ph1u·ri1azie so\vic das Fchlen eincs
lnsLit;ulshintergrunds angcfiil1rL. t:icliliel.llicli \Vini eiri
\-"ni·sehlng znr J3iklnug dcs Tust.i1-nts dt:r 1Craukcnhnusplinrrnazio als BusisinstihH· dr.s L11nd,·:c:inst-ir11ts fíir
Phnr111nzic 1u1t.crhrciteL
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]{C8UlllO en I!Jspcra nto:
JJ-ro JJ . .B ú n d i knj JJ-ro .E. C

~ 1.í

k: L11 Jaktoru j
111alhclpr1ntaj la c1·oluon dc la i11st-il11ta uwd·ik1u11entpro
t11:-

:::ado

Divers uj 1nulhe lpuntuj faktoro j Lrernsu s la evoluo
u
dc la instiL11ta 1nediku n1entpr ovizt1d o. La aütoro j de-

nnn1br ante Liujn - sttbstrc kt1s h1 1nul1no dij!;intn
n jurun
rcgulad on, lu ncko11 vf'najn pcrsoun _in kaj objekt: ajn
kondit:ojn, la ncc<>sPcon dc C\"Oluigo dP fnnuac iisto-e dukado
kaj plupor fektign , ln 11ekn1 upletce on do intcrcs o-rcprc
zcntad o de la furrnac io, la ncccse con de lu insUtu ta fono.1.li propon t1s la fondig on dc E-Iospitulu li'urrnu ciu lnsti1-t1to, kic-1 bazo-i nstitut o <le lt1 I.undu Furnu1 cia Instih1
l o,

( !Junaúj1:árosi 'l 1anát:s f(ár!ufr:.-It1~ndelöi ntézel GycJqys::
r~rtúra - Du.1111.újrrf.rosi, rI'ffilfÍC .'i 1\r.írhá:>
llende/f)i.iilé::et lya::(/alá8a, Dunaú jváros , J(orrlupi '"'1• u. :!.
:}../(} !.)
Érkew tt: Hl85. V f. li.

S;!, El tl·:NC8Jl.J A'L'J~K i\LI;sT l l lc'I'i':C:E~

SZEN VEUÉ LY
fi. l'.: ÜAZ ·10 (23), 520 (!H&~l).

csnpnl'L i ngjai ntí.l. 1\-Iagas \'t:rnyo inüs, dohüny zcis

és~l.e:si·

r1úl.vtü liblet. is g,yukur ili!i u visszér tágulüs liuu szünve
férfink ntil. :\ kísérle ti szetnél. yr:knúl vtigzct.t :Ef\:(i-v rkí
iz::;.
gúlllt.oh: is a kezd(1dt1 betegs0 g jeleit. JlHlÜtLf .ák.
EZl'll
kíviil ki1nutu t.!1ató \"Olt, !iogJ' tii!Jh tesi.1no zgással
jürü
fogln.lkoziísL (ízökné l jc·Jt-,nt.óke11y r11érlék ben tübl1
\'Olt
\"isszuú rtógulú s, tlliilt nz irndni, íiJ(i1n11nkiiL \·égzií t.!Sopor
i.agjni11úl. :\ ldsúrleL ek nlíi rt~szLvt:\·úi !1.ii·1.öt.t ke\·(~s!1t
ó
\'Olt rz az iis:;zefiigg•'~f-1 Vrz,:J.;elh1·ir"í (Gli,l.
, /' }'

