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Egy gyógyszertár tízéves áHatgyógyszer-forgalmának elemzése 
BURClE:'I'TI L:\sz LÖ 

~·l .:;:::er;:;ő röriden indokolja, ntiérl elC1nzi a:; állal
[J!fÓ(/!f8;:;er-foryoln1al és, houy 111iérl lizéce.~· L'i.':);:;ouylat
l1an uutlalja be a 11ayyiyntándi f!.IJÓ[!!J8ZCrlár e;; ir~biyú 
n11u1!.·áját. JJenr11tat.fa. a.foryalrnn tálto::ását is. Űsszc
(/!J íijt i a f orgaloni nöi:el:eclés o/;a it, n1ajd /;ötel l.·ezteté
scl.·ct ron le l;clúle. }Jélclát u1utat be C[f.IJ U!fÓ(f.IJ8-::crfor
ffalrná11al« C[f,IJ éren hclitli iuyadn::!Ísára, s utal a 
f///Ó[!,IJSZcr!fí ri állatyyduy.~·;;cr-f'orya lo111 tcrrczhclősé
Y(;rc. IC!c111-::i 11l;hány r1yóyy:;:crcsoport forr1al1nát i8, 
!'[!!flie.11 isn1crtcti a: áll((fyyór1!1s:;cr-forualrnn iiss.:cll;le
lr;t. f:/yid rt /:iilii11lcy1'." iu/ny n1iatt janrsn(ja rt /1(/[!!f· 

ií ;~(' 111 i rí l!al rf !/(Ír/ !J.<:c r-cll rítá s r1 ( :-;;:n kos ÍI ott (1,1/fÍ:Jlf ·~·;;c r
t ú n t !.' kijelölés/t. 

:\ forgalo1nele1nz(~S hasznos isn1cretcket ad a 
gyúgy:-;zü'rt(u·akhan \-t~gzctt n1nnka n1ennyist~gér()\, 
a gy{igyszertúr Yonzúsi kürzct(:ben jclentkcz(í 
gy<'J);yszedgt~~ny üsszetétclér6l és bizonyos fokig a 
szfikséglctckrlil. l(ü\'Ctkeztctések vonhatók le bc
\()]e a'· gyógy::;zercllátú;.;sal, a tendenciákkal, a:--; 
irányzatokkal, fl fejlesztés fontosságúval és az eset
leges hcfolyásolú;.; szükségességével kapcsolatban. 

:\ gyógy;;;zcrforgalo1nnak ncrn clhanyagolhntc'i 
ré;;zterülete az úllatgyógyszcrck forgalina. Ennek a 
viszonylag 1110:-;tnhún kezelt területnek az ele111zésc 
népga~da~ági és egészségügyi sze111pontból is hasz
nos lehet.. C~yógyszerészi vonatkozúsban pedig 
::-:zintc új isrncrctanyagot ad azon gyógyDzerttí.rak 
dolgozóinak, atnelyekbcn egyáltalán nincs vagy 
esak 111inin1úlis az úllatgyúgyszcr-forgnlon1 . 

. ~\z állatgyógyszer-forgalnrn cletnzésére az l \)7(~-
1 \17D között eltelt 10 c:vet vúlas:r,tnttani. 111crt ez az 
az icl/i.szak, a1nelyben a nagyüzcn1i állattartás incg
szilúrdult l:s a koncentrúft úllattartús úllategész
ségügyi problétnúi jelentkeztek. Ebben az idl)szak
han az úllatlétsz{un a nagyüze1nekben. ha nen1 i::-; 
egyenletesen, dc állandóan növekedett. ~·\z úllatfaj
túk ki\·álasztúsúYal kapcsolatos próbálgatúsnk le
lassultak. l~zért ezen icl6szak {dlatgyógy:.:zer-forgal
nuínak clenizésc a1kaln1as arra, hogy általános és 
uyógyszerészcti következtetéseket is vonhassunk 
r,; béiöIP. 

/\ forga\0111 cleruzéséhez a 2/ 1 G sz{uuú 11ngyig-
1núndi gyógyszertár adatait haHzn{dta1n fel (l~o1n{t
ro1n rnegyc. ko1náro1ni járás). L'-\. nagyküzséghen l'.>;-; 
környékén jclcntös inezőgazclasági egyst~gek van
nak. _e\ 'Bábolnai lVlez6gazdasági J(on1lJinát. közvet
len közel:-;égc hat a terület állattartásúra és az állal
!J:YógyHzer-forgalo1nra is. 1~bb61 következik, hogy 
11agyon jelentfis a baron1fitartás, an1inek a g:rögy
szerigényét a J(on1hinút a parf:,neri kapcsolatok 
alapján kielégíti. .-\ gyógy;.;zertár gyakorlatilag 
csak a húz\-{1ji baro111fitartá~hnz ad e:::ckt:ly n1eny-
11yiségü gyógyszert. ~ 

