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AJ('fUÁLIS OLDALAK
Patilrnsmérlcg - a betegek jogairól és a fogyasztók

védelméről

Hankó Zo/1ó11
ldöst..".bb szcrkcsztöségi ko!légáin1 bcszúrnolóihól 1núr
sokszor hal!otta1n arról, hogy az álla1nositást kövctöcn a
g~yógyszcrészeknck nc111csak az állan1osítús kövctkczn1énycivcl és rcndszcridcgcnként történt 111cgbélycgzésükkt.!I

kellett nu;gküzdcniük, hancn1 az ún. laikus cllcnürzésckkc! is. 1lolott n1{tr ezt n1cgclözöcn sikerült kivívni a
gyógyszcrt{irak gyógyszerész ültali c\lcn()rzésénck jngút.
.:\laikus c!IL·nörzésck a 1ncgt't:lelö szak111ai felkészültség
hiún:yúban a vé!chnczcu pénzügyi visszaélések leleplezé-

sére és a betegek fC!tétclczett n1egkórositúsúnak 1negakadúlyozúsüra irányultak. /-\z akkori szakn1ai vezetök példainutató összef'ogússa! rövid idön belül !étrchoztúk a szakrelügyelctct, 111egtercn1lvc ezzel a laikus ellcnörzésck
inegszüntct0sénck lt.!hct()ségét.

;\z eln1últ évek \'ú!tozúsainak kiivctkeztébcn jclcntöscn rnódosultak a gyógyszcrcllútús re!clösségi viszonyai.
Ezen vúltozúsok egy része a tulajdonosi szerkezet ótalakulúsúval hozható üsszefliggésbc, tncisik része pedig a túrsadalorn n1egújull·, értékrencUénck a kövctkczn1én)'C. „\
111indl.'nért li..:ll'IÖs ú!lan1 hl'lyctt clötérhc került az intéztnények és gazdúlkodó szervezetek, tovóhbú a túrsadalon1
tagjainak fclclhssége tevékenységük végzéséért, illetve
önn1aguk és környezetük sorsúnak a!aku!úsúért.
;\ ki.itc!czcttségck n1ódosulúsa 111agúval hozla a jngnk
vúltozúsait is. l<.itcljcscdctt cgyrclöl a \'Úlla!kozús szahadsúga. 111ósfel{il az egyén joga az csélycgyenl(Jséghcz, az
cn1bcri 1110ltúsóghoz. az önrendelkezéshez. az önrncgvalósítúshoz. vagy pl. a n1cgkülönbiiztctés nélküli egészségügyi ellútúshoz. illetve vagyoni érdekeinek védchnéhcz, a
hatékony jogorvoslathoz és a rogyasztói érdekek érvényesítéséhez.
Ezek a v~i!tozúsnk a gyógyszerügy valan1ennyi területére visszahatnak. dc kü[i.\nöscn hangsúlyossú Ví.ilnak a
betegekkel küzvetlcn kapcsolatban !évü jüróbcteg-gyógyszcrcllútúsban. f\ n1cgújuló c!\"Úrúsok új küvetc!1nényrcndszert alkotnak: a régebben szakrnai feladatként rügzítctt elvek egy része törvényben elöírt ki.itelczettséggé vúlik, a betegek és a fogy~1sztók elvún.isai pedig hetegjogként. illetve fogyasztói érdekként kerülnek kodif1k{1!úsra.
i\ küzvctlen lakossúgi gyógyszert:l!útús szen1pontjúból
\·izsgúlva a betegek és fogyasztók jogainak. illetve érdekeinek \'édcln1ét. négy jogszabúly rendelkezéseit célszeri.i
alaposabban szctnügyre vennünk (ligye!c111hc véve. hogy
ezek töhhségt:: a gyakorlatban rnég 11en1 t.:rvényesül, hiszen az érintett jogszahú!yok egy része n1ég hatúlyba sein
lépett. egy 111(1sik részének ér\·énycsithct(iségi fi..:ltétclei
pedig 1nég csak kialaku!llbí.ln vannak).