.A_ szeren csejáté k ugyanú gy, 1ni11L nz ulkoho l vagy
drog, !Jei:eges szern·e déUyé vülhut. Ezúrt fordito
Lták
figye!u 1üket uz en1Leri rnugula rü'isL vizsgül ú szukc11
1Le·
rck erre a problér náru. ~\ rnegrögzöLI, játékos clvcszl
i
cllonűrzü [.;:épsességciL éB 11cu1 tud jütciksz
c11ved élyénck
T '· ).
ellenál lni. N ohit csak e. legújal ;b i<lűk bon kezd
tck
a proL!t~nHi\·ul Ludorn ün.yosn n foglalk ozni, nuíris kiliontukozn nk ~1 jáléksz en\·edé lyL clDidéz ú l1izony os okok
1·:,i 1·:L.J ..\I:„ís JV(i1· iz .1„1 vi·r..\s,\1:,1
és
jelensé gek. l\JegkülönLD1.!,ct.ésL kell tenni it videok észii(.!//.
/.'.:
(1:\% ./IJ (:21), ·l·Hi (tHSli).
hJkeke n, ill. u pén1.uu t.on1uü ikou történl í jülék
hö1.öt.t .
11inJké L c:soporLLun l.ftlúll1at.ók u!kalul i 6s idült játéko~\z ivóvíz kc·zelúsöné! az f'gész:it~gre
sok, akik között nagyo! JL szrirnL un vunuak u
11Úz\·1~ fn11tos tlZt'·
férfiak ,
repilk vun a ·vízben oldnt.L ;.;\'Jk rncnnyi :;égé11 ek. l~zért
1nint u núk ...'\ pénzeut.0111ulrin jútszcí knak kóthur niudu,
linLli.ré rlékeke L ú!lítoU .uk fel u t1!r111úszetes forrúso kbül
a vidco júi:éko soknuk egy IH~gyedo károsn ak tnrLja szencredö szulíát ok és kü1·n\·ezet,biJJ a vízbe került; nit,nltn
vedélyét... JU-téks zenved ülylik indítóo ka gyuntl nt unnak
k
szú1nti ru ..Ezen túlineru 5en egés1.tiégi okokbó l t.fircke
szórako ztnt.ó elcu1éi, jelölik rneg, ezzel ::izeuiLen ttz nlknldni
kell
u víz lternén ységén ek esökki: ntéséro . Az eddig
rni jlüékos ok szonvcd él.yt.61 rnculcs en jút.szun nk.
A júték
knrolt.. eljüni;, ok során tt víz kernén ysúgúé rt felcl6s g,varabjai az _prunc gvalösu lúst kcrPsik a jüték okozi.u izgulud·
ciu111 é::; 11lagriG1.iu111 ío11okn t, iuncser élii rnfigya
lon1bun . 1~rcJcJ::es rnegúl! apHús, hng.r uz utóbbi csoporL
1ttúkbn n
fngttik fel. I~nnél aY. eljúnís núl nz ioocst~rólúk a regPrH:
!:ngjui1111k kóthur1 uadn egyben ·
többé-k evésbé niló só 11út.rit1ni ionjút adjtik út u víznek . 1~z1.el szc1nb
narkós is. l\Iugnt urt.úsv ízsgúló k hc'.:rdéseire t.öl1bny
en
irca:r.
NSZE:-.
.
licli
T\:uri.'->
ruhc~ atnrnku tld.ú int.ézeí l;cn kidol·
0Jyun problút111..ík keri1ln ck fplszín rc, a111cly ekrül az
éri11gozot.t <:ljúnls során niind 11 kul<.!iuni és rnagnézi11111 iouo{.(;t-t szentél ynek ninc:s is Ludon11is11. 'ralúlli ulók voltak
knt, 1nind az ugyunc sak ncu1 ldvúna tns sznlfüt, és nit.rút
rncgzu. vart · unyn-f iú kupc:so lntok, húzuss úgi és c·g,réb
ionoka li J.:éti ionesc! 'óléibcn Hlepíti k le, 1níküzl ien !-:iZÜti·
c:sidádi problé1 nük . .Dc dt~prrssziós úllupot i'.·s nny·agi
dioxid sznliad ul fel. A rcgenen í!tishoz nz új cljürú.s
nehézsCgc:k is gyakra n clőidéztíi n jút.éks zen\·ed élynek
.szc.
ri11L n lcvúlnszt.nt.t:. ionnk!.;:ul telt inneser é!ükeL viz\1011
Kagyo n fia1al -jút.éko sok (·sptéh en ::;zerep('i· jtli.szot
i· nz
(JJdot.t. sz6ndio xidd1tl kezt·li. ~\z eljúrú8 során [L
uuulon t (•s uz önLizal on1 liiünyu . J\z tjrintet t.ck tnint.eg
víz kt~·
y
rnéll)'SégtiérL fc>lekis scík 1110-szklí, ill. gipsz nlal.;:jülinn
IO%-ú11ál alkoliol problé1 11ük is szerep et júlszan ttk ..A
ki·
jücsurJöd
ik.
Az
eljárús núl 11lka[111azüsra koriilti úrtahn atlnrt
