
1985. szeptember GYÓGYSZERÉSZET 331 

Gyógyszerészet 29. 331-333. 1985. 

Gyógyszerészeti kódex 
DR. HENERÁRY LÁSZLÓ 

A szakmai kőzvélemény régóta) fennálló törekvé
sét valósította rneg a Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság, amikor úttörő kezdernAnyezése és munkája alap
ján - az Egészségügyi JJ1inisztériwn Gyógyszeré
szeti Főosztálya messzemenő támogatásával - el
készült a Gyógyszerészeti Kódex, egy olyan korszerü 
kézikönyv, mely a gyógyszerészet széles s1Jektrumát 
átfogó szakma,i ismereteken kívül a szervezési-veze
tési, valamint az ehhez szükséges gazdasági isme
reteket is feldolgozza, így a gyógyszerellátás - egy
mástól néha igen távol álló - területeinelc többségé
ben a komplex f eladatlcörölc ellátásához szilárd 
alapokat nyújt. 

* 
A gyógyszerészet kialakulásában, fejlődésében 

és működésében az egészségügyi törvények és 
jogszabályok irányító szerepe dönté5 jelentőségű. 
Az 1876. évi XVI. törvénycikk megalkotása óta 
- amely a gyógyszertárakat a közegészségügy 
intézményei közé sorolja - megfigyelhető a szak
mai közvéleménynekazamindigfennálló törekvése, 
hogy a jogszabályokat, utasításokat az ország 
gyógyszertárai egységesen értelmezzék és egy
séges azonos szintű egészségügyi ellátást nyújtsa
nak. Ezek a törekvések - úgy tűnt -- végre meg
vaJósulhatnak, amikor 1948-ban megjelent a 
gyógyszerészetről szóló XXX. törvénycikk, illetve 
az 1950. évi törvényerejű rendelet, mely a gyógy
szertárak állami tulajdonba vételér61 intézkedett. 

Az 1954-ben kiadott „Egészségügyi jogszabá
lyok gyűjteménye" inajd az 1962. évi 23. számú 
,,-E~gészségügyi Közlöny" melléklete megpróbálta a 
gyógyszerészetet és a gyógyszerellátást érint{) 
jogszabályokat összegyűjteni és rendszerbe fog
lalni. A szocialista egészségügy dinamikus fejWdé
i-;c, a gyógyszerészet területén végbement válto
zások azonban megkövetelték a szervezeti és 
tart<1lmi módosulásokat tükrözö új jogszabályok 
alkotását, ugyanakkor számos jogi::;zabály elé
vült, így a gyakori jav.ítáHok, módo1útái..;ok áttt-iki11t
hetct]onné, végül hatiznállmtatlatmá tdték az 
említett kiadványokat. 

A gyógyszeréi:;J:1;et m(H\iklöHét azonban 1rn1ncsak 
az „Egéi..;zségügyi Közlüny"-hen, hanem mán híva-
1a los lapokban megjelent hatósági leiratok, állás 
foglaláaok is szabályozzák. Ez a i-mkrétü i0meret 
a11yag sem állt egységesen a gyógyszerellátást 
Yégző ~ különböző szintű ~ intézrnények ren
delkezésére. 

:Miután 1975-ben az egészségügyí ellátás hazánk
ban állampolgári joggá vált, majd ezt követően 
1977-ben a gyógyszerellátásban egy merőben új 
= térítési díjas - rendszer került bevezetésre, 
sürgető szükségként fogalmazódoH meg egy olyan 

kézikönyv elkészítése, mely a gyógyszerészet 
széles spektrumát átfogó szakmai ismereteken 
kívül a szervezési-vezetési, valamint az ehhez 
szükséges gazdasági ismereteket is feldolgozza, 
így a gyógyszerellátás - egymástól néha igen 
távol álló - területeinek többségében a komplex 
feladatkörök ellátásához szilárd alapokat nyújt. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság kezde
ményezése és úttörő munkája alapján - az Egész
ségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti Főosztálya 
messzemenő támogatásával - ez a kiádvány el
készült és „Gyógyszerészeti Kódex" néven meg
jelent. A „Gyógyszerészeti Kódex" elkészítése 
és kiadása a szó szoros és átvitt értelmében egya
ránt nagyformátumú vállalkozás. Szoros értelem
ben véve azért, mert az A/4-es méretű, több mint 
77 íves munka csak az alap, cserélhető pótlapokkal 
készült kivitele hosszú évekre (évtizedekre) biz
tosíthatja időszerűségét és használhatóságát. Át
vitt értelemben pedig azért, mert a kitűzött célt 
mindenben elérte! 

