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Lapu_nk 1974. j'únius-i szárnábari közöltilk Rázsó 
fstvánriak, a Fővárosi Tariács Gyógyszertári Köz
JJontja igazgatójának válaszait, a szerkesztő bizottsá
gunk által összeállított szakmapolitikai jellegű kér
désekre Ezek 1negfogal1nazásában ter1nészetesen fi
gyelembe vettük a főváros gyógyszertár-hálózatának 
és a .fővárosi gyógyszerészeknek speciális, az ország 
egyéb területeitől eltérő helyzetét .. Annak érdekében, 
hogy mindnyájunkat érintő problémákról, a megol
dásra vonatkozó elképzelésekről átfogóbb kép alakul
hasson ki, kérdéseinket - rié1ni 1nódosítással -,/'el
tettük néhány megyei gyógyszertárközpont vezet~fé
nek is, A válaszokat e számunktól kezdve folyamato
san közö(fük 

* Egyre teljesebbé formálódó társadalmi rend-
szerünkben az egyes szah:n1ák szinte auton1atiku
san kénytelenek alkalmazkodni az aktuális körül-
1nényekhez és követeln1ényekhez„ Ez az alk:ahnaz
kodás, útkeresés tapasztalható a gyógyszerészet 
területén is; keresve a lehető legmegfelelőbb módot 
és formát a jelen és jövő megnövekedett felada
tainak ellátására. Az a hullán1, an1ely különösen a 
felsőfokú képesítéshez kötött szakmákat érintette, 
elérte és 1na 1nár új szen1lélot für1n6-1ására és elfo
gadására kényszeríti a gyógyszerészetet is. Az 
a n1ennyiségben és ininőségben 1negnövekedett 
gyógyszerészeti fCladat, an1ely a szocialista egész
ségügyi ellátás szerves része, ina már nehezen lát
ható el a 25-30 évvel ezelőtti szemlélettel, lét
szá1nn1al és ne1n látható el szűk, korszerűtlen 
gyógyszertárakkal 

Megváltozott a gyógyszerészettel szemben tá
n1asztott szakn1ai és társadahni igény„ Az új igényt 
- és ezzel együtt a gyógyszerész szerepét - a fej
lődő te11nészettudo1nányok, a társadabni elvárás, 
a n1unka volumenének sokszorosra r1övekedése 
határozza meg. Ezekkel a tényekkel szembe kell 
néz1ú, ha a gyógyszerészet - ezen belül a gyógy
szerészek és asszisztensek - jelen és jövő helyze
tét vizsgáljuk 

A gyógyszerellátással szemben tá1nasztott igény 
mind a:t. egészségügy, 1-riind a lakosság iészéről éyről 
évre növekszik Ennek okai jól ismertek és szükség
szerűen maguk után vonták és vonják ma is a szaklét
szán~ növekedését és ezzel egy időben a magasabb szintű 
szak1nai képzés igényét, an1ely igen sajátosan jelentke
zik ebben a sokl'étű és a_ tel'111észettudományok több 
területét felölelő, illetve é1intő szalnnában 

Az utóbbi években sokat változott a gyógyszer
tárak és a gyógyszerészek szerepe, Talán túlzás nél
kül ehnondhatjuk, hogy ez a szakn1a jellegzetesen 
ötvözi az ehnélet és a gyakorlat egységét. ~4. ina. 
gyógyszerészének olyan biológiai és ké1niai isn1e
retekkel kell rendelkeznie, mellyel képes betölteni 
a gyógyszerszakértő szerepét. Ezenkívül megfelelő 
szervezői és gazdasági is1nereteket is kell szereznie 

~.1..z a t-ény, hogy a gyógyszertár az utolsó láncszem 
az egészségügyi szolgálat és a betE.g között, meghatáro
zója a gyógyszerészi ni.unkának és etikának„ Alapvető 
követehnény, hogy az oly hosszú utat inegtev6 és annyi 
változáson átmenő gyógyszer az el6íit minőségben jus
son el a beteghez. Ez~'Sil.k~-jól sze1 vezett munkával, 
hivatásukat szerető, a szakrnai és társadah11i elvárásnak 
megfelelő képzettségű és elegendő számú szakemberrel 
lehet biztosítani · 