.:-\ nagx}gn1úncli gyógyszertár a 1\'.0111úrnn1i _c\lla1ni 
()azdaság\:{ telepét rendszeresen. 1-et pedig idön
ként (2-:5 hónaponk6nt) látja el g_yógyszcrrc\. 

l~zenkívül li inczőgazdasági terinclőszövctkczet 
állatúllo111ányához biztosít gyógyRzereket rendsze
resen; :3 rnús szüvctkezetb6l időnként, l l-b61 pedig 
ritkán (évi 1-2 alkalon11nal) igényelnek gyógy
szert. Ezen úllatgyógyszer-n1egrenclelések területi 
1negoszlúsút az /. ábrd11, térképen n1utaton1 be, a 
t(t volsáuok és a 1negközelíthet{)s{:g érzékelteté:·H~rc 
(\·onzási körzet). ~ ,,., 

J\ rendszeres állatgyógyszer-igénylések (D egy
,..;ég) szakn1ai ir{tnyítúsút 8 úllatnrvos végzi, akikkel 
a kapcsolat jú l•s ú1landö (új gyó,~yszcrek beveze
bise, kipréih(dúsa, g-yógy . ..;zerhiúny esetén helyelte
sitt:,s stb.). 

.A. gyógy8zertúr helyzele (J3úbnlna. közelsége). 
az úllatgyógyszer-vúlaszték jellege és a forgal1nazús 
inódja okozza, hogy a baro1nfiak gyógykezeh~sére 
uyakor!atila~ senuni µ:y(Jgyszert se1n tudnnk adni. 

1. (Í/iru. A 1u1:1Yi'./11i<Í11rli ,11;ttÍt;_!f/8::cr/(Írliu11 jcfr11t!:c::.ij iillrit. 
'.l.'!ÚUft"'::.1.'r-i'.f/11y s:::!Ír111u::.1i811 u /:1Jmárn1ni j!iníslurn . .Jd('if,_:_ 
se/:: · -···-„ ... - ]1/nís fuctár((, C f:i.J.:,'-'L~:f, @ f.-ii::.SL:'.I· rt/ir!/ 
1;,11~i:tY"'::.cl'lrír is crui. UpÚ!f_l/.'!,:cri~1(:11p :;,11uk(1i'i·~'(Íg 1 1: 

rcnrf.~::.r-:n;,-1, '"''" irf,ín!:t.:nli, - - - ri/l:u 

.~\ bl•1nutat.ott uvóuvHzerforga!(llJl a. szar\·asn1arhúk, 
a sert<'.sek és '~id~Í1;értékbe-n a juhok kozelést~ból 
adódik. }legyei ü:-;szeha::;onlítú:-; Bzerint. forint
ii:-;szeghen PZ azt. jelenti pl.. hogy 1077 1nárcinshan i 
l'"(ltnán11n rnegve iissze:-; úllatgyúuvszer-f(1rual111a 
728 :~on 'Ft. eh·J;(_)l a '2/lfi-os gyi;gy~;,Ürtúr forgahna 
l f1:2 nno _Ft (] .J r};,) Ynlt. :-\ viszonylag közeli J(o1nú
rn1n és I\:isbt~r á\latuyógvszer-fnrgalnHt volt csak 
nagynlih ebben a hú;l;tpl)~1n a 11ag}+ign1úncli gyr'igs·
szcrtár fnrgaln16nál. ~rehát az eletnzett gyógyszer
t:'1rnak jelont{)s állatgyógyszer-forgalina van, l'S a 
kt~t szon1s7.érlos gyógyszertárral együtt (I\:onuiron1, 
1\'.isb('.-r) a inegyc {t\lalgy6gyszor-furgaln1úna\.;: n 
-!O 1„":' -{d: bunyolítja le a h:-riilet.on. 
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~i\. Ft-ban kifejezett 10 éves havi átlagos gyógy
szerforgalon1 adatait a 2. ábrán mutaton1 be. ~>1. gra
fikonon az .állatgyógyszer-forgalo1n adataiból csak 
a 1nezőgazdasági nagyüzemek. szá!:iára expediált 
gyógyszerek Ft-értékét jelölön1. Osszohasonlítva 
ábrázolta1n a gyógyszertár vény- és készpénz
forgalmának összesített értékét is. A két görbe jól 
szemlélteti a térítési díjas elszán1olás következ1né
nyét, és a Ft-ban kifejezett forgalom-összetételből 
adódó változást. 
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:!. dbra. ':l1[zéccs 'liuvi cítlagos Ft.-íorgalni·i.zadatol~ a 2/1U-ns 
11aqyi;;11uí1uli f!JlÓ[!yH::.r:.:rl!Írúól, 1970-1979. Jelölése!.:: -
hal'i úll11lyyrJ:1ys::cr-foryalo11i E't-értékc, --- a vény /ó- 11 