A Szerkesztő Bizottság dr. Zalai Károly egyetemi 
tanár elnökletével 18 förészre osztotta fel a hatal
mas ismeretanyagot; egy-egy részt a szakterület 
legjobb ismerői dolgoztak fel. A főrészek fejezetek
re és aJfejezetekre tagolódnak. A későbbi pótlás, 
illetve lapcsere érdekében a folyamatos lapszámo
zást mellőzték, ehelyett minden lap a rész és a fe
jezet jelzésével (az ABC nagybetűi, illetve római 
számok) külön kezdődő, folyamatos sorszámot lm
pott, így a kiadvány jól áttekinthető, könnyen 
kezelhető, a pontos és gyors eligazodást a tartalom
jegyzék biztosítja. A jogszabályokra való hivat
kozásoknál a szerzők következetesen jártak e], 
általában a jogszabály számát és lel6helyét közlik, 
a címét csak ott, ahol egyidejíileg nagyobb számú 
jogszabályra való hivatkozás volt szükséges. 
Mindezzel az elmélyültebb üimei·<:f_h;zerzéi..;t, a 
könnyebb visHzakeresést szolgálják. 

Az A rész a „8;:,akiyaiyatáa-0zaJrclle1d)1d,',.'' 
kfadé1:1eit1 fairgyalja: az állami mochanizt1111s, a 
jog0zr1bályok, az egészségügyriíJ i:;zóló törvény, az 
og6:1zHégügy állami irányítátm, az egél:lzHégügyj 
szakigazgatás, az eHeufüzétL Ht1 kapott helyet, az 
ÜrHzágos GyógyszeréHzeti Intézet feladatairól, Hzak
lllai irányító-szervez{) és tudományoi:; kutatórnLrn
kájáról szóló fejezet. 

A B rész a "Felsőfokú képzésn ismeretanyagát 
közli. A gyógyszerész képzés mellett a gyógysze
részdoktor képzés, a szakgyógyszeré8z képzés 
valamint a gyógyszerész továbbképzés rendszerét 
is ismerteti. 

A C rész a . ,Közévfokú képzés" -sel, így az egész
ségügyi ezakdolgozók képzé:séYel, a képesítér:;ühe 
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és működésükre vonatkozó rendelkezésekkel fog
lalkozik. 

A D rész a . ,Rendtartás- f egyelm·i felelősség" 
szabályait összegzi, így a.z egészségügyi képesí
téshez kötött tevékenység folytatására való jo
gosultság feltételeit, az ezzel kapcsolatos magatar
tást, illetve az orvosi és gyógyszerészi tevékenység 
~fejtésének bizonyos esetekben történő korláto
zasat. 

Az E rész a , ,Gyógyszerek egyes csoportjaira 
vonatkozó ismeretek''-et közli. (Gyári gyógyszer
készítmények; szero bakteriológiai készítmények; 
radioaktív gyógyszerek; gyógytápszerek; kén1-
szerek; diagnosztikumok.) 

Az F rész a „Kábítószerekre-psziclwtróp anyagok
ra vonatkozó rendelkezések" -et fogja össze: ter
melés, gyártás, feld<?lgozás, forgalomba hozatal, 
raktározás, felhasználás. Ismerteti a kábítószer 
rendelés és kiadás szigorú szabályait. Külön feje
zet foglalkozik a pszichotróp anyagokkal. 

