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DR. KOVACSICS JÁNOS, ÉS SOÓS LAJOS 

Az Orvostovábbképző I11tézet Egészségüg,yi Szer
vezési Tanszéke és a.z :B~gészségüg,yi l\finiszté1iun1 
VI Főosztálya - az egészségügyi miniszter fel
kérésére - a távlati kutatási tervek keretében fog
lalkozott az egészségügyi ellátás több területén a 
1nunka111egosztás 11elyzetével és fejlődésé11ek ten
denciáival A téina a Tudományos és Felsőoktatási 
Tanács munkatervében 61 04. 04 03 szám alatt 
szerepelt. 

Az egészségügyi szakemberek előtt régóta ismert 
tény, hogy az egészségügy tetületén a munkakörök 
differenciálódása, az azo11os képzettségű és a kü
lönböző képzettségi szintű szakemberek és egyéb 
dolgozók egymás közti munkamegosztása (hori
zontális és vertikális munkamegosztás) ne111 tart lé
pést az ésszerű követelményekkel, de még az élet 
más területein már elért fejlődéssel sem Ennek kö
vetkeztében a különböző szakemberek munkaide
jük nem is jelentéktelen részében olyan tevékeny
séggel vannak megterhelve, amelyekhez szakkép
zettségük nem szükséges Ez a hiba közisn1er t volt, 
de tényleges arányairól nem álltak rendelkezé
sünkre objektívnek elfogadható számszerű adatok, 
hanem csupán - egymástól igen eltérő -"- becslé
sekre támaszkodhattunk Tekintettel arra, hogy a 
munkaerők jó kihasználása, a szaktudás megfelelő 
gyü1nölcsöztetése, a korszerű rnunkan1egosztás és 
az ebből fakadó ésszerű, a szükséglethez idomuló 
munkaköri differenciálódás az egészségügyi ellátás 
gazdaságossága, hatékonysága és színvonala, inás
részt az egészségügyi dolgozók optimális munkafel
tételeinek biztosítása szen1pontjából szükségesnek 
mutatkozott a vázolt kérdések tényleges helyzeté
nek n1egisn1erése, szán1szerű adatainak feltárása is 

A szerteágazó vizsgálatoknak 11áron1 f6 célkitű
zése volt: egyrészt részletesen feltárni az egészség
üg:y területén dolgozó különböző szake1nberek kö
zötti 1nunka1negosztás jelenlegi helyzetét, figye
lembe véve annak időbeli vetületét is, n1ásrészt a 
szán1szerű adatok isineretében javaslatokat kidol
gozni a n1unkakörök szükségletekhez n1ért differen
ciálására és ezen belül a korszerű, új n1unka1negosz
tásra. a1ni lehetővé teszi, hogy n1inde11ki ol:van te
véke11ységre. fordítsa n1u11kaidejét, an1ilyenre ki
képezték Végül ezekkel a javaslatokkal alapot szol
gáltatni több nlás n1unkaszervezési, intézn1én:y- és 
felszerelés-fejlesztési, egészségpolitikai 1negf011tolás 
1nellett a távlati létszá1ntervezéshez 

A vizsgálatok célkitűzéseit és a vizsgálatok fo
lya111án alkahnazott inódszereket korábbi előzetes 
közleményünkben [1] ismertettük 

A n1u11kan1egosztás hibái kisebb vagy nagyobb 
mértékben az egészségüg:ri ellátás 1nü1den területén 

megtalálhatók A közforgalmú gyógyszertári háló
zat n1unkájában ez 3:pr6151€i11a szintén jelentkezik, 
ezért vált szükségessé, hogy- a vizsgálatok erre a 
területre is kiterjedjenek 

Jelen munkánkban a gyógyszerellátás terén csak 
a közforgalmú gyógyszertárak vizsgálata során 
szerzett tapasztalatainkról és az abból levont kö
vetkeztetésekről, továbbá az ezek alapján készített 
javaslatainkról számolunk be. 

