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TOV ÁBBI<ÉPZŐ KÖZLEMÉNYEI(
GyÚ!!)'HcrCsic! ·U, %-100. 21100.

Jog, ctili.a és

g)'Ób1yszcrészct*

D1: Kata Mihálv
Az e/11uí/1 é\·ti::ed páratlan \'ÚÍ1o::úsokat hozol! a hazai gyógvs::.ercllátós 1eriile1é11 is: n1a
n1cír lcs::öge::hetó', hog) ·a kors::erú' és európai s::inlti' .~ 'Ó.,.!!)~\·::erés::etJC!é a legfontosabb
/épJseket 111eglefliik. U,fZ,__vanakkor a élei 1!;ahb és újabb 111ego/dandó problé11níkat retjCI.
..1 prf\·ati::áció,·al eg1·iiff korábban /á!ens elikai kérdések is elú'térbe keriiltek. /-/iralás1111k hag_i·o111ányos tis::/ as ága 111egk/i1·e1eli 16/iink, ho:;zr a napon/a jc/entke::c'i erkölcsi
kihh·ásokot is 111ege/6:::iik és 111egoh[juk.

!. Be1•ezetés és l'iss;.ate/iintés
,;\ gy·ógyszcrck etikai tcnn~kck és a gyógyszerészek
inüködése - együtt az orvosok. állatorvosok. pedagógusok. papok stb. tevékenységével - n1indig is etikus hivatás volt.
A 111ottó: csak jó en1her lehet jr) :;.yógrs::erés:::.1 ;\jó
gyógyszerész szerinte111
- rnindcnekclött és n1indcn tekintetben tisztességes és
becsli letes.
- a gyógyszerek szakértője,
- 111agatartása etikus és
- 111cnedzscr-szcn1lélctü.
Eredtnényes 111üködéséhez tennészctes 11én1i jószerencse is kel!.
\'al;:unikor igen régen, az cn1beri kapcsolatokat és a
gyógyitó tevékenységet egy szen1élyben végzö orvos-gyógyszerész 111unk;:\jf1t - az akkori erkölcsnek 111cgfclelöcn - köztnegegyczés .,szabúlyozta" és 11en1 a jog,
akkor ugyanis ilyen rnég nc111 volt!
Zalai pru/Css:::<1r kczdcinényezésérc ! 991-ben etn lékeztü nk 1ncg arról. hogy 1!. Frigyes 11én1ct-rún1ai-egyipton1i stb. császár rendeletben intézkedett az orvosi és gy·ógy'szerészi hivatús clkülönítéséröl. Ezt küvetöen az orvosnak ciiagnosztizálnia kellett és gyógyszert rendelnie. 111ig a gyógyszerésznek tcnnesztcnie a gyógynövCnyekeL s összegyüjtenic az alapanyagokat. ill. jó 111inösCgben és szabott áron a lakosság részére gyógyszert kellett készítenie. Ezt kövctöen alakultak ki a gyógyszer0szi
eskü szövegek. n1ajd a inúlt sz;.ízad közepCtöl az clsö
gyógyszerCszi etikai kódexek.
Ezzel kapcsolatban húron1 n1cgjegyzésern van.
!. II. Frigyes császár rendeletének végrehajtása. persze. netn történt 111cg egyik napról a 1núsikra: évszázadokon át tartott és a vilúg sok orsz<.igában tart n1a is. ill.
szán1os különbözü - esetenként ellentétes - gyakorlat van
érvényben. sőt. hazúnkban és inost is vannak olyan tlirek-

., :\ Kiiszcgi.:n !()()8. szcpti.:mbcr 25-2fi-ún szcn·i.:1.i.:tt Vlll. Ciy<"1gy-

szerl'.szcltiirténetl Konl\.:renciún c!hangzllU clúad.:is alapjún.

vések. an1e!y·ek készek ezt a(z) - egyébként kézenfekvő jogot vitatni:
2. V{t\tozo\s viszont. hogy a inai gyógyszerészeknek tcnnészetesen - nen1 dolguk a gyógyszeralapanyagok tern1e!ésc vagy összegyüjtCse. s egyre kevesebb - közöttük
rnagisztn:ílis - preparátu1not kell készíteniük is. n1ivel ezt
111<1 111{\r rölcg a gyógyszeripar végzi.
3. 1\ gyógy·szerészeknek azóta - és kialakulúsa utún a
gyógyszeriparnak is - alapvctö. 1nonclhatni etikai kötelessCge a több, inint 750 éves szabályozás bctartúsa és betartatása. an1cly szerint a gyógyszerek legyenek jó 111inősé
gück és úruk is legyen szabúlyozott~
Í\'la a gyógyszerészi etika - rnint szakn1ai etika norn1atív. azaz preszk.riptív jellegü.

