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Új id6k jöttek. új szelek fújnak. Megindult új magán
gyógyszertárak létesítése. sok-sok kollégánk pedig alig vúr
ja. hogy végre n1cgkczdódjék az flllarnosított gyógyszc11ú
rak privatizúciója is. dc e téren csak viták folynak. 

Az új id6k sokakban új szellemet is ébresztettek: vala
hogy az elfojtott egyéni törekvések. a korübban bizonyos 
sablon szerinti ni unka 1nintha ki akarna törni. K.ollégüink üj 
ötletekkel jönnek: szép gyögyszcnürakat. létesítettek, akik 
pedig jelenlegi 1nunkahclyükön szcn.~tnénck önüllöak lenni. 
különböz() 1nódon készülnek erre. 

Olyan gyógyszcrészben. aki rnúr évtizedek alatt külön
böző cscrnényckct ért 1ncg s a kurübbi n1últról is snkat tud. 
1nos1anában vegyes érzclrnek ébrednek. Egy felül örvende
tes. hogy új ötletekkel. egyéni törekvésekkel talúlkozunk. 
Ezek új tapasztalatokat fognak 1ncghonosítani. dc ehhez 
külföldr61 csakis pozitív tcndcnciúkat szabad út venni. lviús
fcl61 azonban sajndlatos. hogy több hclyníl érkeznek hírek 
etikátlan akciökról. h1intha 111ost 1nindcnki cgyszc1Tc akar
na 1ncggazdagodni, s ennek érdekében nlinclcn cs:kó:t 
igénybe venne. Pedig ncn1csak a gazclas<ígi szcn1pc1ntokra 
kell ügyelnünk . 

. !\ tén1úhoz nt~h;\r1y konkrét péld{1t c1n!ítck: 
IVIúr kifejtcttc111 vélcn1énycn1cL hogy tíj gyöByszertúrak 

engedélyezése a rninisztcr feladata legyen. tehát egy kézben 
1naradjon. Csak így kerülhető cl. hogy tíj létcsíunények ne 
veszélyeztessék a rncglcvöck forgaltni körét. Feleslegesen. 
egyn1áshoz közel létesül6 gyügyszt'.rtÜrak ocrn szl1lgúljük a 
közérdeket, ugyanakkor ncn1 kívünt versengés cl<íidéztiivé 
vülhatn<tk. 

Ivhísik tén1a az ún. pcrcetuc:l's. Ncn1 kell hangsülyoz
norn. hogy ez a gyógyszerészi g(lndolkoJüstliL ctik~íttí! 

rnilyen trivol úll. A gyógyszernek ~Ularnilai:! n1eg~illapíto11 
rögzített ára van. a hazai ~frrés pedig - nernzetközi szinten 
tnérve - ncn1 1nagas. Ehh(Í] kcdvezrnényt adni akür beteg
nek vagy közülctnek kin1erítheti a tisztességtelen verseny 
fogahn;:ít. 

A gyógyszertár ncn1 szorul arra. hogy tijs:ígokhan. rüp
lapokon hirdesse önn1ag<Ít. Kczcn1hc került egy új. vidéki 
gyógyszertár röplapja az al~ibbi szöveggel: 

- „Elegáns kiilsö, ud1·arias, gyors kis:o!gálás, nincs 
háron1s:ori sorbanállós. 

Ennek ellenére ne ni drágább, nú111 a: ál!anli g.vágyszer
túrak, sötf 

Fig_vclje akcióinkat! ... " stb. 

(igy érzeni, ez a szokatlan hirdetés nc1n igényel bővebb 
konunentárt. 

,A.z <Hlarni gyögyszenürak privaliz:.íciöjáról n1ár évek óta 
szó van. egyes szervek különböz6 n1cgoldüsokatjavasoltak. 
A külünbözö egyéni érdekek nehezen ta!ülkoznak a széles 
rl:tcgck érdekeivel. .A.. huza-vona egyre inkühb rnélyíti az 
cllcrllétckct egyes csoportok, egyének küzöU, nehezen alaw 
kul a reális 1ncgold;:ís; a késés ugyanakkor nen1 szolgülja 
hivatásunk <iltalános érdekeit. 

I\1ég néhüny szcit a 111últról. az ú!lan1osítüs clötti 
ic!<lkröl. r\kkor is voltak helységek. ahol 1-2 kolléga 
knpcsolata ncrn volt fclh6tlcn. clc által<ihan a kari etikt1 
rncgtart~ísa volt az irányadö. IZollégúink <Ílérczték. hogy 
az összerog:ís. az énlekck összchangn!{1sa 1nilyen fon
!os: ez biztosítja a hiv~nús tekintélyét a társadaloinhan. 
/\ gyögyszcrészeknck ncin cgy1n<lss:d sze1nbcn kell vc
tt:.qkedniük. Iv1eg kell szerezniük a beteg bizalin:ít. Lcw 
gyünk a beteg jöl képzett i11fnnnütorai. akihez 1nindig 
szívesen fordul a beteg. Így alakulhat ki az egyéni bi~ 
zaloin. arni az 1.:gészségügy fő oszlopa. Ugyanakkor ne 
vüljék tírr{1 a n1crkantil szcllc1n. rnely - egyre nyuga
tabbra haladva - a „drug stnre" irüny~íba vezetett. 

Ha ezeket a gondolatokat ~ít6rczzük és a h<;tkiJ:napoJ.: 
n11111/.:.áját a: etika írou, \'a/aniint (ratlan s:obál_vai irányít~ 
júJ.:, akkor egy szakrna valöban hivat:is 1narad ajiiv(ihen is. 
Ezt tanítani kell! Ebben az oktatö gyögyszerész jú1jon elől 
jö p1.qdúvnl. nevelje a fiatal{lkaL dc tartsuk rneg czck1.:t n 
nonnákat akkor is. an1ikor ti döntéseket ön:íllóan. 111agunk 
ir:ínyítjuk. 
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