A inunka során különböző típusú és forgal1nú 
gyógyszertárakat vizsgáltunk; így kis forgalmú (fa
lusi, kb 30 000-60 OOO Ft forg .. ), középforgalmú 
(járási székhely, kb 80 000-120 OOO Ft forg ), 
nagy forgalmú (városi, kb. 200 000---400 OOO Ft 
forg ) és egy igen nagy forgalmú (kb.. 1 OOO OOO Ft 
forg.) gyógyszertárat. 

Baranya, Békés, Borsod, Győr és Vas megyék
be11, vala1nint a füvárosban, különböző, összesen 
2i gyógyszertárban végeztünk felmérést 

A fehnérés során alkahnazott n1ódsze1eket a 111ár 
idézett dolgozatba11 részletesen közöltük, 117ost. nsak 
a munka1nenet rövid vázlatát isn1ertetjük: A ta
nulmányban először a jelenlegi feladatkörök mun
kaelemeit és az egyes munkaelemekre fordított időt 
határoztuk meg önfényképezéssel készített inu11ka· 
naptanuhnányok alapján. 

A munkanaptanulmányok alapján szakemberek 
bevonásával a gyógyszertárban előforduló munka
folyamatokról munkaelem-gyűjteményt készítet
tünk, a1nit írásbeli és szóbeli ankétra bocsátottu11k. 
Kb. száz szakembertől kértünk véleményt írásban, 
hogy egy jövőben kialakítandó racionális n1unka
n1egosztás esetén az egyes n1unkaelen1ek kiknek a 
fCladatkörébe tartozzanq,k (gyógyszerész, asszisz
tens, takarító stb.) A beérkezett javaslatokat szű
kebb bizottság vitatta meg, és ennek alapján épí
tettük fel az új tartalmú munkaköröket 

1. A GYÓGYSZERTÁRI TECHNIKAI MUNKA· 
MEGOSZTÁS JELENLEGI HELYZETE 

A gyógyszertári i11unkának sze1nélyek közötti ré
szekre bontását technikai n1u11kamegosztásnak ne
·vezzük A technikai munka1negosztással alakuh1ak 
ki az egyes n1unkakölök 

Ahhoz, hogy a fejlődésnek megfelelő, jövőbeni 
munkan1egosztásra többé-kevésbé megalapozott 
javaslatoI{at tehessünk, a jelen 111unkafolya111atok 
f8ln1éréSe és regisztrálása vált szükségessé 

Az alábbiakban ismertetjük vázlatosan a jelen
leg érvényben levő rendeletek alapján fennálló 
g·yógyszertári 1nunkaköröket. 

A közforgalmú gyógyszertárakban a bértáblázat 
az alábbi munkaköröket különbözteti meg: 
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A) gyógyszerészi, 
B) gyógyszertári asszisztensi 
e) gyógyszei tári pénztárkezelői, 
D) takarítónői munkakörök 

A) Gyógyszerészi munkakör 

Gyógyszerészi 1nunkakörbe azok az egyeten1i 
végzettségű dolgozók tartoz11ak, akik gyógysze
részi di1Jlon1ával i·endelkezn~k, a gyógyszertár ba11 
vezető, irányító, végrehajtó és elle11őrző feladato
kat látnak el. Ebben a munkakörben a gyógyszer
tá1 nagyságától függően az alábbi beosztások \an
nak: 

gyógyszertár vezető, 
gyógyszertárvezető-helyettes, 

beosztott gyógyszerész 

Gyógyszertárvezető a legalább 3 évi gyógyszertári 
gyakorlattal rendelkező, a gyógyszertári központ 
igazgatója által kinevezett gyógyszerész, aki a 
gyógyszertár működéséért felelős Közvetlen felet
tese a gyógyszertári központ igazgatósága, beosz
tottjai a gyógyszertár dolgozói 

