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Mit várnak el a gyógyszerészek? 

Pár hete, hogy a parlament megszavazta a gyógyszertá
rak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 
LIV. törvényt, mely a gyógyszerészet átalakulását szabá
lyozza alapszinten, a korszerű egészségügyi ellátás megva
lósítása érdekében. A gyakorló gyógyszerészek személyes 
gyógyszertárműködtetésijogotkapnak, mely valóban alap
vető változás lehet, ha a szakma ellenőrző, irányító és 
képviseleti szervei és intézményei is átalakulnak, a fenti 
szellemben megújulnak, s egységesen, kollegiálisan 
együttműködnek a gyógyszerészet fejlődése érdekében. A 
cél megvalósítása érdekében a gyógyszerészek a követke
zőket várják eL 

1. Minden gyógyszertár mielőbb magántulajdonosi for
mában működjön. Szw1jön meg a megosztottság ill. meg
oszthatóság mind a tulajdon, mind a működtetés tekinteté
ben 

A gyógyszertárak privatizációjának elhúzódása törést 
okoz a gyógyszerész szakmán belül és bizonytalanságot 
szül A magángyógyszerészek ugyanúgy szeretnék ezt az 
állapotot megszüntetni, mint a vállalati formában dolgozók, 
mert a jelenlegi helyzet a megosztottságot konzerválja, A 
privatizáló gyógyszerésznek nem az a fontos, kitől privati
zál, hanem az, hogy mikor és milyen feltételek mellett 
képes azt megtenni. Az is igaz, hogy nem minden gyógy
szerész lesz gyógyszertár tulajdonos, de ez nem tragédia, 
így van ez az egész világon. A fontos az, hogy annak aki 
ana alkalmas és vállalkozni szeretne, továbbá anyagilag is 
képes rá, legyen meg a lehetősége, hogy működtetési jogot 
szerezzen 

A késlekedés mind morálisan, mind szervezetileg, mind 
az értékek megőrzése, fejlesztése szempontjából káros és a 
hitelfeltételek romlása is sokakat meggondolásra késztet. A 
késlekedés a tett halála. 

Vállalkozó gyógyszerésznek lenni nem könnyű, de min
den egészségesen gondolkodó, szorgalmas gyógyszerész 
képes rá A fejlődés csak akkor biztosított, ha hagyjuk az 
alkotó erőket érvényesülni Nem gyárnkodásra van szük
ség, hanem információra, néhány jó tanácsra, a vállalkozói 
feltételek és keretek ismeretére és anyagi foIIásokra 

Minden vállalkozó gyógyszerész átélte már, hogy mi
lyen nehéz újat alkotni, demindegyikmegtette. Megpróbál
tatások, kihívások kellenek az ember életébe, így akarata 
megerősödik, tapasztalatai, ismeretei bővülnek, közvetle
nebb kapcsolatba kerül környezetével stb. 

2 A Gyógyszerész Kamara az új feladatának megfele/6-
en az egész gyógyszerészetre kiterjesztve töltse be szaknUJi 
képviseleti, érdekvédelmi szerepét, aktívan és hatékonyan 
tevékenykedjen, különösen a vállalkozó gyógyszerészek ér
dekében 

A Gyógyszerész Kamara új feladatkört kapott a törvény 
megjelenésével, a lényeg azonban a végrehajtás módjában 
rejlik Meg vagyok győződve, hogy a Kamara jelenlegi és 
új vezetői mindent megtesznek a szakmai érdekek érvénye
sítése érdekében. A jövőben a Kamarának magára kell 
vállalni a (vállalkozó) gyógyszerészet teljes érdekvédel-

mét, szakmai kontrollját, az állami és társadalmi szervek 
felé a szakma képviseletét, egyetértése vagy kritikája ki
nyilvánítását, sót, ha szükséges, a vétójog alkalmazását. 
Minden tettét a gyógyszerészek nagy tömegének tudtával 
és támogatásávalkell végeznie A vezetőknek ki kell lépni
ük a klubszerúségből és nyitottnak kell lenniük a szakma 
problémáinak időbeni megvitatására Új szervezeti és vá
laszqísi formát kell létrehozni, a vezetés munkájának ered
ményességét, hatékonyságát megerősített szakértői háttér
rel kell biztosítani A gyógyszerészek csak egy megújított, 
erős kamarai szervezetben bíznak és bízhatnak, különben 
önszerveződésre kényszerülnek, s ha kell, ezt meg is teszik. 