2. 1:.tilia és jog
1\z etikúban és jogban küzüs. hogy 1nindkettö az en1ben::k együttélésének kapcsolatait szabúlyozza. 1\zonban
szúrnos különbség is van. Ilyen pl. hogy
- az erkölcs az összes c111bcri kapcsolatot szabályozza. 111lg a jog csak a leglényegesebbeket. nn1elynek hatókürc így sokkal szükcbb. rnint az erkölcsé.
·- az erkölcs kialakítúsóban az egész lakossúg részt
vesz. ezzel szen1ben a jog rncga!kotásúban a parlainentnek. konnúnyoknak. n1inisztériu1noknak stb. vannak lehctöségeik. \ialatnilyen erkölcse n1indcnkinek, n1ég az irni.
olvasni ne111 tudó nagyobb óvodúsnak. a bünüzönel-; 0s a
111indenkori ellenzéknek is van.
·- az erkölcs a régebbi: a jog a történe!ern során csak
késöbb jelenik tneg. en1iatt
- az erkölcs szabályai íratlanok (kivévi.: az etikai kódexeket Cs a szokásjogot).
- az erkölcsi szabúlyok csak igen-igen lassan vúltoznak: a jog gyorsan nh.:gvúltoztatható.
-·az etikai türvény·ck 1nen.-:vebbek és kevésbé incgengedöek. 111int a túrsacialorn jogi nonnúL
-- az erkölcsi szab~í!yok betartúsa <.1z egész lakoss~lg
vag)' egy-egy ko!k:ktíva ügye. a jogét a hata\0111 kén.:vszeritö szervezetekkel (rendőrség. ügyészség. bírósúg és börtönök) biztosítja stb.
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3. l:.~rkölcs, e111beri jog és egészségügy

3.1. Az cn1beri jogok kialakulása lényegében az 1789es francia forradalon1111al kezdödött és azóta követhető
nyon1on.
r\ II. világluiború után az ENSZ közgyűlése 1948. dcce111ber 10-én hirdette ki az E111beri Jogok Egye1en1es J\~ri
latko:atát. n1ajd 1976-ban az E111beri Jogok 1\le111::etkö::i
Tör1·Cnyé1 is hatályba léptették, a111ely az einberi jogo](ra
vonatkozó jogi és erkölcsi erővel egyaránt rendelkező internacionális törvény. t\ n1agyar konnány 111ég 1976-ban
törvénycrejü rendelettel ratifikálta. Főbb cikkelyei:
1. cikk: 1\linden e111ber s:abadnak s:ii/etik, e.i;.1·e11l!i
n1éltósága ésjoga 1·a11 ..

16. cikk: .·/ család a társadalon1 tern1és::.etes és alup1·er/i cle111e. Joga \'UJI .. u \·édele111re.
2). cikk: !\/i11de11 s::.e111é~1'11ckjoga \·an .. or\·osi go11-

du::.ásra, hi::.tositásra stb.
1\ Nyilatkozat Gazdasági-Jogi Egyczségokn1ánya szerint „u rés::.n·e1·6 úlla111ok 111i11dc11ki jogát elisn1crik arra.

ho,'!..Y u 1esti és lelki egc!s::.ség elérhc16 legn1agasahh s::. inti él élre::.::c. A fcendd inlé::.kedések kii/()11r'ise11 u . 111egl1etegedések 111egel//::.ésére. g,·ó,zyitására és ellencí'r:l;sére
kell kilerfcdjencli. [ 12. cikk. ( 1) es (2)].
3.2. 1\lkotnninyunk szerint „a A!ag\'ar /\{)::./úrsaság
teriiletén éláknek joguk run a lehet6 leg11u1gasahb s::.i11tií
testi ús lelki cgés::.séghe::.. E::.t ajogot a A!ag_}·ar /\()::.társaság
u::. cgés::.ségi(gyi i111é::.n1é1z1·cJ és a::. 01Tosi ellátás
111cgs:erre::.ésé,·cl. ralósi{ia 111eg" [70/D. ~· (1) és (2Jl
,./ Ala,!!,yar l\ö::.társaság á//anzpolgórainakjoguk 1·a11 o
s:ociúlis hi::.1u11ságho::.: úregség. betegség, rokkantság.
(i::.\·cg1·sCg. Ú!Tasúg. 111u11kanélkiiliség eseté11jogusultak
a 111cgélhetésiiklui: s::.iiksi:gcs l'llá1úsra [70/E. ~ (! )].