Az úllan1 és a gyógyszerész közötti új típusú fclelösség-n1cgosztús rnár a g_vágys=ertári tö1Té11yhe11 rögzítésre
került. Az 1994. évi LIV. törvény ugyanis ki111ondja, hogy
a gyógyszcrtúrak sz<:1k1nai

f~lügycletét

a 111iniszter az

A.N-rsz útjún !útja cl, viszont a gyógyszerész a diplon1újúva! és a 111agúnvagyonúval !Cici gyógyszcnúra szakszcrü n1üködtctt.!séért. [";.\z úllaini fi..:lügyc!etct az :\NTSZ-en
!i..:lü! adózúsi és jóru!ékfizctési kérdésekben az i.\PEI·l és a
Tb., 1nunkajogi vonatkozúsban a ivlunkavédc!n1i 1:clügyclüség, a kóbítószcr ellcnörzés területén a rcndörség, tün10gatósi-finanszírozúsi kérdésekben a hatósúgi jogkört szerzett 111cgyci egészségbiztosítúsi pénztárak. az ú!latgyógyszert::k rorgaln1azúsa sorón a hatósúgi úllatorvos és néhúny
(küzc!chbröl n1cg nen1 nevezett. illetve kialakítús elölt úlló) gyógyszerész-szak111ai területen pedig a köztestületként 111üködü tv!agyar (jyógyszerész !(a111ara teljesíti ki.·]
1\z ,..\NTSZ szakhatósúgi ellenörzésével kapcsolatban a
gy·ógyszcrtúri tör\'ény kirnondja, hogy a gyógyszertúr n1üködési engedélyét vissza kell vonni. „ha az i\N·rsz az ellenörzésc sorún 111cgúl!apítja, hogy a gyógy'szcrtúr n1üködtt::töje a inüküdés szak1nai szah~i!yait isinétc!tcn Cs sú!y{isan 111cgsérti, így különösen a gyógyszerek készletben
tartúsúra. a szolgúlati rendre. a gyógyszer kiadúsúra - ickért\·e a gyógyszer úrúra -, valan1int a gyógyszcrtúr últal
f'orgaln1azhatÓ tcnnékckrc \"OllatkozÓ c]ÖÍrÚsokat". ;\
gyógyszertúri tör\'Cny rendelkezései a kapcsolódó n1inisztcri rendeletekkel és az i\NTSZ-rc \'Otlatkoz(i egyéb jogszabúlynkkal együtt a gyógyszcrtúr teljes szaktnai 111üködésérc kitcrjcdö hatósúgi e!len(írzési jogkört biztosítanak
az ;\!!a1ni Népegészség(igyi és Tiszti~1r;osi Szolgúlatnak,
an1t::ly ennek a feladatkörének a tisztigyógyszerészi hú!l1zaton kt::resztül tesz eleget.
i\Z lij egJs=ségiigyi tiirvé11y - egy korúhbi .. Patikusn1érleg''-ben inór elen1zctt 1nódon "- cleklarúlja, hogy a
gyóg,yszcrellútús az egészségügy része. a gyógyszer-cxpediú!ús egészségügyi szolgúltat<.is, a gyógyszertúr pedig
t::gészségügyi szo[gállató. r\lapelvként került n1egt'ogal111azúsra. hogy az cgCszsCgügyi szolgú!t~n:isok Cs int0zkedések sorún hiztosítani kell a bctcgt::k jogainak védcl111Ct és érvényesülnie kell az csélyeg:'cnlöségnck . .1\ betegjogi rendelkezések szerint 111indcnkinek joga van az
egészsége 1ncgörzésChez és f'cjlcsztéséhez szükséges is111cretek 1negszerzésérc, tovúbbú az egészségügyi szolgúltatúsokról szóló tújékoztatúsra. /\ betl'gjoga a 111cgfclelö, folyan1atos és n1t::gkülünhöztetés nélküli egészségügyi c!lútús, joga az egészségügyi szolgúltatú kivúlasztúsa és úgyszintén rögzítésre kerültek az ernhcri 111éltósúght1z, kapcsolattartúsht1z. i.inrcndelkezésl1t::z. az cl!útcís
\'isszautasítúsúhoz, az egészségügyi dokun1cntúci<'1 111cgisn1eréséhcz. a titoktartúshoz. a beteg jogainak Cr\'Cny\:-
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sitéséhez és a panaszainak kivizsgú!áshoz 11.ízödö rendelkezések.
ivlindezekkel összefliggésbcn az egészségügyi törvény
- a gyógyszert~iri tör\·énnyel analóg n1ódon - rögzíti.
hogy egészségügyi szolgáltatús kizárólag az egészségügyi
hatósúg által kiadott 1nüködési engedély birtokában folytatható, a bekövetkezett változúsokat az egészségügyi hatósúgnak kell bejelenteni, és a 111üködéshez szükséges feltételeket az egészségügyi hatóság rendszeresen cl!enörzi.
,;\z egészségügyi törvény az el!:.ítúsért és n1inöségéért vúllalt fl:lelösség érvényesítése és 1negosztása eéljóból ne111csak az egészségügyi szolgáltatók. hane1n az Orszúggyülés, a l(orn1úny, az Egészségbiztositúsi Alap, a Nen1zeti
Egészségügyi Tanúcs. u népjóléti (egészségügyi) 111inisztcr. az „\NTSZ. a helyi önkorn1únyzatok és az intézn1ények fenntartúinak a !\:\adatait is n1egfi1galinazza. Ezckhöl a l"L'!ldelkezésekbö! vilúgosan kitlinik. hogy az egészségügyi szolgáltatások teljesítéséért és cllenürzéséért vúllalt !Clelösség hogy;.111 oszlik 111eg az egyes szervek és
szer\·czetek között.
.·I:: c111hcri.f('/hos::1ui/1isúro kcrii/(i' ,!,(\'(ig1·s::cn.:kr/il s::ri/rí J 91J8. L;1·i _\-_\T~ t/í1TL;11y is foglalkozik a betegjogokkal.
Rendelkezései ki\zül jól is1nert. hogy a gyógyszertúrnak
nen1csak ellútúsi kiitclczcttsége van. hane1n az adott
gyógyszer hiúnya esetén a fogyasztót t<\iékoztatni köteles
a beszerzés lcgkorúhbi idöpontj~!l"ól is. (Jgyszintén isn1ert
az a szakn1ap{llitikai szen1pontbó! {indokoltan) tú!di1ncnzion~·i11 elúirús. n1ely szerint a fógyasztú igénye alapjún
\'ény nélkül heszerczhetü gyógyszer kiadúsa sorún a
gy1'lgyszcrész a !Cleltissége teljes tudatúban köteles gondos
tújékoztatúst adni a gyógyszer tcrúpiús és esetleges 111ellékha1úsain'1l: több gyögyszer együttes szedése esetén a
gyl·lgyszerek kölcsiinhatúsúrúl: az orvosi kezelés. illetve
k<izn„·n1ükiidés szükségességérlíl (akkor. ha incgítélésc
szerint a beteg úllapota ezt indokolja): a gyógyszer helyettcsíthctliségér(íl, úr<író! és térítési dijúról. Ezen szakn1ai