3 Az államifelügyelet (pi ÁNTSZ) valóban felügyeletet 
és ne irányító szerepet lásson el Ne azt írja el6, hogy mit 
szabad, hanem azt, hogy mit nem szabad és miért nem, 
meddig nem szabad és milyen feltételek mellett lehet vala
mely dolgot adott helyen végezni Szakmai, érdekvédelmi 
vitákat a Kamara szintjén kell az állami felügyeletnek 
egyeztetni 

Az állami felügyelet feladata, hogy rendeleti úton érvé
nyesítse akaratát és annak végrehajtását is képes legyen 
ellenőrizni Azonban mindazon kérdéseknek, melyek ren
deletileg nem szabályozottak vagy nem szabályozhatók, a 
Kamara hatáskörébe kell tartozniuk Egy helyesen működő 
jogállamban a jó törvények és rendeletek megalkotása egy 
gyakorló szakmát folytató tömeget maga mögött érző, azt 
képviselő Kamara véleményezése nélkül nem lehetséges, 
mert a helytelen, hibás rendeleteket utólag állandóan mó
dosítani, foltozgatni kell, s ez esetenként bürokratikus aka
dályokat teremthet vagy joghézagokat szül 

A végrehajtást ellenőrző szerveknek a törvények értel
mezésében, a végrehajtás feltételeinek megteremtésében 
segítőkészen kell együttműködniük (adott esetben szigorral 
kell eljárniuk), hogy a törvények és rendeletek előírásai a 
gyakorlatban megfelelően érvényesüljenek A lényeg az, 
hogy milyen attitűddel és módszerekkel képesek e nehéz 
ellenőrző munkát elvégezni. 

4. Végül, de nem utolsó sorban, mind szellemében, mind 
hozzáállásában változni szükséges az Országos Gyógysze
részeti Intézetnek is, rendezve végre a klinikai szerek és az 
egységes gyógyszerkincs ré.szeként használatos egyéb sze
rek helyzetér, tudatva azt is, hogy azok mely körülmények 
között fejtik ki kedvező vagy ártalmas hatásukat, mit miért 
nem, vagy ha igen, mely területen és hogyan lehet (ajánlott) 
használni. Ezt a főfeladatát rugalma rnn é.s hatékonyan kell 
végeznie, segítve a gyógyszeré.szeket gyako!/ati feladataik 
megvalósításában 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet rendelkezik a 
gyógyszerekre és gyógyhatású anyagokra vonatkozó szak
mai információkkal. Helytelen az a konzervatív szemlélet, 
hogy ezen információk lényegi részei nem lehetnek a szak
ma számára hozzáférhetők, publikusak. Az ismertetéseket 
csaknem kizárólag a termelőkre és nagy kereskedőkre hárít
ják át, melyek tájékoztatásai érdekorientáltak, legtöbbször 
reklámértékúek Jó lenne, ha a GYÓGYSZEREINK szak-
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kiadvány bóvülne a gyógyhatású anyagok ismertetésével 