3.3. ;\ Good Phannacy Practicc (GPP =Helyes gy·ógyszcnóri gyakorlat) elve: .. a grógys:crés:ct filo::.(~(iai kiilde1ése a::. hog1· o: e111hcrek és o: állatok :;zrógvs::.crellútását a lf.:"f!Jllcgli.:lcló'hhen bi:tosítsa. .-1::. elló1ás 111agáha11fi)gla(ia a 111egclú::.ést, a terápiás kc::.elr..ist és a táplálást.
:\/i11dc::.ck c,!!.yénrc. ill. állatro s:uhull g1·rí:,).ys::.crre11dc/r}sscl oldhati)k 111cg. E::.c11 t1Íl111c111í·e11 is a gyágrs:crCs::.nek
e/(í kell segítenie (/ rucionúlis és ga::.dasúgos s~_1'Óg_i·s::.er
/'i.!//delésl, a::.011ha11 ~ c::.::.el ep;yilll is u gl'ágys:erés: clsr'idlcgcs s:e1111Hi11{ia o: e111bcrck ;//. o::. ú/la1ok (;rdcke kell
„„

/e,"l_,\'C/1 ".

A (itt clen1cihe: ru kor111ón.1·ok11ak és a::. illetékes urs::.ág<JS ,~1·á,t~1·s:erás::.i s::-er1·ek11ek) 11cn1:.eti irá11_1·ch·cket {\·
n1eg(Clclrí' lehctr'iségeket kell hi::.tosita11i11k„
i\:legjegyzés: a GPP-rő! 1991-bcn kidolgozott ún.
Stuckholnli h:1·elc1 a FIP tokiói kongresszusa 1993-ban
f'ogadta cl. \ 1ancouverben. 1997 szcptcinberébcn a FIP újból ííllást foglal!. atncly kin1ondja: a nen1zcti gyógyszerészeti szervezetek legyenek k0pesck arra. hogy Etikai !Zódc>:cn kcrcsztlil irányítsák a gyógyszerészeket.
:\ GPP kilenc alapelve a kövctkczö: a gyógyszcrt!sz
- rnindenkivcl szc1nben tisztességes Cs becsületes,
- clsöcllegcs kötelessége az egyes crnbcrck szolgálata.
- 1nindcnkivc! sze111bcn cgyfonnán clki.itclezctL
·- tiszteletben tartja az egyes cin berek jogút a kezc!Cs
szabad 1ncgválasztásúra.
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- 1nt".ltúnyolja és oltahnazza az egyén bizaloinhoz való jogát.
- kollégúival és 111ás szakcn1bcrckkel egylittn1üködik.
- az egyén. a közösség és a t<irsadalon1 érdekeit szolgálja.
- fenntartja és tejlcszti tudását és szak1nai jónasságát,
- biztosítja a gondozás folya1natosságát: 111unkaviták,
a gyógyszertár bezárása vagy szen1élyes erkölcsi konfliktusok esetén a beteget tnásik gyógyszertárba irányitja. f\
patika bezárása esetén a beteget infornul!ja arról. hogy
adatait n1clyik gyógyszertárba helyezte át.
3.4. 1\ gyógyszcrészctre vonatkozó vagy kapcsolódó
fontosabb törvényeink
- 1994. évi LI. törvény(= tv.) a tvlagyar Gyógyszerész
!(arnaráról: Ciyógyszcrészet 38, 3)5-36) (1994). (111ódositoua az 1999. évi LIII. tv)
·- 1994. évi Ll\1. tv. a gyógyszcrt<Írak létesitésérö! és
111üköclésük egy·cs szabályairól: Gyógy'szerészet Jó',
367-3 7-l ( l 99c[ ). (legutóbb módosította az 1999. cvi LIII.
tv. )
1998. évi XXV. tv. az c1nberi fOgyaszt<isra kerülő
gyógyszcrekrö!: Gyógyszerészet ./], 132-14 ! ( 1998).
(legutóbb 111ódosította az 1999. évi LIII. tv.). továbbá
- 1995. évi XC!\1. tv. a rvlagyar 1\llatorvosi K.an13r;:iról és a 111agá11üllatorvosi tevékenység gyakorlásflról:
Gyógyszerészet ./0, 130 ( 1996 ).
- 1997. évi L\1 111. tv. a gazdasúgi reklá111tevékenysCgröl: Gyógyszcrtúri Practicun1 1. S-9 (1997).
~ ! 997. évi CLIV. tv. az egészségügyröl: Gyógyszerészet n. 1-ll-1-l-l (1998).
J 9l)7. évi LXXXII 1. türvény n kötelező egészségbiztusítús ellútúsairól (kihircle!\'e 1997. \ 1 11. 2).).