l:és::.pé11::.jorgaloni együttes l 11t-6rtékc 

.Az ábrából inegúllapíthatói hogy az ál1atgyógy
~zer-forgnlo1n Ft-értékének n, növekedési ütcn1e 
naf!Y volt; esetenként egyik évről a n1ásikra 100 'X: -
kal n{Jtt. i\linclcz több tényező együttes hatás{u1ak 
kli\·etkezn1{!nye: 1. a gyógyszertár dolgozóinak az 
ez in.í.nvú fiuveln10, an1ely tern1észetesen nen1 je
lenti a;, c1nl;Örgyógyász11t.i ellútús elhanyago1ástit; 
:.! . <lZ úllatli~tszán1 növekedésével növekedett az 
igc~ny; -3. tL nngyo b b ocla,figyelés következtében .in
vnlt az ellátúsi szint, és ezzel együtt bővült az cllá
tú~i körzet; .J. az állatgyógyszerek ellátá.sábanjaYu
hís következett be, növekedett a v{tlaszték és a kül
f'iildi {illatgyögyszerck forgahnazúsa . 

. -\ naj!\'obb forgalo111 1ehet6séget a.d nau>,robb 
készlet {~~rtására; ._,ennek hiánykÜZüszöbölL-i I;tttúsa 
inellet.L jelentős szerepe van abban, hogy a nagy
iizenli állattartás tern1észetéből fakadó, hirtelen 
jclentkczé5 nagyobb gyógyszorigény ldelégíthct6. 

.A kész1etkia1akítás során, tekintettel az igények 
szezonális je11egére, a szokásostól eltérő igényekről, 
valamint a nagyobb értékű külföldi állatgyógysze
rek várható éves forgahnáról a Gyógyszertári I\.öz
pontot előre tájékoztatjuk, és esetenként tanúcsko
zunk (visszajelzés, Inóclosítás stb.). 

_._l\z állatgyógyszerek forgahnában egy l~ven belül 
n1eg111ntatkozó szezonális jelleget példaképpen az 
Atympan 100 ml l\l70, 1!)73, l\l7ü, és 197\l évi for
gahnával, a 3. ábrán, cson1agolási egységenkénti 
adatokkal n1utatom he .. A. •;ralóságos szükségletek 
időbeni jelentkezése, ~s a be1nutatott forgalom kö
zötti eltérés olm részben az, hogy az ellátott állat
tartó nagyüze1nck saját gyógyszerkészlettel is ren
delkeznek, 1násrészt az, hogy a nagy készletek elle-
11ére hiány jelentkezik, s az ezekből adódó tapaszta
lat alapján készülnek fel előre az állatorvosok n, vár
ható szükségletre. 

Á;\z cllát{i;:.:,i körzetLe tartozó nagyüzc1nek gyógy
szertárból szánnnzú úllatgyógyszerkészlete 10-
;JO ezer lft értékig terjed. Ezeknek a kezelése pénz
ügyi és achninisztrációs sze1npontból ellenőrzött és 
n1cgfelel6, de abból, hogy laikus (ne1n állatorvos) 
kezeli, szak1nai hiúnyossúgok szárn1a~nak (lejárt 
gyógyszerek, 110111 n1cgfelclő tárolás stb.). Hasznos 
!enne, ha a uvóuvszerké:szleteket legalább évi errv 
n lkalo1111nal ~~ai~·~111ber ú.tvizsg{dná."' --·~ 

~:\z állatgyógyszcr~forgalon; n1egfelelő inforzná
ciók hirtokáhan, ilven ellátási rendszerUen. rövid 
távon, in6g gyógys~crtári szinten is jól tervezhető. 
,;\ közlc1né~nye1nben tárgyalt utolsó háron1 hónap 
forgaln1át helyi is1ncrctoiI11 alapján tervezte111. 1\z 
inforrnúeiók köziil a legfontosabbak: a.forgaln1iada
tok, a. gazclaHúgok készletének és pénzügyi helyze
t.ének az is1nerete. }'jgycle1111nel kell lenni az ehnúlt 
idószak iíllatgy(:fµyszer-hiúnyára, a környék állat
létszún1a 1nellett is1nerni kell a tartás, takarn1únyo-
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zás körühnényeit, és az állatgondozók tevékenysé
gét. Tlyen és egyéb á11ategészségügyi és gazdálko
dási is111eretek birtokában az állatlétszám, állatfa
Jok é:-; betegségeinek isn1eretében nezncsak a vár
ható forgahnat, de az üj gyógyszerek: bevezetésének 
és az egyéb forgaln1i intézkedéseknek a következ
ményét is valószínűsíteni lehet (térítési díj, vény
hez kötöttség, ndófel<ir stb.). A készletek kialakítá
sát ehhez igazítva, az ellátás színvona.Iát en1elni 
lehet. 