Mindannyiunk előtt ismert az a tény, hogy ezek
kel a feltételekkel ma nem iendelkezünk maradék
talanul A gyógyszerellátás dolgozóina.k szerve
zettsége, munkafegyelme és helyesen értelmezett 
etikai inagata1 tása az, aini a jelenlegi gyógyszerész
és assziszte11slétszán1 n1ellett biztosítja a gyógy
szerellátás za·va1 tala11ságát. Nagyon elgondolkoz
tató azonban a.z a kérdés, hogy hathatós intézke
dés nélkül ineddig lehet ezt a színvo11alat ta1 ta11i 
Az egyetemekről kiket ülő fiatal gyógyszerészek 
szá1na n1ég a nyugdíjba vonuló kartársak helyét is 
alig pótolja. Köztudomású, hogy több megyében 
és a fővárosban is évek óta csökken a gyógysze1észi 
létszám A gyógyszertárakban egyre növekvő mun
kát a jelenlegi asszisztensképzési rendszer mellett, 
az asszisztensek 111unkakörének bővítésével nem 
lehet 1negoldani Az asszisztensek lnunkaköre bő
vítésének jelenlegi lehetősége csak szükségmegol
dás, de mindnyájan tudjuk: azt, hogy ez ne1n nö
velte az egészségügyi cllátáE színvonalát. A szak
lótszáinkérdés 1negoldása nla 1ná1 sürgős feladat„ 
Meg kell keresni azt a founát, amellyel a kívánt 
színvonalon lehet biztosítani a gyógyszerellátással 
szeinben tán1asztott igényeket. A létszán1, a kép
zés, az erkölcsi és anyagi elisn1erés, a szakn1ai 
igények kielégítése egymással összefüggő egység, 
és ne1n is lehet azol{at szétválasztani.. 

A gyógyszerészek az egészségügyi szolgálat 
olyan egyetemet végzett szake111berei, akik di1J
lo1nájukat az orvostudo1nányi egyete1nen szerzik 
111eg, hasonlóan az általános és fogorvosokhoz. 
Természetes, hogy e háron1 szakn1a l{épviselőitől 
egyforma képzettséget és szakmai tudást vár el a 
társadalom és várnak el ők maguk is egymástól 
Ezzel kapcsolatban önként adódik a kérdés, hogy 
az egyetemi képzés jelenlegi ideje elegendő"e és 
formája megfelelő-e a felduzzadt ismeretanyag be
fogadására; a gyógyszerészek rövidebb képzési 
ideje szolgálja-e az egészségügy egységét és ezzel 
párhuzamosan a gyógyszerészi szakma nlegbecsü
lését? Úgy gondolom, hogy mind az elmondott ér
vek, inind a gyógyszerészi szak1nával szen1ben tá
masztott magasabb követelmények alapot adnak 
az egyete1ni képzés idejének ineghosszabbítására 
és azzal együt.t az egészségüg3T területén létjogo
sultságot nyert dokto1i cí111 n1egadására 

_A.z ehnúlt években az orvos-gyógyszerész kap
csolat egyre szorosabbá vált. A betegellátó munka 
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közös területén megteremtett együttműködés a 
jobb betegellátást szolgálja n1ind a kórházi, n1ind 
a járóbeteg-ellátás területén„ A gyógyszerészt és 
orvost szá1nos és eg~yre erősödő kapcsolat köti össze. 
Ez a századok fol~yamán kettévált hivatás 1nost a 
XX; szá.zad_ utolsó évtizedeiben egyre kevésbé 
tudja nélkülözúi egymást A közös munkacsopm
tokban való aktív részvétel, a kongresszusok stb 
n1a elég lehetőséget adnak a fiatal gyógyszerészek
nek is szakn1ai igé11yeik kielégítésére. Különösen 
elősegíti a szakmai f6jlődést a szakgyógyszerészi 
képesítés megszerzésének lehetősége. Az ide vo
natkozó rendelet egyes területeken n1ódosításraszo
rnl, de addig is a gyógyszertári központok vagy 
egyéb, gyógyszertárral rendelkező egészségügyi in
tézmények szakmai vezetői sokat tehetnek a to
vábbtanulni kívánó gyógyszerészek érdekében. 
Ez a rendelet dokumentálja többek között azt is, 
hog:y mennyire szükség van a gyógyszeiészet klasz
szikus munkahelyén - a gyógyszertárban - az 
egyes területek szakértőire. E gondolatok önkénte
lenül is felvetik az egyedül dolgozó, föleg vidéki 
gyógyszerészek szakképesítésének kérdését Köz
ismert tény, hogy az egyedül dolgozó gyógyszerész
nek legtöbbször egyedül kell olyan kérdésekben 
döntenie, amelyek szakképesítést igényelnének 
Ezért vált időszerűvé a „hálózati szakgyógysze
részek" képzése, mellyel munkájukhoz megfelelő 
továbbképzést és ezzel együtt szakképesítést kap
nának 

A gyógyszerészek helyzetének elemzésével kap
csolatban sok megoldatlan kérdés merül fel. Ilyen 
például a létszámhiány, amely szorosan összefügg 
a nőpolitikával. A pálya igen e!'Ősen elnőiesedett, 
és ha furcsán is hangzik, mégis úgy látszik, hogy a 
nők az egészségügy11ek ezen a területén sen1 kap
ják meg még a munkahelyi és társadalmi megbe
csülést Egymás között megkapják, de ez a mun
kához és a munkaidőhöz arányosított fizetésben 
már nem egyértelműen jelentkezik Hol tudják pl. 
figyelembe venni a létszám megállapításakm, 
hogy a nők, főleg a fiatal anyák munkanapjainak 
igen nagy százalékát kénytelenek táppénzen, 
gyermekgondozási vagy fizetés nélküli szabadsá
gon tölteni? Elhelyezkedésük esetén csaknem min
dig alkalmazkodniuk kell a férj munkahelyéhez és 
munkaidejéhez. 