.f. ,·I J.:yógyszerészet ered111é11yei 1950-tlil

i\ [cgfüntosabb en.:dn1ények:
-- a gyógyszcrkCszítés ernpíriúból tudoinúnnyú fej lóL!litt.
-··kialakult a n1oclcrn gyógyszeripar.
- a biofr1nnúciai szc111lélct t0rhóditúsa.
új hatóanyagok. ill. új hannaclik Cs negyedik gcncrúciós gyúgyszcrkészíun0nyck Cl'TS. !iposzórnák) kifejlesztése.
- a beteg-centrikus gyógyszcrcllútás szc1n!életénck kiatakulúsa Cs
- napjainkban a g;.'ógyszcrészi gondoskodás elvének
1c1:jeclésc.
i\z clinúlt évtized külünliscn sok \'<iltozást hozou a
hazai gyógyszerészetben.:\ fontosabbak:
- 1989-töl rncgszünt az ún. térítési díjas rendszer (tcrinclöi, nagykcrcskcdchni és fogyasztói úr. ainclyhcz a tb
i!/(1-os vagy fi:-: összcgü tún1ogatúst nyújt).
- C'sehúk J11di1 rninisztcrségc alatt lehcrövé vált a
gyógyszert!szi 1nagúntcvékcnység végzése és 111agángy·ógyszcnúrak létesítése.
- 1ncgtörtént - és kevés kivét-.::!lc! !Cnyegébcn lcz{irult
a gyógyszcrtúri központok. tovúbbú az úlla111osított és az
úllarnosítás után alapított gyógyszcrtúrak privatizációja,
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- n1egalaku!t az orszíigos tisztifögyógyszcr0szi hálózat.

- liberalizólták az in1portot.
- n1cgszüntctték a gyógyszergyúrak clltit{isi kötc!czctt-

ségCt.
- n1egjclcnt a gyógyszer-nagykcrcskedclcn1röl szóló

rendelet
- az országgyűlés a ivtagyar G:yógyszcrész J(;:unarát
köztestületi rangra e1nelte,
- 111cgsztilctctt az ún. gyógyszertári törvény (ezen be-

lül a szcn1élyi jog).
- idöközben 111cgkezdödött a gyógyszergyárak privatizúciója is.
- szún1os t\j készitn1ény került forgaloinba (kb. 1OOO

helyett rna csakncin 6000 van).
- 111cghatúrozták a kötclczöcn készletben tartandó
g:'ógyszcrck körét.
- tncg\·últozott a gyógyszerek hozzáférhctöségc.