A részletesebb elemzés érdekében az I. táblázaton 
néhány gyógyszercsoport forgalmát n1utaton1 be, 
cso111agolási egységenként, Ft-értékben, és az ál-

l. táblá:;at 

~Vng!/il::crni álla!g!,lrígyás.:ati' célra jdlws:náll, 
l:frmdt gyóg.11s:;crcsn7Jrirtnl: hai•i ([f[agjor!Jalm(1 

Idő 

•:soport 10í(i 1D7D 

:\ntíbio Cson1ngolúsi 
tikn· f'f!}'f1Óg :2:Jí,1 220 720 l 030 
n1ok 

Ft-úrt<·k ~l.1.()0 10 non .tf\ 85() Dl snr1 

.ii.t.Iagforga· 
Ioni rész· 
aránya 70')(, ·10% ;J(i% 70% 

Kii.lfökli C:sornn.goliL'<i 
úlh~t.- egység 2 .'iO 107 :no 
gy úgy-
:;zN·Pk Ft-érték 7ti ·! \l\Jll ltl 7flíl <IH /~() 

ii.tlugforgn· 
lain ré;;z-

20% -11% 

"!\igyke- C:minngolá;;i 
z••lé!:i ••gys(•g l-l }.<'.\ íil ino 
cryógy-
BZCl'l'i Ft-él'ték .\70 n10 e íií:I n lSO 

:\1 lagforgn-
lain rüsz-
uránya a:-;. 'n' 

·~,u 
"r: •);\I 7% 

-:\i(~hk·-~- Cso11\ugolá,;i 
zeléi; <!g~-;o·~g :.n ·Í-1 1·10 310 
_u:yögy· 
·"Z<'n•i Ft-t'.·rt<~k t'•tH\ l (\()() .'i 71 :2 ll 07íl 

.-\t!t1gforg<1· 
Ioni rÍ!SZ· 

f"' 1.-. 7'_\', ' :.• 10\{, 

Parnzitrt- Csouiugnli'Lsi 
PlJPJH'S '~gy;:;{~g a:: r, 1; ;;:1 
l:ii'.Pf•.~k 

Ft .• :~rt1"k .\()() \.f(l l ;) Ifi H :HiO 

;\1 bti;iorga-
!oin rész-
arányn :\'_'., 11,ü<':. l"" ... iÍl/i· 

\' astur- Cso1nagoJ{rni 
talrnü egy,:;ég :; !'" ., ·.l~ lil\ 

injek-
dfik Ft-érték ·!"Ili 2 ()(\(_1 7 ;i33 lO ;JSO 

AtlitgforgH.-
Ioni n'.-:-;z-
11rúnyn i\ \!'>', '.:!·~{ r!j', 

latgyógyászati havi átlagforga10111 százalékos rész
nrúnf°"~k?nt .... 1i tízé;·i forgalorn vá1toz~s~nak repi;e
zentalasara a gyogyszercsoportonkent1 ele1nzest 
1070., l\l73., rn7G. és 107\l. évre végeztem el. 

... '1.z ele111zés szen1pontjai a következők: a kivá
lasztott gyógyszercsoportokból az antibiotikun1-
tartaln1ú gyógyszerek, a parazitaellenes szerek és a 
vastartahnú injekciók adják az összforgalon1 G0-
00 '}ii -át. r\ tőgy kezelés és 1néhkczelés gyógyszerei a 
szarvas1narhák ellátására használatos speciális 
gyógyszerek adatait mutatják, és zön1n1cl anti
biotikun1-tartahnúak .... .\ külföldi idlatgyógyszerek 
nagy része is antibiotikun1-tarta11nú. Ezzel szcn1-
ben a legnagyobbrészt sertések kezelésére használt 
parazitaellenes és vastartahnú készít1nényck ne111 
t-artahnaznak antibiotiku1not. 