A 44 órás munkahét bevezetése még mindig 
várat 1nagára, éppe11 a.z egészségügy te1ületén, ahol 
pedig nagyon sokszor nyújtott vagy éppen osztott 
n1unkaidőben dolgoznak a 1nár eJnlített család
anyák, akiknek nagyon is szükséges lenne a két
hetenkénti szabadnap. Meg kell azonban említeni, 
hogy éppen a létszámhiány miatt sok gondot fog 
okozni a már annvh:a vár-t rövidített 1nunkahét be-
bevezetése is , -

Nagyon szükséges lenne, ha a férfiak és nők 
aránya legalább aponos arán~yban alakulna„ Erre 
azonban csak a szak1nai perspektíva, a fizetés, a 
lakáshelyzet lényeges javulása után lehet számí
tani. Kétségtelen, hogy ezeken a területeken is 
megindult a fejlődés, de pi a gyógyszerészek lakás
kérdése inég nincs 1negoldva _A_ központok első
sorban a községekben igyekeznek legalább a 
gyógyszer tárak vezetői számára szolgálati lakást 

biztosítani, _sőt n1a .. nlá.r találkozhatunk olyan vi
déki gyógyszertánal, ahol több (két vagy három) 
szolgálati lakás épül, a legtöbb központnak azon
ban még nincs anyagi lehetősége városokban laká
sok építésére vagy vásárlására 

A lakásprobléma mellett a gyógyszertárak épí
tésével, fejlesztésével kapcsolatban kialakult szem
léletet is felül kellene vizsgálni.. A jelenlegi típus
tervek, melyek a felújításhoz is alapul szolgálnak, 
már elavultak A 10-1.5 énel ezelőtt épült gyógv .. 
szertárak ina már korszerűtlenek. Ezekben , a 
laboratóriumok, kiszolgáló helyiségek a legszű
kebbek (vagy éppen hiányoznak), ezáltal zsúfoltak, 
nehezebb a talmJ:í~L és nő a iatrogén ártalmak 
lehetősége. A KOJAL-ellenőrzések egyre gyabab
ban állapítják meg a teljesen leválasztott gyógy
szerátvevő, n1osogatóhelyiség, az étkezők, öltözők 
hiányát. Tern1észetesen ezek az igények jóval 
megnövelik a gyógyszertárak eddigi alapterületét 

A gyógyszertárak munkájában komoly szerepet 
töltenek be az asszisztensek Számuk egyre növek
szik Képzésük és munkájuk az elmúlt két évti
zedben pá1huzan1os volt. Ez utóbbi években azon
ban úgy tűnik - különösen a közforgalmú gyógy
szertárakban -, hogy az asszisztensek egy része, 
az ún. bővített munkakönel megbízottak olyan 
feladatot látnak el, melyhez több tanulás, maga
sabb fokú képzés, nagyobb felkészültség szüksé
ges. Ezt a gyakorlatot - éppen a gyógyszerellátás 
biztonsága érdekében - nem lehet megnyugta
tóan sokáig folytatni .. Fel kell mérni a realitásokat 
és meg kell keresni azt az oktatási formát, amely
ben a gyógyszertári asszisztensek olya11 képzést 
kapnak, melynek birtokában biztonságosan és 
megfelelő szakmai színvonalon tudják majd ellátni 
megnövekedett feladataikat.. Ennek a magasabb 
szü1tű asszisztensképzésnek a inegszer•;rezése te1-
n1észetesen sok gondot, körültekintést és sok inun
kát igényel, de néhány éven belül n1eghozná az 
eredményt .. A pálya perspektivája, a nag:yobb fize
tés, a fontosabb társadalmi feladat jobban von
zaná az asszisztensi pályára a fiatalokat, és sokat 
javítana az egyes megyékben jelenleg teljesen 
megoldatlan gyógyszerészi létszám helyzetén 

A gyógyszerészektől egyre többet vár a társada
lom, és éppen ennek az elvárásnak: a teljesítése, a 
több, egyre magasabb szinten végzett munka 
hozza felszínre a megoldásrn váró feladatokat. 
A megoldás nagyon sok esetben éppen maguktól 
a pályán működő gyógyszerészektől függ, akik 
munkájukkal, haladó szemléletükkel tevékenyen 
segíthetik elő a szakma fejlődését, de ehhez a tár
sadalmi és szakn1ai irá11yító szervek hathatós se
gítsége is szükséges 
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