-- <Íttekinthctöbb érdekviszonyok alakultak ki.
- szúnútógépekkel !útt<lk cl a gyógyszcrtúrakat.
- szabályozták a gyógyszernek nein tninösülö g;'ógyhatúsú tern1ékek forga\Jnazásúl (és ezek 5 éven belül türténö átn1inösitCsC11ck lel1ctöségét).
- SZÚ!llOS új szaklapot adunk ki és 111cgúju!t ron11úban
jelenik tncg a Gy·ógyszcrészct is.
- az .:\PEH szt:rint hazúnkban 111a a gyógyszcrellótús a
Jcgc!lenőrzüttcbb rendszer.
gyógyszergyáraink (EGIS. Hun1et Rt.. Phylaxia
Phanna Rt.. Richter) Crtékpapiijai évek óta últalában jól
szerepelnek a tözsdén.
Fontos. hogy törvényeink és rcndclett:ink 111indjobba11
biztosítj<lk a - fCjlctt országokéhoz hasonk1 ~gyógyszeré
szi tevékenység tennészetcs feltételeit.
i\,lindcz akkor is igaz. ha van egy sor - szú111unkra
elünytelcn v<1gy hútr{1nyos intézkedés és je!cnseg:
a privatizúció .,ron;:iksúgai" (kés!ekcdCs. i(k·gen töke. zscbszerzödések. öngyilkosságok).
- a gyógyszergyárak privatizúciój{inak ,.küvetkez111011yei" (a kut<itúsok visszaszoru!úsa). pl. 1998 {1prilisi1ba11
nn1crikai kézbe (lnstitutc for Drug Research Inc.) került a
(iyógyszcrkutatl1 Intézet is. l(orában ez \·olt a ll..'gnagyobh
1nagyar kutatóintézet!.
- újabb. egyébként hagyo111á11yos gyógyszerészi tcrii!ctrlil szorultunk ki (ipar. qualificd pcrsons stb.).
··az <ÜTés l (i-17(~·o-os és degresszív.
- a parla1ncnt évrül évre cgyszcrüen kcvt:scbbct tervez a gyligyszcrck „tú1nogatús{1ra''. 1999-re pl. 1.23 111illiúrd Ft-ot szúnt. a1ni 111integy 20 l\.,Jn.l Ft-tal kcvesebbnek
bizonyult a sziikségt:snél (és tovúbbi rnilliúrdok kellenl:nek az egészségügyre). ezzel ll)'flik az a bizonyos „olló".
J(üvetkeztében a teljes tb. „toirnogatús'' 77{!·f1-ról 66r~·o-ra
csökkent. Nen1 a gyógyszcrck. úra 1nagas. hane111 tú1nogat<'1suk kevés~ Esetenként nein is a gy<írak e111elik az <irat.
csupún a tb. rnérsékli a tú1nogatúst:
-- a gyógyszeripar képviselöi ill. egy· orvos szakértöi
csupon szerint a1níg 1 doboz hazai gyógyszer <ira kb. 302
Ft. addig a kül!Oldié 10.2~1 Ft. tehútjllval ke\·cscbb gyógyszcr jóval tLibbe kerül..'\ be\!()]di gy·úrtók sérc!n1ezik a tb.
tún1l1gatúsnk rendszerét.

- és a fogaltnazás: 111intha a tb ...tá1nogatní.i'' a gyógyszerek úrút holott csupoin visszaad valan1cnnyit abból a sok
pénzből. an1it a dolgozóktól ilyen ci111en elvonnak (1nindenki 102 éves koróig élhetne és kaphatna biztosilást!). \ 1egyUk tekintetbe. hogy a GDP ](~·(1-a 85 1nilliárd Ft!,
- vannak a gyógyszerészettel ki111ondottan ellenséges
vagy alu!-infonná!t újsúgirók, közgazdúszok és jogászok,
akik gyógy'szeri.igyben kvúzi .,kon1petcnsként'' hallntják
szavukat~ (..ivtélyvii'. 1999. szcptcn1ber 1.). nliközbcn
1nég a lényeggel sincsenek tisztában.
Igyckszen1 politikailag és ideológiailag se1nlegcs !enni ,_s ezt hangsúlyozoin is - ha a politikától ncn1 is tudunk 1nindig eltekinteni (1nivel 1nindennapjaink jelenségeit teljesen út 111eg útszövi). Érteli11iségiként csak az elinúl! 1(J évben voltunk elvtúrsak és urak. n1ost polgúrok
lcllünk.
,1\ rendszervóltl1zússa! a gyligyszerészethen is új egyéniségek jelentek ineg. ,;\ priva1izócióval együtt kor{1bban
is111eretlen. küzöttük etikai jc\legü prl1blérnúk vetödtek
!Cl. Ezek - ha ncn1 is helycselhctök. dc~ tul<~idonképpen
111egénhctúk: zünüikct a pénztelenség és a fcnyegetö
anyagi ki!~itústalansúg 111otivúlta . .--'\dódtak. persze. a kapzsiság hatúrút súroló egyéni an1bíciók is. ivlindczekröl a
Ciy(~1gyszcrl:szi 1-lirlapból és a karnarai küzgyüléscken
kaphattunk u·~jékoztatúst.
:\ f~í etikai kérdések kapcsukidtak cgy-cgy új gJ'Úgyszert<'ir 111cgnyitúsúhoz. c\lút<isi körzettnek dcliniúlásúhoz
stb. röviden a tv. á!tal ncn1 szabúlyozott hatúrterületckcn
az új joghézagokhoz. Ilyenekben gy<1kran jogúszi ..tá111ogatús·· c!lcnérc - több gyógyszerész lett vesztcs.
Szerencs0rnnek tano111. hogy a l\.,lagyar Ciyógyszcrész
!(a111ara orszúgos Etikai-Fcgycl111i Bizottsága tagjaként e
kérdések körültekintö rnegoldás{iban 111aga1n is részt vehetteni. Kijelcntht:te111. hugy az etikai jellcgü ügyek s1j111a
a gyakork1 gy(lgyszcrészek létszú111úhnz Cs a rendszerv<ihuzús kinúlta kihivúsukhuz képest - clluo1yo::.!.olhoí(iu11 c.\·1..'kC~1:

