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Elfogadták a gyógyszertörvényt
Hankó Zoltán
Az Orszúggyülés a választásokat n1cgc!özö utolsó
n1unkanapjún 1998. n1árcius 16-án fögadta cl az cn1hcri

IClhasználásra

kerülő

gyógyszcrckröl szóló törvényt. A

gyógyszerügyben is lezajló rendszerváltoztató Co!yan1at

újabb 111cghatározó cscn1ényénck n1éltatúsakor érdcn1cs
visszatekinteni az clözn1ényckrc, az chnúlt évek legfontosabb vá!tozúsaira és cscrnénycirc, hogy ezen folya1natok
isn1crctébcn hatúrozzuk 111cg helyzetünket és fCladatainkat.
Az ún. térítési dijas rendszer 1989-bcn szünt n1cg. Azóta is111ét van a gyógyszernek tcnnelöi. nugykcrcskcdcl1ni
és fogyasztói úra. 111cly utóbbihoz a tb. %1-os vagy tix öszszegü tún1ogatúst nyújt. 1990 óta lehetséges 111agúngyógyszcrtúrak létesítése. Libcralizúltúk az in1portot. 1ncgszüntctték a gyárak cllút{1si kötelezettségét, n1ajd 1992-ben jelent 111cg a gyúgyszcr-nagykcrcskcdclcn1röl szóló rendelet, arnely lchetövé tette, hogy az ünúllósu!ó gyógyszcrtúrak cgy'n1ússal versengő nagykcrcskcdöktöl szerezhessék
be a szükséges gyógyszereiket. 1994-ben törvény isrncrtc
cl a gyógyszerészek önszcrvezödésénck és önigazgatásánuk jogát, valanlint köztestületi rangra cn1eltc a rvlagyar
Ciyógyszcrész J(an1arát. Ugyanebben az évben született
111eg az ún. gyúgyszcrtúri törvény, a1nely a szen1élyi jogos
gyógyszerész szak111ai és gazdasági IC!elösségérc építve
jogszahú!yi húttcret biztosított a putikaprivatizücióhoz, és
elsösorhan a nc111zcti hagyon1únyokra építve szabúlyozza
a gyógyszertárak létesítését és 1nüküdtctésük feltételeit.
Ezutún kezdödhetctt cl a gyógyszcrtúrak (és a gyógyszcrtúri központok) privatizáciúja, többek között felszúrnolva
ajogelöd nélküli 111agúngyógyszcrtárak és az „állan1i'' patikúk kettüssége 111iatt kialakult fCszültségct, dc a tulajdonosi szerkezet kü!önbözöségei miatt új törésvonalakat képezve és erösítve. Idöközbcn n1cgkczdödött a gyógyszergyárak privatizációja is.
r'\z chnúlt évekre visszatekintve a fClsorolt vúltozások
a gyógyszcrcllútús piaci alapokra helyezését és a gyógyszerek hozzúfCrhetí\ségénck jelentös javítúsút cred111ényezték. ;\ttckinthctöbh érdekviszonyok jöttek létre és
sok új gyógyszer került fi.irga\0111ba, n1clyek 1nindcn településen bcszcrczhctök.
r\z utóbbi hónapokban isn1ét a gyógyszercllútás jogszabúlyi környezetének változásai kerültek az érdcklödés
ho111lokterébe. ·rava\y fogadta cl az Orszúggyülés a gazdasági reklún1tcvékcnységröl szóló törvényt, an1ely a
gyógyszcrreklún1ot szabályozó 111iniszteri rendelettel kiegészítve útforn1últa a gyógyszerekkel kapcsolatos pro111óciós tevékenysl'g feltételeit. Ezutún született n1eg a köteh:zö egészsl'gbiztosítás ellútásairól szöló törvény, a111ely
a kapcsolódó korn1únyrcncle!cttcl együtt alapvetően n1cgvültoztatja a g:yóg)'SZertúrak és a tb. kapcsolatait. Dccc111berbcn fogadta cl az Orszúggyülés a fogyasztúvédelcn1n'.il, valan1int a gazclasúgi társasúgokról szóló új törvénye-