e!üírúsok (a111elyek nH1st betegjogként illetve gyógyszerészi k(itelczettségként kerültek 111egf'ogalinazo.ísra) a g)'Ógyszerész túrsado.lllllll szú1núra nen1 újkeletüek. dc jogszah,·dybcli rügzítésük hozzújúrult a \'ény nélküli gyógyszerek
kizúrúlagos gyllg)/SZCrt{1ri forgalrnaZ~lSÚnak 1negörzéséhez.
l(e\·éshé isinert. hngy a gyógyszertörvén.Y a betegjogokat i!!etöen tételesen hi\'atkozik az új egészségügyi törvény rendelkezéseire. Eszerint a gyógyszerl(1rgaln1azús
snrún is ér\·énycsek az egészségügyi tör\·ény betegjogi
elilíro'isai, 111elyck közül külön is kie1ne!cndö. hogy az
egészségügyi sztilgúltat1'1 köteles tújékoztatni a beteget a
jogairc'il és azok ér\'ényesítésének lehetüségciröl, a beteg
jogusu!! p<.u1;.1szt tenni. 111elyct az egészségügyi sznlgúltat1'i köteles ki\'izsgúlni. ennek eredtnényéröl a beteget iníshan tüjékoztatni (aki ezt kövctöen is jogosult 1nús szer\'ekhL'Z rorduJni ). i\ panasz kivizsgúlúsúnak részletes szahc'ily<-1it az egészségügyi szolg{1ltató helslí szahúlyzathan
k(\tek·s rligziteni. a panaszokat nyih·ón kell tartani és az
ira1oka1 ) C\·ig 1ncg kel! lírizni. Ugyanezen paragrafusok
ri\gzitik ~1 ,.betegjogi kCpYiselli'" fogaln1üt. aki többek között L'llú!j<-1 a betegek törvényben n1eghatúrozott jogainak
\·édeln1ét. !::szerint a hetcgiogi kép\'Íscllí köteles felhi\'ni
az egészségügyi szolgáltató !igycl1110-t a 111üködésévcl
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kapcsolatban észlelt jogsértö gyakorlatra és hiúnyossúgokra, tovúbbú jogosult azok n1cgszüntetésére javaslatot
tenni; jogosult az egészségügyi szolgúltató 1nüködési területére belépni, a vonatkozó iratokba betekinteni és az
egészségügyben dolgozóhoz kérdést intézni: köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot 111egtartani és a beteg szen1élyes adatait a vonatkozó jogszabúlyok szerint kezelni.
l\ betegjogi képviselö az ÁN·rsz szervezeti keretei között 111üködik, dc az egészségügyi törvény (és vele a
gyógyszertörvény) bevezette a közvetitöi tanúcs fogaln1út
is. an1ely a beteg és az egészségügyi szolgáltató között
feln1crülö jogvitúk peren kívüli 111cgoldúsút segítheti clö.
Az Orszúggyülés a jhgras::tú1·édele1nrt'i/ s:ólá 1997.
C1·i CLV IÜ!TCnyt 1997. decen1ber 15-én (az új egészségügyi törvénnyel egy napon) fogadta cl.;\ törvény· többek
között foglalkozik az úrut vúsúrló, illctóleg szolg{iltatúst
igényhevevö rogyaszt{1k életének, egészségének. hiztnnsúg{u1ak és vagyoni érdekeinek védel111ével, a forgahnazó
tújékoztatúsi kötelezettségével (így pl. a ci1nkézésscL a
hasznú!ati és kezelési útn1utatóvaL a 1neg!Clelöség tanúsítússal. az úr-fCltüntetési köteli..::zcttséggel. a csnn1agolús
szahúly<IÍ\'al) és a f"og)'asztói .Jogok ér\·ényesitéséve!.
Részletesen szabúlyozza a békéltetö testületek IClúllítúsút. a1nclyek a területi gazdasági ka111ar{1k 1ne!lctt nlliködnck. Feladatuk és jogkörük c111lékcztct a betegjogi képvisclú. illetve a kiiz\·etitüi tanúcs fc!adatúra és jogkörére.
.'\törvény sokat en1lcgetett )3. ~-a kiinondj<.l. hogy „az
egészségügyi szolgúltatúsokró! és a gyógyszertárakból ki~
zúrólag orvosi vényTe kiadható vagy kizúrúlag gyl1gyintézeti ll:lhasznúlúsra engedélyezett, va!a1nint kizúrólag or\'usi rendelök. gondozóintézetek últal beszerezhctö
gyógyszerek és a külön jogszabúlyhan 111cghatúrozott ti~
lalrnazotl készítlnények. tovúhhú a gyógyúszati segédesz].,:(izök. \1!"\'0Stechnikai tcr111ékek f'orga]111azósúró] külön
.iogszabú!y rendelkezik''. ,\ !(J!!\ <1szto\ cdeln11 to1 \ en)
eszerint hat~ilya alú tartozónak tekinti a vény nélküli
gyógyszcrL'k forgalinazúsút, n1iki.izben az egészségügyi
szolgúltatásokról - a fl:nt n1~ir idézett tör\'ényi rendelkezésekkel iisszhangban - n1~ís jogszabú!yok rende!kezCscire
hagyatkozik.
rvtindezck alapiún az alúbbi 111egú!lapitúsokat tehet.iük:
! . i\ gyógyszcrtúri ti\rvény rendelkezik arrll!, hogy ct
.':!..l'(igys::ertár 11u'ikc'idé.1·J1·e! /íss:c.fliggó' 1·afu111cn11yí s::ok111oi tcriilctcn u:: .-Í:Vl~<)'Z s::okhatrísúgi c/!cn/ir::Csi Joggo/
re 11Jclk e:: ik.
'") .'\Z egészségügyi tl\rvény rendelkezik egyrészt arról.
hogy a gnígys::errúr cgés::.1·L;giig:1·f s::olgáltouí. rnásn.!szt
aiTó!, hogy 1·0/11111c1111yi cgés::sJgiig)'i s::1Jfg1í/1atús s:idl!nui
l·/lc1u'ir::t;se o:: cgL's:ségiigyi huráwíg_(clodatu. an1cly jelen
esetben az ;\NTSZ tiszti gyógyszerészi szolgúlata.
3 . .'\gyógyszertörvény rendelkezik arról. hogy a speci<ílis szabályokon túl a fictcg/uguk (/hg)·os::!ái érdekek}
1·<111otko::lísáhclll o kú:1·c1len lukossúgi ,![\'(ig.1'.1·:crcllátás
sorú11 o:: cgLís::sCgii,'{l'i tii1Té11y e!ri"irúsuit kell o!ko/1110::11i_
~!. ;\ fogyasztúvl'.dcl111i törvény egyrészt rögziti, hogy
<1:: cgé.1·::.1·t;giig1 ·f s::olgúlrorák 11uis jogs:uhá~r horályo alá
turto:11ok. 111úsrészt azt is kirnondja. hogy o 1·d11y 11élkiili
g_1·<ig_1·s::erck fi1rgcil111u::áso sorú11 u ji1g1·us::r1i1·údeb11i túr1'1.h1y cl/iirúsail kell olka/111a:11i.
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A jhgya.~·=1(í1·édcbni tiir1·Cn)' gyúg\·s::e1:f(Nga/1na:::ásra
i·onatko::á fent idézett rendelke:ése liibh s::en1po11tból is