tékkul Hze1nbcni 1uagut. urttís 1ncgvü ltoztntü sü!1oz lioszsz1j11d
ioxid gúz rnc!lcU. olünye uz eljtírús nnk, hogy n kii1·sznn Lurtó szukor vosi kczelé!-:i szüksé ges. ~\ 1nngul arttísnyc:1.et.1JP h:et·iil6 és 1tzi, s·;:(cnnyczó séJtürne g 111•'1111y
vizsgúl ó szüker nbcrne k c!Dsz!Jr is t.isztúz uia kell, inikéuL
ist'.:g1:
kiscl.JJ a kc·rul;!IY víz li!lnl lt·<tdnit súti°tl!J(•gnt:t (ií7).
s;-;okot t n.i. püeiens c a jülókru és hogy niilyen hatússa
!
van n jó.ték rú és rnindcn nupi életére . Az érintett : család·
"!' ,„_ n.
tagjuit, szint.én kikérde zik. 1\ gyögyl ialüs 111egv1
.ilt.ozot L
szubudidű-nltöltési szokús okLnn jelentk
ezik, nnélldi l,
'f'f1~l! f l EStu::<J ELL!_•;N J OL'I':\~(J r.::hogy depress ziós tüucte k, vugy ulkoho lizrnus bu lorkoll
ó
rnagute .rtús újnl.>h problén uikuL veLt1t1 fel. A kívánt ered,\ U8~TH,\L 1..ÍIHN
1nóny esoi;Jog oly rnódnn is elérhcL ú, hogy jütszüs
i szc11rtprr.:
0.,\Z
.fu,
(:2
l ), 4-!8, (198U).
vedélyótől sznboc lnlni kívlinó szeniél
y pénzéf:, egy ú!lala
rnegbíz hnt.ónu k isnt(·rt. szl'rné! ,r kezelés ére !Jízzn. l 1'ont.os,
]~lsú ízben vügezn ek a nt'ík t.r~rhesst'.:ge
elleni olt.i:ísnkai
hog,Y a játékos elveszí tse azt az érzésüt . hogy n szcrcnc
se:\uszLr ülió.bn n nz 1~gés·1.ségllgyi Vi!Ugszt~rvozet (\\'
jtí.h~k <l sznlind ickí cltöliés o egyetle n jlir!Htió
1f.OJ
út.jn (55).
e!lcnör zéso 1nellcu.. i\ genfi \Vl:IO közlcin únye szerin1
a
kisórle
lck
kilenc
húoupo
L
igényb e \'evü els6 fázisúb u1i
·;· h. Jl.
a fel!éph ctö ino!l(,J.::hntósokHt. ·;izsgú lják n niür
olt.üst
knpotL usszon yokon. l'ozilÍt" eredrné ny t:scl·~n a jö\"(íbc
ri
DOJLÍ NYZ.·Í S ts v JSS/:Ím'LÍGVL,Í~
!.crn1ó kenv nsszon yokat oltuuú nuk be. Az nuszt:rú
liui
!JC!: iüz. Jo, (03), fi:!IJ, (IDSG).
.Adelui dol;en tníikö<lő J\-Iedienl Center közlcrn énye szerint.
int.ózet .üknél összese n :JO usszon y jelentk ezett 11 kísérlctekhc:;; . ..:\ \Vl-:!() r('.•széról illetéke s J)auid (frijjin
Görögo rszúgi kut.ntó k összefü ggést t.alti!ln k iL \·isszér
\"ÚlcLügulús és az üt.öér inegLe tcgcdús ci. rnugas vérnyo 1nás,
rnénye szerint u terhess ég elleni oli.tíso knak nngyobb~je
dohúny zús cjs elhízot t.súg küzöf,t,. ;\ visszer ek táguhis
Jentűségc volu11, iuini, n fogun1z fisgútlö
ktblett únnk.
n
a dohún, vosok esctúbe11 g,rnkor ibb. Erre n 111egüllapít:ósr
lndiúb an ü n1úl1.b an vtSgzolt eg.1/ sor l111!:lonló oltós
neni
n
jutot lak lu<lóso k eg_i,.- szív Cs vérkeri ngési Jietcgs égckkc
júrt u kivünt cred1n énnyel . De a \VI-10 illet.ékc se s:r:erini
foglalk ozó kongre sszuso n. 'fnnuln 1úuyai k sorün üssze-l
az lndiül; an alkalrn nzott ollóan, rng eg6szeo u1ósfélv
lHtSonl ihisoku t. végezt ek ,J2ű4 olyan szc111ély udutniv
volt . .:\z _;\nszt. rúlitlba n kifejle sztett olt.óun yng, a111elye
al,
t.
akikné l netn vo!L visszér Lánt.ul ouL 1\ ldsérlcr , fürficsn
tíz év <.1/utt; dolgoz t.nk ki ttz USA-b eli Ohio úllnrn egyete
portján ak tagjai t'sctöbe n n dohány osok között kéi:szer
inünck kutató i, lcgkorú bLan n kilencv enes évek
k()zcpe
ol.v-nn n111gas volt. a varicns is nninyn , 1niuL az ellcni"•r
kij1in k( ri1lhct, r.Utalá11ns nlk1d111117Jisra (58).
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