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HOZZÁSZÓLÁS A „SZAKMAPOLITIKAI
BIZOTTSÁG" ÁLLÁSFOGLALÁSÁHOZ
A Gyógyszerész,et októberi számában megjelent állásfoglalás elolvasása után gyógysze,részi
pályafutáisom során először éreztem, hogy Jókai
szavaival élve „ ... mégis mozo,g a Föld".
J óle:sően vettem tudomásul, hogy a szakmánik
fejlődéséért felelős kollégák
ha nem is egyörntetűen de fölismerték az „idők szavát". Megpróbálják a gyógyszerészetet több évtizedes „falanszteréből" kimozdítani.
Mióta gyógysZierészet létezik - a beteg1ek gyógyszerreil történő ellátásának elsődlegessége mellett
- sza1kmárnknak mindig is volt kereskedelmi jellege. Ezt véleményem :szerint nem kell szégyellni,
mint ahogy régi - és sokszor Mressé vált - ,,patikus" elődeink sem tartották magukat kereskedő
nek, amikor pl. gyógycukonkát adtak a köhögő
gyermeknek.
Széles ~köz}egészségügyi tudásun!ktat felhasználva kevé:slbé érzem megalázónak, ha egy érdeklő
dőnek tanácsot adok albban,
hogy érzékeny bő
rréve milJ7ien szappanit vásário1ljoin a gyógyszertárban, mint ha a foghegyről odavetett „Kalmopyf!int !'' adom ki.
E r,övid bevezető után az állásfoglaláis néhány
meg,á!llarpítás1ához mint tára mellett doil1gozó
gyógysZJer,ész. - a következő ész1revételéket tes21em.
1. A jelenlegi ell~~si nehézségeik meHietit nem
t:artom célszerűnek •
kötelezően forgalmazandó
cikkielemeikből a beteg kéréséne az eset1leges hiányzót meghozatni. A hiánycikkek állandó változása
mi1att ui.: hiába ígérem meg a beszerzést, nem
biztos, hogy meg is kapom a megrendeH cikket.
(Eme a ha vonta kétszer kiadás1ra kierülő hiánycikk lisit1a sem ad biztasí.tékot.) Sőt l1ehetséges,
hogy a meghozatott cikket a beteg már máshol
beszerezte, így a felesleges költségek mellett elfekvő árut is liétriehozolk. (Különösien vonatkoziik
ez az OMKER cikkiekre.) Helyesebbne!k tart,anám,
ha körzetközponti gyógy:szertárakat jelölnének ki,
ahol viszonylag sziéles vá1l1asztékot biztosítanánalk
még a 1:1edurkált gyógysz1erekből is. A körzetközpont (mely nem mindig azonos az állami:g.azgatásifag kijielölt székhellyel) a lakosság által önkéntesen elismert :központi hely (joibb élelmiszer ellátás. vagy TÜZÉP, OTP, butikok stb.), így nem
kerülne külön kö1tségibe az egyedi cikkekért történő beutazás. Ezt még jobban alátámasztja, hogy
itt általában rendelőintézet ~s van, sőt a jelenlegi
gyógyszereilosztás mellett egyes gyógyszereket
csak kijelölt gyógysz<ertáraikiban lehet beszerezni
(pl. import listás gyógys2Jerek).
2. A gyógynövényekről oldalakat lehetne írni,
most nagyon röviden csak annyit. hogy:
- széleskörű választékot kellene biztosítani,
még olyan áron is, hogy „nem gyógyszerkönyvi
minőségű" jelzéssel ellátott drogokat is forgalmaz1

nán!k. (Megjegyzem, hogy jelenleg is nagyon kevés Ph. Hg. VI. minőségű drog van gyógyszertári forgalomban.) Ezeket a teakeve1:1ékeket már az
új törzskönyvezési jogszaibály megjelenése előtt
- el kelliene dönteni milyen drogokat lehet a
hazai tal1ajokon és éghajlati viszonyok mellett gazdaságosan termelni (nem kizárt a fólia sem: maik
ár kérdése) és eme már ma felkutatni a termelő
ket (esetilieg kis vállalkozá:so1kiat is létrehoz:ni);
- ezzel egyidőben meg kiellene szervezni a begyűj1tő hálózatot és a termelő kedv,et jól megfizetett felvásárlási árral (tessék megkérdezni a
Hajdú-Bihar megJTiei kollégákait mennyi kamma
maradt begyűjtetlen az ál!liítólagos rossz termés
e llenér1e) ;
- a gyógyszertári forgalomban lévő gyógynövény1eknek is ára legyen, mely az íz1lé:ses, szép és
célsz1erű csoma.golóany:aig1ra is nyújtson fedezetet.
3. A gyógyvizek gyógyszertári árusítása teljesen logikus. SajnOis .azonban ez sok helyen gyaikorla ti nehézségbe ütközik. Az állandóan növekvő
gyál'i kis121eir1elési formák, az új ohnan bevezetett
premixelk mlk1tározása mellett kérdélses, hogy lenne-e minden gyógyszertárban fagyibiztos, nagy
területű tárolóhely a több száz üveg elhelyezésére (novembertől-ápril:isig nincs ,szállítás).
4. Magam részéről nem tartanám fontosnak,
hogy a 20 gyógyszer1tári közpon:t egy1séges profilt
alalkítson ki. Szerintem ezzel csak elhúzódna az
amúgy is lassú jogsz~aibály alikotási folyamait.
1\/fajdnem biztos, hogy lenne néhány szakveZJetö
aki - az áiltalaim „tiszta gyógyszerészetnek" ney;ezett - ela1vult áirusítá.si kör híve. A vitákkal elhúzódna az új for:mák beViezeitése és ibiztos, hogy
sok ci:klkről a n:éhM1y ellen:szavaz:a1t miatt keLlene
lemondani. Dö;rntse el minden szaikvez1ető, hogy milyen s:zéLes körben kívánja a majdani jogszahálly
adta l,ehetőségeket kihasználni, -- és saját bőrén
érez2íe döntése következményeit.
5. Mielőbb megvalósítandónak tartom a következőket:

- egyes gyan készítmények hatóanyagainak
gyó,gyszertári készletezését (a kenőcsöknél már
csaik az á.iUandó tubus hiány miatt is);
- a különfél,e engedélyewtt festékek és ízanyagok (többfél1e!) gyógyszertári felhasználását.
E néhány gondolattal kívántam a gyakoriló
gyógyszerész szemszögéből hozzájárulni egy remélhetőleg kiterebélyesedő
vitához. Most már
CS!aik azé11t szurkoljunk, hogy egy igazán jó, széles körű forgalmazási J,ehetőségeket nyújtó, egyértelmű jogszabály lásson mielőbb napvilágot.
Dr. Szász Károly
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