ket, 1nelyek lényegesen befo!yúsolha~júk a gyógyszerészetet, dc hosszútávú hatásaik ina n1ég kiszún1íthatatlanok. És végül hosszas előkészítés utún úgyszintt.!n decen1bcrbcn született 111cg az egészségügyről szóló új türvény,
an1elyhcz rnost szervesen kapcsolódik a gyógyszertörvény.
1\ törvény sok e!c1nében 111ár jelenleg is érvényes gyakorlatot szentesít, dc szún1os területen vá!tozúsokat gerjeszt. I<.erettürvény je!!cgéböl rak.adó inúdon rögziti a
gyógyszergyártás és -nagykercskedele1n. a közvetlen lakossúgi- és intézeti gyógyszcrellátús f'cltétcleit, a li:irgalon1ba hozatallal. az ideiglenes forgalo1nba hozatallal. a
klinikai vizsgúlat végzésével, a gyógyszerek csornagolúsúval és a betcgt{~jékoztatúval kapcsolatos e!öirúsokat, a
k~íbítószcrek és a pszichotrop gyógyszerek gyúrtúsünak és
rorgahnazúsának különleges ICltételcit, a hatósági ellenl\rzés föbb szen1ponüait, az ellútúsi fc!ell\séggcl, a kúrokozússai és a betegjogokkal kapcsolatos rendelkezéseket.;\ közvetlen lakossúgi és az intézeti gyógyszcrcllátúst
egészségügyi szakcllútó, illetve gyógyszerellútúsi Cs
gyógyszer-elöúl 1ítúsi szaktcvékenységként dc finiálja,
véglegesen !ezúrva az alapcllútás~szakc!lútús körüli
rosszen1!ékü vitúkat. Ciyógyszcrfogaln1a több vonatkozúsban is eltér az eddigi jogszabúlyok egyn1ústó! is különbözö de!inicióitól. fC\vctve a harn1onizúció szükségességét. Ncn1 tartoznak a törvény hatúlya alú pl. az úllntgyógyszcrek, de ez ncn1 jelentheti azt, hogy gyártúsukban
és fOrgalinazúsukban egyre kevésbé érvl'nyesüljenek a
gyógyszerészeti szcn1pontok. 1\ szabúlyozús segíti a hazai
gyógyszeripar nen1zctközi kapcsolatrendszereinek tovúbbi bövítését és lchetövé teszi a 1neglClelö körül1nények
kiizi.\tt vizsgúlt és elöállított külföldi készít111ényck gyors
hazai bevezetését. ;\z érdek- és tulajdonviszonyok vúltozúsait követik a !Cle!össégi és kártéritl'si szabúlyok. ;\z á1la1n IC!clössége clsösorban a gyógyszercllútássa\ kapcsolatos tC!téte!- és küvcteln1ényTcndszer 111egh<.1túrozúsára. a
kutatús, a gyúrt{1s és a forgaln1azús engedélyezésére és cllcnörzl'sérc korlátozódik, n1iküzbcn az c\!átúshoz. 1ninöséghez, károkozúshoz kapcsolódó felelösség a tevékenységet végzőket terheli./\ hatályba lépést követöen a gyúrtús engedélyezése is a népjóll'ti ininisztcr hatáskürébc kerül, tovább növelve a 111inisztériun1 g)'Óg:yszerészeti reprezcntúciójúnak rontossúgút.
1\ törvény lehctöségct ad a gyógyszcrúr-képzés jogszabályi inkohcrcnciújúnnk fC\o!dúsára is azáltal, hogy
el{iírúsa szerint a tún1ogatott és ncn1 tún1ogatott gyúgyszcrt:'k tcrn1elé1i és fogyasztói úrút a Népjóléti f(üzlönyhcn
cgyf{H'n1ún ki kell hirdetni. Ez feltételezi a fogyasztói úr
képzl'sé\·cl kapcsolatos eddigi ti.ihbfC!c értclinezési leht.:töség 111egszüntctését.
;\jog:.i!kotó kísérletet tett a gy·úgyszer nyornonkiivethctöségének biztosítúsúra egyrészt azúltul, hogy a gyúgy-
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szer-nagykl'rt:skLdö csak gyúnútó! vagy 111ús nagykcrl'skcdötö! szerezhet be gyógyszert és csak gyóg:yszertúrnak,
pontosabban „egészségügyi szakcllútó vagy szolgúltató
tcvCkcnység \'égzésCrc engedéllyel rcndclkczönck'' sz~il