A G rész a „Gyógyszerellátás rendszere" címszó 
alatt az egészségügyi törvénynek a gyógyszeré
szettel kapcsolatos fontosabb rendelkezésein, a, 
gyógyszerforgalmazás alapvető szabályain keresz
tül mutatja be a gyógyszer útját az előállítótól a 
betegig. 

A H rész a , ,Gyógyszerrendelési és kiadási sza·· 
bályok" összefoglalásával (vényírás, gyógyszer
kiadás vény nélkül; gyógyszerkiadás vényre; gyógy
szerek árazása stb.) elsősorban a közforgalmú 
gyógyszertárak részére nyújt iránymutató M.rno
gatást. Az I rész az „Intézeti gyÓ(!?f8Zcrelláfá8 8Za

bályait" ismerteti. 
A J rész , ,A gyrígy8zerlári lrözpontok 'Jníiködé8él" 

vázolja, megismertet az állami vállafat fogalmával, 
a vállaJa,ti Wrvénnyel, a kollektív szerz6dé1-mk 
irányelveivel, a, szm;1élyzeti feladatokkal, a, szak
fe]Ugyelet és a galenusi laboratóriumok 1nunkájá
val, a válla lati pénzforgalommal, a bérügyekkeL ~t 
gyógyszertári központok eszközállományának kér
déseivel. 

A K rész „Bernházás-fenntartá8-felszerelés" cím
mel közli mindazon tudnivalókat, melyek a háló
zatfejlesztés bonyolult munkájához elengedhetet
lenül szükségesek: beruházások tervezése; pénz
ügyi megalapozása; tervdokumentációk; a vállala
tok Hletve egészségügyi intézetek és intézmények 
beruházási rendje; a közforgalmú intézetek és 
beruházása és felszerelése; a gyógyszerészettörténeti 
emlékek védelme; a hálózatfejlesztéssel kapcsola
tos szerződések. Külön fejezet foglalkozik a dol
gozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával. 

Az L rész a , ,Munkahelyi demokrácia egyes 
kérdései"-t tárgyalja, kiemelve az üzemi demokrá
cía, az ifjuságpolitikai feladatok és a munkamoz
galmak szerepét és jelentőségét. 

Az _._W. rész az „Egészségnevelés" feladatait összeg
zi, kitér az egészségnevelés gyakorlata és egye8 
szabályzott egészségnevelési teendők ismerteté0ére 
az egészségnevelés szervezeti felépítésére. 

Az N rész a „Gyógyszerbiztonság" szempontjait 
elemzi: gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, azok enge
délyezési és értékelési rendje; gyógyszertörzs
könyvezés. Külön fejezetekben tárgyalja a gyógy-

szergyártás biztonsági szempontjait, az ellenőrzött 
gyógyszergyártást, a gyógyszer forgalombahoza
tala utáni biztonsági szempontokat, agyógyszeruti
lizációt és a gyógyszerekről szóló információt. 

Az 0 rész a „Tox·ikológ-iai szolgálat", mely a 
·mérgezésekkel kapcsolatos törvényi szabályozások, 
a mérgeknek minősülő anyagokkal kape-solat.os 
eljárások, . a forgalomba.hozatali engedélyt meg
előző egészségügyi vizsgálatokhoz köt.ött anyagok 
ellenfüzése és a mérgező hatású anyagok bejelen
tési kötelezettségén túl ismerteti az egye8 mérge
zések esetén követendő eljárá1·mlmt is. Külön 
fejezet tárgyalja a gyógyszerészek toxikológiai 
tevékenységét. 

A P rész az „Újítá8ok" jogi szabályozásá.t, az 
úiítórnozgalom, a.z egészségügyi újítások kérdéseit 
vizsgálja. Az R rész a „]J_{·unka:védele1n-egés::-séq
védelem, Nizvédelem/' ::;zert.eágazó Ü:uneretanyagát 
öleli fel. 