kérdéses. Egyrészt úgy tünik, hogy e:::en rendelke:::és 111egj(Jga/111a:ása során 1negleledke:::íek a g_vógys::er!ár egés:sJgiigyi s:::olgáltalóként való de.finiúlúsárál, ugyanis csak
ezzel n1agyarúzható, hogy a csak gyógyszertárban forgal111azható tcrn1ékckct tételesen felsorolva c1nclik ki a törvény hatúlya alól. tvlúsrészt érthetetlen - ha inúr a jogalkotó a tételes t'clsoro!ús 1nódszcrét alkal!nazta -, hogy a
vény nélküli gyógyszerek kin1aradtak a felsorolásból. Tekintettel arra, hogy a gyógyszcrtúr szakhatósági cl!cnörzésc a gyógyszcrtúr valan1cnnyi tevékenységére kitc~jcd
Cs nen1 tesz {ncn1 tehet) különbséget a vényköteles és
\'ény nélküli gyógyszerek rorgah11azúsúnak ellenőrzése
között, uji1,r;_yas=t<Írédc/111i törvény vény 11élkiili ,zvógvs.:crckrc 1·0!/utko=<i cl/iirúsa - véh.~n1énye1n szerint - nc111 Crfl•ln1c=l1ctú. C:supún valószínlísíteni lehet, hogy a rogyasztc'i\'t'.dclini törvény ezen elöirúsa tavaly decc1nhcrhcn abból a 1ncgrClntolúsból került rögzítésre, hogy a vény nélküli gyógyszerek bizonyos körének gyógyszcrtúron kívüli forgalrnazúsa esetén a lllt:gfl.:!clö rogyasztóvédcln1i
szernpontokat érvénycsiteni lehessen. Ugyanis a törvény
elfogadúsakor n1ég clképzelhetönek tünt a vén.Y nélküli
gyl1gyszcrek egy részének g:yógyszertúron kívüli rorgal-
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n1azúsa, és ezen tern1ékck vonatkozúsúban a fogyasztóvédclcn1nck (a betegjogok védcln1énck) ez lett volna az
egyedül lehetséges n1ódja, rnivc! az ÁNTSZ tisztigyóg;'szerészei az ellenörzésckct a külünfCle kcreskcdcln1i egységekben sein apparátus. sc111 jogkör hiúnyában ncn1 végezhették volna cl.
rvtindczck alapján ki=árható a F'ugyas::.távédc/ini F6-