5. Te/;i111sii11k Ili a világba is
i\z Egyesült ;\ lla111okban pl. fübcn júró bün. söt tabu
-··a rnunkahelyi (azaz a szcxuúlis) zaklatús. Ennek leg!sn1cnebb t:s lcgvitalclttabb esete Clinton clnük ügye. a1ni
111ég bocsúnatus lenne taz elnök ugyanis 111cgbúnta: „e:: u
ko;.1csolut /IJ(!/tut/1111 \"o/r:
s cc iigy csuk csuládutnra ús
lstcnn.: turro::ik" _, 11H.\11dtal. de a Starr-jelentés szcrint cz
ne111 igaz (a szexuc'ilis zaklau:isról tavaly a tévé nagyszerü
jútékllln1ct vetitctl).
-- az euthan;:lzia (J(evurkian dr. ügyei).
- az e111beri klln1ozús (etikai t:s vallóslilozlifiai sze111puntb(1! is!). ill.
- a jü\·t:del1ni-kercseti adatok.
.'\ \ 1atikún. ill. //. .fúnos flúl púpa szerint csak a ter111észl..'te:-; védekezl:s n1egc11gcdctt ( 1998 inúrciusúban is111ét ne1nct rnondtak a fogan1zúsg{1tlúsra) ..1\ katolikus
gyógyszerCszeknck (C)!aszorszúgban) ncn1 (volna) szabad óvszcrckct v<.~g) Jl1gan1zúsgátló tablettúkat f'llrgaln1az11 iok.
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;\tincncti korunkban itthon sok 111inden elöJOrdul, pl.
- a bünözés. korrupció. politikai-g<izdasúgi összefonódúsok. inaffia-csoportok. en1ber-csc1npészés. lopások,
gyennckkorú bünclkövctés stb.
·- kJbitószcrck. 1991-1993 - akkor is dékánhelyettes
voltan1 - kábitószcrlabort akartunk létesíteni. ! 998 111árciusában az OGl.'! cngcdélyezctl egy új kábitószcr elleni
készíunényt. <11nit nz OEP ncn1 tán1ogat(hat). 111crt napi
ára 1OOO Ft. azaz évi 365 ezer Ft lenne.
- volt pénzügyőrök. rendönisztck és jog<iszok szerepe
az ilyen ügyekben!.
- hetente egy-egy nö esik áldozatul hozzútartozója
zaklatús<ínak: évente 5000 e!tünt tinédzsert kcrcsnt:k,