Az utolsó /y ré8z .,Egy!}J Lsrnerete!c" címszó afrttt 
különleges gyógyszerforgn.11ui kérdéseket., az eg68z~ 
t>égügyi igazg;ü,ás egyer; perifériknl:l sznl területeit 
tárgya.lja. ltt, lrn.ptak helyet. olyan fontos fejozetok, 
mint a gyógyszerér-:zet t.án:;rtdalnri Rzervozete, a ;: 
'Magyar Gyógyszerészeti Társaság jogállása és il 
ala,1)sz;:1bálya; a szakkönyvtárak; a:t.. en1lékérrnek 
alapításánaJz és ado1nányozá::;ána.k lH~rdéRe. 

A feleslege::; ketMSsségek elJrnriHése érdekében 
a SzerkeHzW Bizottság nem vett.e fel jelen ldad-- 1 
ványba az „Tjtmutató a gyögyszerkészítrnények 
rendelésére" ismeretanyagát, valamint az érvény
ben lév{) VT. Magyar Gyógyszerkönyv-et érint{)-·
azt kiegészít{) vagy rnódo1:-1itó rendcll\ezé1-ml<ot, ! 
az (~rszág1or-: ~}yóg~;"zerös1zetIN. JI ntéze

1
t egyél

1 
>

1
hat.ár<>·· } 

zat<11t, va an1mt a 11 ornrn tw 01Tna efH·;ze rn,pcso- ; 
latos isrnereteketl. Különöt-i súlyt helyezett viszont 
arra. hogy azok az irányelvek és szabályozások, j 
amelyek hivatalos lapban nem jelentek meg (vagy i 
megjelentek, de mellékleteik hiányoznak) JeheW-. '~ 
log minél nagyobb részletességgel szerepeljenek. , 

Mint minden úttörő vállalkozásnak, a „Gyógy- 1 
szerészeti Kódex"-nek is vannak hiányosságai. Í 
Egyes fejezetei már a megjelenés pillcmatában elé- r 
vültek. J<~z azonban a későbbiekben a p6t.- 1.' 
és cserelapokkal korrigálható lesz. A 18 förész '" 
között terjedelmüket és jelentő~égüket tekintve 1 
aránytalanságok fedezhetéSk fel. Igy pl. viszonylag j 
nagy teret szentel a kódex a K résznek, amely tíz l 

fejezetben foglalkozik beruhá.zási, fenntartási és j 
felszerelési kérdésekkel. Yaló igaz, hogy ez a %l 

terjedelmes ismeretanyag a gyógyszerészeknek j 
csak igen szűk körét érinti, hiszen az ismert gaz- 1 
dasági okok miatt a hálózatfejlesztési munkák az " 
elmúlt idf5szakban lelassultak. Másfelől viszont az 1 
is igaz, hogy ha az évente létesített vagy knrsz:eríi- 1 
sített gyógyszertára.k közül akárcsak egynél vagy 1 
kett6nél is sikerült - az eljárási ::;zahályok, az; i 
ok-okozati i):-;Hzefiiggöi-;ek tH>td.m;a hh Íönieretéh<m ~-· 1 
olccóbh, jobb és gnz(fai;ágmmhb, egyszóval lwié- ~t 
konyabh lebonyolítást elérni, akkor már sohi-;zoro- 1 
san „ visszatérüÍt annak az egykét ívnyi többlet- ~ 
nek a költsége, amit a részletesebb ismertetée 1 
megkívánt. 1 

J 
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A , , Gyógyszerészeti Kódex'' joganyagának erede
ti lezárása 1981. június 30-ával történt. Később 
_ annak érdekében, hogy az elhúzódó kiadói
nyomdai átfutási id{) okozta hátrányt legalább 
részben kompezálják - lehetőség nyílott az 1981 
július 1-ttíl 1982 július 30-ig terjed{) időszak ren
deleteit, utasításait, de föleg jog~zabálymódosí
tásait feldolgozni és hetördelni. Igy viszont a 
megnövekedett terjedelem és a, jobb (vastagabb) 
minőségü papír következtében a kötet nem fért el 
a már elkészített borítóban. A Medicina Könyv
kiadó vállalta egy második - megfelelő nagysá
gú= borító elkészítését, ennek a megrendelésével 
azonban eddig a_, kiadó tájékoztatása szerint ~ 
csak kevesen éltek. Pedig már nyonidáhan van az 
1983. évi pótlás, amelynek besorolásához szükség 
van az új borítóra, ennek hiányában a kódex szak
szerű használata hosszú távon nem biztosítható. 