lithat. 111úsrészt azzal a rendelkezésével, 1nely szerint a
küzforgal!nú-. fiók- és kézigy'ógyszertür gyógyszert csak
én·ényes nagykcrcskedöi engedéllyel rendelkezötöl szerezhet bl..'.. ;\ kézigyógyszcrtúrak c!!út{isúnak az eddigicktöl
cltl·rli szahúlyozúsn tovúhbi l'.]e1nzést igényel.
1\ gyúgyszer-nagykereskedeleinröl szóló f'cjezet a versenysen1legesség elvét érvényesítve hosszú évek ótn folyó
vita \·égére tetl pontot. Egyrészt J'clhatal111azúst adott a
népjóléti 1niniszternck a nagy'kercskcdl)k ú!tal förgaln1azandl1 és kiiteleziíen készletben tartandó gyógyszerek körénLk n1Lghatúrozúsúra és ezzel kizú1ja az ún. „n1azsnlú1,ús„ lt.:hctlíségét. 111úsrészt viszont lehetövé teszi. hogy a
gyógyszer gyúrtó,ia nagykercskcdLln1i cngcdL:ty nélkül~
k{lz\'ctlcnlil szúllíthasson !Ckvöbctcg gyógyintézet intézeti gy(1gyszenúr~1 sz~ín1úra. i\ nagykereskedelein tCltételeint.:k a szigorit<'tsa és a „l~intoinkészítinényck" 1negszünte1ésé1 célzll Llúirúsok n1LgtLrL111tették annak a lehettiségét.
htigy \·alalllLllllYÍ rorgal111~1zott gy("1gyszert iJJetÖcn el[Ú!Úsi
kötelLZL'ttség terhLljt: a gyúgyszcrtúrakat.
„\ :-:o-a~; é\'ck n1~·1sndik felében \'Ú!t lehctlívé a „gyógy;.;zernek lh..'111 1ninösül(í gyógyhntí.isli tennékek" rorgalo111ha hozatala . .'\z t.:gyszerü regisztrúciós eljúrús hozzújúrult
~1 vólaszték bi'l\t1léshcz és az nngyógyitús terl!letén sok
hasznos tennék husznúlatút tette lehetii\·é. r\z cln1últ 10 év
alatt azonban sok ú,i gyógyszer is forgalo111ba került. és az
uniós csa!lakuzús kliZL'lségc is inegkiv~ínja a gy('1gytennék
k~1tcgória út0rtékL·léséL ,;\ gyógytennékek gyúrtúi, illetve
!<1rga!rní.lzc'1i a tiirvény hatúlyba!épését követö 5 éven belül
kezdc1né11yLzhetik tern1ékük út111inösitését. dc ez csak akkor j{irhat ercd111énnyel. ha az adott készítrnény relatív úrta!1na1Jans~·1ga n1e!lctt annak hatúsossúgút is klinikailag
igazo!júk. \'alúszínüsithetlí. hogy ~1 gyúgytern1ékeknl'k
cs~1k egy részét 111inéisitik út gyógyszerré . .söt a jelenleg
gyógyszcrtún.111 ki\'ül is rorga!rnazhatók kisebb hcínyada
\'~·dik gyúgyszt.:rTé. aznnban ennek kapcsún szún1ítani lehet
~1 klitc!ezií gyt'1gyszen~·1ri !{irgalrnazús körüli \'itúk kiújul{1s{1ra.
.'\ gy1'1gyszcrtür\'0ny a betegjogokkal az egészségügyi
lÖr\·01111yl'I anakig 111l1don s(it annak néhúny paragrafusúra tétc!est.:n is hivatko1xa önúllú Ji:jezethen f(1glalkozik.
:\ gy('1gyszerészck11ek fc! kl'll készülniük a betegjogi kép\·isL'lii gyúgyszenúri vizsgú1<'1dúsaira. C)riúsi kihívús az
c!öírúsoknak n1eg!Clelö „kaputir" runkció ellútúsa, a beil'gt(ljékoztat{is 111cgszervezése és végzése, az interakciókról. ;.1 hL·lyettcsithetú.ségréil. az círakrúl 0s a téritési díjakról
\'<.1lu1ni111 1.1 \'éll.Y nélküli gyógyszeri.:k ti.:r{1pi{1.s- és 111ellékhc1tc·1sairó! SZ(·1ló i11l(irrnúci( 1adúsi kötelezettség teljesítése.
Ezek az cliiírúsnk hivató.sunk l(11lto.ssúgút. a gyógyszerészi
;.;zolgúlal ells111eréséL képzéstink és ft1lyan1~1tos tll\'ábbképz(·sünk :->zükségess0gét is jelzik.
:\ \·égsza\·az~isl 111egelúzlí idlíszakban a nyil\·únosság(lt L'!érií \'Íl~! f\dyt arn'11. hogy rögzitsc~c a törvény:
0