Esetenkénti aktív szakmai viták megrendezése volna szük

séges a túlzott bürokratizmus helyett, mely sem a gyártót, 

sem a kereskedőt, sem a gyógyszerre 1ászornlót nem segíti 

Sokszor „Béresek" kellettek ahhoz, hogy a konzervatív 

szemléleten rést üssenek, és az akadémikus stílusú gondol

kodás mellett kifejlődhessen a „vissza a te1mészethez" esz

meisége a maga kellékeivel és szereivel, sokszor komoly 

eredményeket felmutatva. 
Nem az a legfőbb probléma, hogy ez az eszmeiség 

kialakult, hanem az, hogy eredményei kölön értéket képvi
selve, elkülönülnek az 01vosi gyakorlattól. Sokszor akk01 

is klinikai szereket használnak, mikor szükségtelen, és az 

egysze1ú, káros mellékhatásoktól mentes gyógyhatású 

anyag is sikeres gyógykezelést e1edményezne .. A jelenlegi 

helyzetet jól mutatja a társadalombiztosítás diszkriminatív 

megítélése is e tekintetben 
A leútak nélkül az új tö1vényben megfogalmazott elvá-

1ások, a gyógysze1észet megújulása, átalakítása nem való

sítható meg. A feladatok megosztásával elkerülhető lenne 

a szerepcse1e, s hatékonyabb lenne a kormányzat munkája 

is. 
Dr. Hutás István 

gyógyszerész 

I Hutás : What are the expectation'S ojphannacists? 

(Budapest, Kordován tér 3 -1046) 

Levél a szerkesztőhöz 

Átolvasva; Gyógyszerészetben közlésre szánt „Mi t vár

nak el a gyógyszerészek?" című eszmefuttatást, az olvasó

ban újabb gondolatok érlelődnek 
Ma divatos, hogy bizonyos elképzelések, személyek, 

szakmai csoportok keresik önmaguk helyét a világban 

Nem könnyű biztos helyet, értékrendet találni, ha nincsenek 

hozzá megalapozott, a fejlődést követő történeti ismerete
ink Ilyesmire vállalkozik a fenti költői kérdéssel jelzett 

javaslat is .. A szerző saját gondolatai kifejtését úgy úja le, 

hogy „a gyógyszerészek elvárják" .. Bizonyára vannak olyan 

gyógyszerészek, akik egyetértenek a szerzővel és akadnak 

olyanok is, akik csak kevesebb megállapításával azonosul

nak .. 
Nézzük, mit kell elvárnunk! Az 1 ponttal, ill. az ott 

megfogalmazott kívánsággal bizonyára sokan egyetértenek, 

magam sem találok benne újdonságot vagy kivetnivalót A 

2 .. pont nem az idézett (UV.) tö1vényre utal, hanem az U-re. 

Minden szakmai önszabályozó szervezetnek az a feladata, 

hogy belül hrumonizálja az egyéni közösségi törekvéseket, 

kifelé pedig a tagok közös szakmai érdekeit képviselje A 

törvény szövegét és a gyakmlatot figyelembe véve számom-

rn úgy tűnik, hogy ez a tagság, a gyógyszerészet nagy részét 

képviseli, de nem teljes egészét A szakmai viták menet

rendjét a kamruai törvény leúja. Túlzott igény - szerintem 

-, hogy a felügyelet szabja meg az előírásokat valamilyen 

koncentrált helyzetbóL A felügyeletnek a köz érdekében a 

jogszabályi előírásoktól való eltérések felderítése és meg

akadályozása a feladata. 
Lapunkban a közelmúltban zajlott vita a gyógyszerek 

fogalmáról, amely felfedte az ezzel kapcsolatos fogalmi 

bizonytalanságokat Ez bizonyára elke1ülte a szerző figyel

mét. Az OGYI egyéb feladatait jogszabály úja eló 
A szerző úgy véli, hogy a feladatok megosztásával 

„ ... hatékonyabb lenne a kormányzat munkája". Csupán az 

a kérdés, milyen feladatot kell megosztani és hogyan. Így a 

„Mit várnak el a gyógyszerészek?" munka további közös 

gondolkodásra serkent 

Dr Lipták lózsej 

J L i p t á k : A lette1 to the ediJor 

~ 

' l 
l 

• ________________ __.J 