1984. decemberében megjelent és a lVIedicina 
á,ltal szétküldésre került1 a Kódex 1983. évi pótlása. 
Ennek behelyezése - gyakorlati próba alapján -
kevesebb, mínt fél órát vesz igénybe; ezzel a kö
tet U:J83. június 30-ig napraJcész. A pótláshoz írt 
elfüi~óból a;onl~an k~tíinik, .1:o~y ~z ];98,3. )úlius 4-i 
ár-· es sza,halyvahozasok a 1umus :rn-1 zaronap elle
nén.~ szerepelnek a p<'>tlásban. 

Mindez nagy jelenWségíí abhól a Hzemponth61, 
hogy i}ymödon vü.;zonylag nagyon kevés munkával, 
csöppnyi türf)déRHel minden munkahelyen rendel
kezéRre állhat egy nem elavult irányrnutatö gylíjte
rnény. A megfelel{) elhelyezés elMeltéteie azonban, 
hogy a má8odik borító rendelkezé!:we álljon. E nél.
ki11 a használat naigyon neh<~7'. 

Tudmnásunk szerint az 1984. évi pótlás már 
nyomdában van. H,eméljük, ez harnamhh kézhe 
kerülhet, mint 1985. decembere. 

A „Gyógyszerészeti Kódex" -Ml néhány pál
dány még kapható (750 Ft·-os áron) a Semmelweis 
Orvosi Könyvesboltban. Ez els6sorban azokat a 
létesítményeket érdekelheti, melyek elmulasz
tották az eredeti 1980. évi megrendelést. 

A kódexet a gyógyszerészet bármely területén 
dolgozó szakemberek haszonnal forgathatják, de 
a gyógyszerész-jelöltek, a szakgyógyszerész-jelöl
tek (elsősorban a „Gyógyszerellátási és gyógyszer
ügyi szervezési", illetve az „Egészségügyi-gyógy
szerügyi igazgatás" szakágazatban) részére nélkü
lözhetetlen, hiszen most végre együtt van az a 
rendkívül széleskörű tananyag, aimelyet eddig 
csak számtalan - részben alig fellelhet{) forráB
ból -kellett (volna) összeszedni. 

A magyar gyógyszerész társadalom köszönettel 
és hálával tartozik minda~olmak, akik valamilyen
képpen részt vállaltak-e szerteágazó munkában, 
így az egyes fejezetek szerzői: Dudits István, dr. 
Bgervári Lászlóné, dr. Hamvas ~T<m:mf, dr. Kemp
ler Kurt, dr. Kolm; Ede, dr. KósEt László, dr. 
Kovách Anna, dr. Kubinyi András, dr. Lipták 
József, :Mnrjay Zoltánné, dr. Tornyos Zoltán, 
dr. Tóth Barna, dr. \'incze Zoltán, dr. Zajta Erik, 

dr. Zalai Károly; a szerkesztés bonyolult munká
ját végz6 dr. Kempler Kurt; a lektori teendőket 
ellátó dr. Bayer István és dr. Harangi György; és a 
Szerkeszt{) Bizottság elnöke = a munkát inspiráló, 
irány~tó ~s, összefogó = Prof. dr. Zalai Károly 
szemelve irant. 

A , , Öyógyszerészeti Kódex'' -et valamennyi ma
gyar gyógyszerész büszkén vállalhatja és magáé-· 
nak vallhatja. 