gyógyszer. küzvetlcn lakossúgi felhasznúlúsra csuk
gyógyszertúrból .szolgúltatható ki. Ennek cllenzöi egyrészt
azzal érveltek, hogy hasonló clöírást 111úr a gyógyszertúri
törvény is tartal111az, tehót t'c!eslcgcs az újólagos rendelkezés, n1úsrészt azzal, hogy vannak - söt a gyógytcrn1ékek
útn1inösítését követöcn 111éginkább lesznek- olyan gyógyszerek, nn1elyck gyóg:yszertúron kívül is kockóz~n nélkül
úrusíthatók, és ez a technika forgaln1azási szcn1pontból
kedvczö. ;-\ gyógyszcrtúri törvény nén1iképp 111ús tartalon1111al ugyan, dc valóban rendelkezik erröl a kérdésröl,
azonban a gyógyszertörvény fCladata. hogy a gyógyszer
f(n-gal1nazúsúnak alapvetö IC!tételeit rögzítse. Jvlúsrészt
pedig a g:_vóg,yszcr - kic1dhatósúgútól függetlenül - különleges úru, ainelynek forgaln1azúsa sorún a beteg érdekében
ol:yan piackorlútozó intézkedésekre \'an szlik.ség. an1elyek
az egészségügyi sze111pontok prioritús~ít biztosítják a kcrcskcdelen1-politikai és prolit .sze1np(l!ltokkal sze1nben. 1\
szüksége.s piackorlátozó eszközök egyike a gyóg)'SZL'r kizúrt"ilagos gyógyszertúri f()rga!111azúsa egyrészt azért, 111crt
ci beteg a szake1nbcr segítségére van utalva. n1úsrészt
c1zért. hogy az indukl1latlan gyógyszerrogyasztús lehctö.ségét és kúros kiivetkez111énycit 111inin1alizúlni lehessen. ;-\
tür\'ény e téren rnegnyugtató 111cgoldúst hozott. rúadúsul
c1z elö:zetes aggodalinakkal ellentétben az Cin. szabadpolcos gyógyszt.:rf()rga!n1azú.sról sen1 rendelkezik. közvetve
elis111erve és 111egcrö.sit\'e a gyúgyszertúrak n1ükiidésérlil.
szolgúlati és nyilvántartúsi rendjéröl szóló N1vl rende!ethcn fr1glaltakat.
;\ törvény elökészitésében sokan és sokféleképpen
\·ettek részt. tv!indenkit küsziinct illet. aki bekapcsolódott
az alapelvek tisztúzúsúba, a szüvegezésbe vagy a parlaincnti képvisl'lük relkészitésébe. ;\sokoldalú együttn1üködés szúinos buktató elkerülésCt tette !chetövC. Cs az elkö\'Ctkt.:zéí idtiszak szak111ai és szakn1apolitikai tevékenységéhez. pozitív példával szolgúlhat.
1-\jlivö é\' januúr l-jén hatú!yba !épö gyógyszcrt(\rvény
a kapcsol<.1dl1 konnúny- és n1ini.szteri rendeletekkel a rt.:nds1.er\·últl1 f(l[y<.1111at uto[sl1 ú!lon1úsainak egyike. ;\z egy·éni
érdekeltség kialakít~·1sa. a gyúgyszerL'k hozzúfL·rhetü.ségének j<.1\·itúsa és a g)'Ógyszerészi hivatús rchabilitúciója az
clinúlt években n1egtörtént. és az átalakitús nagyobb zökkenök nélkül tl1lnyon1úrészt lezajlott.;\ kialakult új struktúra és jogszabúlyi környezet új kihívúsokat hordoz, új célok kijelölésére és új !\:[adatok végzésére k0szteti a gyógyszerészetet. .'\ \·últozó prioritúsokat 11c1ncsak az egészségpolitika és a tórsaclalo111 igényli. hanern a gyóg:yszl'részet
bels~:-i szakn1ai l'cjlödésének is törvényszerü kiivetkezn1énye. /-\szak.inai szen1pontok eriisitése. ~1 költséghatékony
gyt'1gyszerelés és tún1ogatú.si rendszer kialakitúscínak e!ösegitése. az orvos-heteg-gyógyszerCsz kapcsolat újragondo[{isa. az egészségnevclésbe való f(1kozottabb bckapcso!l1dús és a gyógyszerészi gondozús elötérhe kerülési.: hozz1.\júrulhat a betegek csélyegyenlöségének niive!éséh.:z és
az egészségügyi cllútú.s jnvitús{ihoz.
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