ji:liigye//iség által s=erve=ett il/e1ve koordinál! patikai elleniir::.ések indokoltsága és joggal vcriidikJCI a/hgyas::.ló11édehni tii1Tény korrekcic~iának igénye. A Fogyasztóvédeln1i Föfclügyclöség kon1petenciájának hiányában n1cgkérdi;iele::hct6 a ka111arúva/ kölendii (kiit6ít?) egyiilln1iikiidi:si s=er=údés, a1nel.Y az e!lcnörzések technikújúnak
összchangolúsúról, illetve a köztestületként 1nliküdö szakrnai érdekképviselet béké!tetö testületbcli 1nliködésének
fcltétch:iröl szól. l(ülönösen aggúlyns az ilyen szerzödésck n1egkötése an1iatt is, n1crt ez últa! közvetve a gyógyszcrtúr kt:rt:skedeln1i jellegét isrnc1jük cl. Ugyanis az
egészségügyi szolgúltatók cllcnörzésc szakhatósúg.i feladat.

7.. 1! a n k (l: Plurr111acisr\ b1tla11ce - about the rights
patients a11d the interests of co11su111ers.

Gyógys::.erés=et S=erkcs::láségc. Budapcs/, Zrinyi u. 3.
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Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy a MUNKAJOGI TANÁCSADÓ·!, valamint a JEZSUITA PATll(ÁI< történetét feldol·
gozó sorozatot anyagtorlódás miatt csal< a következő számunkban tudjuk folytatni.

A felelős

/\SOTE
11. sz. Gycrrnckklinikúja

szerkesztő

klinila1i gyógyszerészt
keres

1094 Budapest,
Tűzoltó utca 7-9.

Bérezés megegyzés szerint.
A pályázatokat a l<linika címére, az Igazgatói Titkárságra !<érjük

t~l