l\-fcgállapíthatö az adatokból, hog_v az elhaRzn{tlt 
antihiotikurn-iartahnú gyóS[yRzcrek a t.elje;;; gyúgy
szcrfelhasznúlús 50-7íl {;':1 -át k(~pvi:;elik. J~lgondol
koztató ez sok szen1pontból (pl. a ttlrtús, a takar
n1únyozús körUlnH!nyei, n- baktéri111nokkal feldú
sult:. környezet, a csökkcni; ellenálló képesség, a ké
l1)-'cln1cs, biztonsúgra. törckvG kezelés, a speciáli
Ra\Jb kezelések gyógyszereinek hiánya az állati 
tcrrnékckbcn valószínüsíthctő szcrrnaraclványok 
szen1pont.jából). Az antibiot:ikn111-forgnlor11 oka tl.en1 
azok fejl6clését clfíscgít() habísn [11, ..-i:-:znnt kövct.
kez1n(~nyo rncg111utatkozhat az allergia és reziszten
cia kifcjl6d(~S(~hcn és a ;;::ikcrteleniil kezelt úllatok 
kén-yszervágásúhn n. 

-~ ldilfölcti állatuvóu:vszerek foru:ahni adatai nen1 
a szliksóglotot, ha;-1~1n;~sak a leheÍ~'.)ségct: 1nntatják. 
inert ezckb{)l az igények jóval nagyobbak. 

l\. t{)gykezelés és n1éhkezelés gyógyszerforgalrni 
adatai érzékeltetik a tehéntarttl.s é.:..; az ellések 
gyc'igyszerigényének nagyAúgrendjét és rl:szarúny<í.t
a teljes gyógyszcrforgalon1ból. 

_.\parazitaellenes szerekben, az 1 D7n. t·vi kiugró 
aclat- szinte cg\.- s::yóu:y·.szcrnck: n 'l'ctrarnisol gra~ 
nulát.u1nnnk t~·ha~~n7tlatából szár111azik. IZözreját
szik a vastartahnú készítn1énvck hnsználatáüan is. 
hogy a sertéstelepek tcrn1elésvi techno1(~Jgiájába be
épültek ezek a kezelések, és je1enleg rnár követke
zetesen n1eg is valfisítják. Ez egy-egy tneghatúro
zott idtíben, jól 111eghatározhat:ó 1nennyiségü gyógy
szerigényt jelent, an1it ilyen isrneretek alapján 
rendeléssel, készlct:ezéRsol ki lehet olé~íteni. 

_~\z általános fot\::ahni aclat0khól (}s'·a r<~.:::zletekh61 
is indokoltnak lútS'zik - a spcc:iális jelleg rniatt -
a jobb gyógyszerellátás <~rclckéhen a forgalnHlt egy 
kijelölt szakgy6gyRzertárra1 lebonyolítani. 

_;\ bernutatot--t. forgalo1n spontán alakult ki, küls6 
ininyítús és beavatkozás nélkül, pedig a közületek 
gyéigy;;;zorigénye irúnyít.ható. 

A. köziileti úllatuvt1e;yszer-ellútúsra kijelöltgyógy
:-:zcrtúr a biztonR!~~j 'k't·::;zletek hirtokúLan tl~r;téfz~
nvabb Pllútúst t.u(f biztosítani. 1nint« az erre nc1n 
s~akosított patika. Az ilyen készletek kialakításá
ban az<•nba.n átla[!szán1ítús csak korlútozott 1nér
tókhen vehet6 igér~ybe [2]. _~\szükségletek kielégíté

s~.rc a~r<~_nylag n~l~Y ,„cset,enként a~ éves i~ény~, D,1eg
kozel1t() n1cnnv1segt1 u:vogvszer kcszletezesc k1vana
to;:. ki1lön 1negha{l~.n;Zotl.türzskészlettel. 
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l\1'unká1nban ürvekezte1n részletes képet adni, a 
teljesség igénye ""1~1élkül, erré:íl a speciális n1unka
területn'.il. hogy segítséget nyújtsak (az összehason
líthatóság lehetőségével) n1ás jelentő:; úllntgyógy
szer-forgahnat lebonyolító gyógyszertárnak. _;\ be
n1utatott tíz év viszonylagos zökkenéi1nentcs for
galn1ában nagy jelent6sége volt az állatorvosokkal 
való n1egbeszéléseknck (forgalo111ter·vczés, készlct
alakítás stb.). I\:iilön tanulinányt igényelne az alap
anyagoknak, a rnagisztrális készít111ényeknek és ar, 
úllatgyógyúszati }'oNo eltíiratainak szerepe a nagy
iize111i felhasználúsl>ún; ezzel a kés6bbiekben kívá
nok foglalkozni. 
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