- küz<i!lapotaink: néhúny éve 1nég 1ncgbotrJnkoztunk
a ·rocsik-ügyün (<:u11i1 a független n1agyar bírósúg végOlis
11c111 talúlt türvénytch:nnek). n1ostanra n1úr 111ás ügyeken
se111! :'\hírek szerint: a,. (/!osta)/Jank, u111e(1· kú:cl úll (jnh<'i:" 1nég közelebb került hozzánk.111iutún a 150 1nil!iúrdos konszolid(1ciós dotúciót n1eg.kapta),
- a bírüi fliggetlenség elve: 1998. július l-jétöl a kezdli birük bért:" 160 t.:'Zer Ft és egy tíz éves gyakorlattal rendt.:"!kezö n1t.:"gyci biró fíze1ésc :;32 ezer Ft lett.
néze1eltl·rések voltak az í'Vl\'SZ-en belül és az
Ri\·JDSZ-en belül. a hazai és a ha1úr(.)ko111úli 111agyar szervezetek között.
új kirejezéseket tanultunk ineg: 111ús egy l'Úlds:túsi
flf'U,!.!,ru111 L's rcrnuJs::eresen 111ús egy kor111lÍ1~1pro~l!,ra111.
vagy ne!ll c!C,\}, tis::tess1.,\1!,es11ek lenni, annuk is kell lóts::ani.
- egyre többet olvasni „ u:: or1·osok n1é/1at/01111! ross:::.
fi::eté.\·r__;rr'i/" és arról. „u rend/ir{ik .fi:::.elése 0(1·c111 ross::,
hugr 11c111 kell csodú/ko:::.111111k. /Jo n1cgléred11ek ",
-- újabban vannak 111úsolr és fl'kctc. tovóbbú /ú11ro111 és
f'arinakOlll llelll tartaJrnazó fiotástafu11 „grógrs:::.en:k „ is.
- 1998. június l-jén jc!t.:"nt n1eg a i\·IOK Etikai !(öde.\t.:'. ()rfik té111a a húlapénz. an1i „u he!cg \'agy ho:::.:::.útorto:::.rUu c.íltol a ke::eldst kr"irct<í"cn uuí/ag a:::. u1Tos11ak ónként
odou juttutás „ a111elynek becsült értéke évi 30 ini!lidrd
Ft persze ad(1111entese11! Ennek G0?„(1-út az orvosi elit .5(~·u
a kapja. az or\·osok 95° o-a pedig a ~10(!.;i-on osztozik: sokan se111111il sc111 kapnak. ,Ídú111 G)·('i/·,~r jogúsz kinultatta,
hogy i:z a Btk. sz<'unos paragrafus{1ba ütklizík~ :\fak.1.í János ;.i i\·l()J\. Etikai Bizotts(1g.~1nak vczctt\je szerint hogyan
khctne !i."irvényt..:len. ha az adóiven szerepel?.
-- kív;:'u1csi \·agyok (irigl nlinis:::.rcr úr javaslatúnak sorsúra. 111iszerint az linkonnúnyzatok az orvosi rende!üket
,ie!kL;pt:si:n 1 F1-Crt acinúk cl.
;\z egészségügy kétarcúsúga. 1\z cn1bernek !Cptcn
nyornon az az érzése. inintha ebben a kicsiny országban
két egészségügy \'Olna: a hivatalos. an1ely kizúrólag és
csakis orvosokról. esetleg húlapénzröl és érintőlegesen
úpolónökröl tud. ez derül ki a 1nindenkori népjóléti 111inisztL'r nyilatkozataiból. ,1\ gyógyszerellátás is csak annyiban fontos. hogy „sokhu kerti/", an1i persze igaz. inivel
csak az ésszerübb gyógyszerrcnck'iés révCn legalább 20
1nilliúrd Ft volna inegtakarítható, inert o n11lvclt 1·ilág
cgretlen urs:::.úgúhun sincs s::ahud ,·crsc11y u gi·1íg_1·s:::.cr(orga/1110:::.úshu11. azaz clönybcn részesitik a hazai ipart.
;\z ú!latorvoslás pedig 111ég retorikai szinten scrn jelenik n1t:g.
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\ 10!e1nényc1n szerint az i.!gCszsCgügy egy és osztatlnn.
Hangsúlyozoin: orvosok. állatorvosok és gyógyszerészek
közös érdeke. hogy ILH.lúsukat a lakosság cllútásának szolgúlatúba ú\lítsftk~
;\z eltnúlt évtizedek alatt erkölcsi értékvúlság alakult
ki. Ezt sokan a hitoktatJs hi;:ínyával 1nagyarJzzJk. aini
rCszben igaz. Ncin gonclolo1n azonbnn. hogy a 111ú!t -tO Cvben vCgzett gy·ógyszerészck 111ind erkölcstelenek lettek
volna~

Szegeden 28 Cve oktatjuk a GyógyszerCszi etikát (annak idején 111agan1 is kczdcn1ényczöi között volta1n).
;\1nikor 1987-bcn rnegbízást kaptan1 e túrgy c!öadósdra,
elsü dolg.0111 volt törölni az t::tika szó elöl a „s:::.ocia/ista"
jelzöt. Szerinten1 csak egy etika van.
.'\ 2050 gyógyszenúrból 600-650 új. a többi privatizú!t. i\z üsszcs J"el0n01 "idegenkezüség'" valószínüsithctö.
l\·!úsrészt a :;050 gyógyszcrtúrat a több. 111int l 0 111illió lakos e!lútús•'tra szervezték(= kb. 5000 lnkos/gy·ógyszertür).
l~vcnte 200-an v0.geznck: nekik kevl:s es0!ynk lesz saját
gyögyszeru'trhoz ju111i. arni késöbb feszültség forrása
lehet.
1997-bcn hazúnkban 331 .6 111il\ió doboz gyógyszert
t:.\pcdiúhak. ~nni a vasúrnapokat és az úllan1i ünncpnapoktll nt:111 szó111itva -- naponta tlibb. 111int t:gy n1illió doboz kiaclúsút jelenti~
V'i!úg-tcndcncia: a g!oba!izúció és a hannonizúció.
éspedig a gyógyszerészetben is .. iVl;:ís tendcnciftk is vannak: p!. gyógyszert~·1rak nyitús<lnak terve bcvúsór!ó központokban. hiper- és szupcnnarkelckben. p{!lyauclvarokon. repüh'.\tcreken: tov<ibbú gyógyszcrtúr-l<lncok és
szabadpolcos rendszer kialakit<'isa. ill. gyógyszerküldés
plistai Úlll!l és 1núsok. Nagy(111 c!gondolkocltató az ún.
karvalytúkc agresszív érdeklődése a gyógyszcrtt'll"ak
irjnl. s az. hogy ehhez esetenként a gyógyszerész is panner lesz.
Ennélfugva rnind az egyes gyógyszerészcknck.111ind a
karnarúnak cClja kell legyen. hogy érdekeinket incgvédje.
i\1111úl is ink;:'ibb. 111i\'t:l !999. januúr elsej0töl - a g:'ógy:-;zertt\rvény alapj<'in - a gyógyszcrészeknek tújCkoztatniuk
kell a bctcget a készitrnény n1el!ék- Cs külcsönhat<isairól.