X e H e p a p n Jl a e JI o: <PapMalJeemuizeCKuii KoiJeKc 

BCHreprnoe <PapMaQeBTIFiecKoe o6~eCTBO ocy
u~cTenno A8BHee CTpeMJieHHe npo~eCCHOH8JibHOÜ 06-
~eCTBeHHOCTH, l{Orp;a, Ha OCHOBaHHH HHHQH8THBhI H 
pabOTbI -- rrpH IIOA)J;ep)f{Ke f'.JiaBHOfO ~apMaqeBTif!IeC
KOfO OT,nena J\1HH3)lpaea BHP - 6hrn co3,naH Cl>apMa
u;eeTw1ec1u1i1 l{o)J;eKc, TaKa.H coepeMeHH85I cnpaso•rna51 
KHHra, KOTopa.H, KpOMe OXBaTbIB8IO~HX WHpüKHH cneKTP 
~apM8QCBTHKH, rrpo~eCCHOH8flhHhlX 3H8HHÜ, o6pa-
6aTbrnaeT TaJ<)f{e eorrpochr oprattnsau;mr H pyKoeop;crna, 
a TaK:w.e He06XOJl;I1Mhie )J;.JI5I 3TOro X035IHCTBeHHhie 3Ha
HIUI, )J,8B85I, T8KHM o6pa30M, TBepp;hre OCHOBhl )J;JI5I 
BbinOJIHemrn KOMITJieKCHhlX KpyroB 005I38HHOCTeÜ B 
60.HbilIHlfCTBe 06.JiaCTeií - HHOr,n:a )J;OBOJlhHO ri;aJICKO 
OTCT0.5IIQHX ,ll,pyr OT p;pyra - JICKapcTBemrnro CHa6-
)f{eHH5L 

L. H e ne r á.r y:The0odexPharmaceuticu8 

An old desire of professionals has been fulfilled, when 
tlw Codex Pharmaceuticus was published on the ini
tiativHs of tho l l ungarian I'harrnaceutical Society and 
supported considerably by the Ministry of Health. 

'l'his is an up to date handbook, cmnprising a wide 
spectrum of tho professional knowledges of pharmacy 
as weH as that of organisation and rnanagement with 
Uw necessary ecomical instructions. 

Tn different fielrls of drug distribution - sometimes 
very far from each other - this work serves as a useful 
haRiR in order to fulfil some complex Rcopes of duties. 

Dr. L. H o ne rá r y: Pharmazeutüwlwr Kodea; 

Mit dor Fertigstellung des Pharmazeutischen Kodex
es orfüllte die Ungarische ])harmazeutische Gesellschaft 
ei11en seit langem bestehenden Wunsch der öffentlichen 
Moinung der li'achleute. Dieses zeitgemaf3e Handbuch, 
welches der bahnbrcchenden Anregung und Arbeit 
dor Ungarischen Pharrnazeutischen Gesellschaft der 
weitgehenden Untorstüt:rnng der .Pharmazeutischen 
Hauptabtoilung des Ministeriums für Gesundheitswesen 
zu verdanken ist, beinhaltet ausser den das breite Spekt
rum der Pharmazie urnfassenden fachlichen .Kenntnis
sen a\1ch organisatorische und Leitungskenntnisse 
sowie die dazu nötigen ökonomischen Daten und bietet 
auf diese W eise zur Versorgung der Komplexen Auf
gaben der vmwinandor rncist weit ontfernten Gebiete 
dor Al'írnoiversorgnng foste Grundlagen. 

.Jf-. Resiimo en Esperanto: 
D--ro L. H o ne rá r y : Parmacia kodekso 

La Hungara Farmacia Asocio efektivigis delonge 
ekzistantan klopodon de la faka publika opinio, kiam 
surhaze <fo gia pionira iniciato kaj laboro - per efika 
apogo de Farmacia Cefsekcio de la .lVIinisterio pri Sano 
- pretigis la Farmacia Kodekso, tia moderna manlibro, 
kiu krom la fakaj konoj (cirkaútenantaj vastan spekt· 
ron de la farmacio) prilaboras anlrnú la organizajn
gvidadajn kaj Ja -- al tiuj ói lastaj bezonatajn - eko· 
nomiajn konojn. Tiarnaniere gi donas firrnajn lmzojn 
af plenurno de kornpJeksaj taskaroj en plejmulto de la 
terem> de la medilrnrnentprovizado, kiuj staras kelkfoje 
tre malproksime unu de la alia. 

(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központy"a, 1/7 számú gyógyszertára, Dabas, Biksza M,iklós utca 434.·-
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