fi. :llodern iráuy;,a10/i: bioetika, ill. deo111olúgia és
11 ti fi ta ri;,11111s

2i1·-25 é\·e az orvnsi te,·ékenysCget tt:a111-rnunka v<i!lotta fel. a111i:lybt:n inüs szaketnberek Is r0szt vesznek. ill.
előtérbe került a t{1jékoztatott betegek beleegyezési igényének biztositúsa. Ezek kü\"etkcztében - a hagyornúnyos
orvns! g.yakorlat és eskli n1cllett kialakult a bioetika.

7. 5';,ó/úsoli

.. Erkölcs né\kü! a lt:gjobb szakc1nbL'rek is e!bizonytalanod(hac)nak.
i\ gyógyszerész. ha azt akaija. hogy kon1olyan vt:gy0k.
viselkedjék kon1olyan.
1\ gyógyszerész ~jelképesen - sohascn1 teheti le a
pisztil!ust.
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Ha jól n1cgy az üzlet. 1negéri rcklá1nozni: ha ncin
n1cgy jól. n1uszáj reklá1nozni.
r\ rnosoly a legrövidebb út az en1bcrck között."

Etikai-Fegycln1i Bizottságának is fontos feladatai vannak.
!'vlindcnek clött szervező és szabályalkotó tevékenységét
cn1clc111 ki: ;:i testület cíllásjhy,lalásaira és az Erikai Kádex
továbbt'ej!csztésérc gondolok.
J(i kell i::n1c!nc1n a n1cgyci és az orszúgos bizottságok
folyan1atosan végzett kivizsgáló és szankcionáló 111unkáját, an1etlyel részben 1ncgelözni. részben - döntéseivel elrettenteni kívánják a gyógyszerészi etika ellen vétőket.
Bob Dylan szavaival: ,.Sikeres en1ber a::, aki reggel
/Clkel, este lejCks::ik és kü::hen a::t csinálja. canihe:::: kech·e

8. Befejez.és
Tennivalóink a privatizáció lezárásával és a gyógysze-

részi kölcsönök visszafizetésével párhuzan1osan:
- a gyógyszerészek egységének crösítése,
- J(an1aránk is legyen erős és crcd111ényesen képviselie a gyógyszerészek Crdekeit.
- hivatásunk szak.inai oldalának \dtcljesítésc. pl. továbbképzésekkel.
- a gyógyszertóri profil n1egtartása incl!ett a választék

\'{Ill.

K.ivánon1. hogy legyenek sikeresek!

IRODALO,\I

bővítése.

.·\ szcrzi1 !Pvc·1hb1 !(1núsokkal

- egyetetncinkcn a képzést ebbe az inin:yba kell tcrcl111: 111cncdzscr-képzés és gyógyszerészi gondoskodás.
;\ ivtag)'Jr Gyógyszerész J(a111ara rnegyei és országos

kL:~z~L:ggd

;'dl az

L:rtld;l~1dül;

~L:rc

~!.

k a 1 a. L1111', etllit:s a111/ pfl11r11uny.

S::egcdi Eg1·eten1. Ciyó,!!._1·s::::crtechnolúyJai /11té::::c1. 5i:::egcd. E1.il\'(is

11.

6.-

n-:-:;o

Siklósi gyógyszertár gyógyszerészeket (házaspárt is) keres
hosszú távon gondolkodó munkatársak személyében.
Felelősségteljes

munkavégzésüket

kiemelt jövedelemmel, pécsi lakásmegoldási

lehetőséggel

Jelentkezni lehet a 72/351-631 telefonszámon,
a gyógyszertár

vezetőjénél.

honoráljuk.

rL·ndt:lkczL:-