Feladata 

Vezetés, irányítás, niunkaszervezés 
1 A gyógyszertár körzetéhez tartozó terület 

gyógyszerellátásának biztosítása 
2. A gyógyszertár szak1nai é:; gazdasági működé

sének biztosítása. 
3. A feladatok ellátásának megszervezése, irányí-

tása. 
4 A gyógyszerkészítés 
5 Gyógyszerkiadás. 
6. A gyógyszer-ellenőrzés biztosítása 
7 A gyógyszerek szakszerű tárolása 
8 Szakmai és gazdasági adn1inisztráció, nyilván

tartás, adatszolgáltatás 
9. Gyógyszerkészletezés, -utánpótlás. 
10. A gyógyszertár keretén belül folyó oktat:is és 

továbbképzés felügyelete 
11. Munkavédele1n, vagyo11bizto11ság és tűzren

dészet. 
12 Karbantartás, felújítás 

Végrehajtás 
1 Gyógyszergazdálkodás, -beszerzés, leltározás 
2. Munkaszervezés, 111unkarend ineghatározása 
3 Szen1élyzeti ügyek 
4 Oktatás, továbbképzés 
5. Eü. intézményekkel, onosokkal hivatali kap

csolat, g:y~ógyszerisn1ertetés 
6 Értekezleteken, hivatalos tárgyalásokon való 

részvétel 
7. Gy·ógyszertári n1unkában ,··aló részvétel 
8. J\iunkaértekezletek megtartása. 

Ellenőrzés 

1 Gyógyszerkészítés 
2 Gyógyszerkiadás 
3 Gyógyszer-ellenőrzés 
4. Gyógyszertárolás, -készletezés 
5. Szakn1ai és gazdasági ad1niniszt1áció. 
6 Társadalmi tulajdon védelme 

Gyógyszertár"ezet6-helyettest ez id6 szerint azokba 
a közforgahnú gyóg,yszertárakba lehet kinevezni, 
ahol az alkahnazottak évi átlagos összlétszá1na a 1 

14 föt eléri vagy meghaladja A gyógyszertárve
zető-helyettest a gvógyszertári központ igazgatója 
nevezi ki 

Azokban a napi 8 óránál hosszabb szolgálatot 
tartó közforgalmú gyógyszertárakban, ahol az al
kaln1azottak évi átlagos összlétszán1a a 8 főt n1eg
haladja, de a 14 főt nem éri el, az egyik beosztott 
gyógyszerészt n1eg lehet bízni a gyógyszertár:veze
tő-helyettesi föladatok ellátásával. A gyógyszertár
vezető-helyettes, illetvJLmezbízott helyettes fel
adatát a gyógyszertári inunka i1ányítása és szer
vezése teré11 a gyógysze1tá1 vezető határozza n1eg. 

A beosztott gyógyszer ész közvetlen felettese a 
gyógyszertárvezető, távollétében annak helyettese. 
Köz,retlenül irányítja a közép- és alsófokú képesí
tésű dolgozókat Feladata 

Irányítás 
1. Asszisztensek inunkája 
2. Segédszemélyzet munkája 

Végrehajtás 
1 Gyógyszer-ellenőrzés 
2 Gyógyszerkészítés. 
3. Gyógyszerkiadás 
4 Gyógyszer-raktározás. 
5 Orvosok tájékoztatása. 
6. Betegek útbaigazítása, tanácsadás 
7 Egészségügyi felvilágosítás 
8 Asszisztensek oktatása, továbbképzése 
9 Szakmai admi11isztr áció 

Azokban a kisforgalmú gyógyszertárakban, ahol 
csak egy kinevezett gyógyszerész van, vala111ennyi 
gyógyszerészi feladatot a gyógyszertárvezető látja 
el 

B) Gyógyszertári asszisztensi mu1ikakör 

Gyógyszertári asszisztensi munkakörbe végre
hajtó feladatokat ellátó, középfokú képesítéssel 
rendelkező egészségügyi dolgozók tartoznak Meg
különböztetünk okleveles gyógyszertári asszisz
tenst és asszísztensjelöltet. Közvetlen felettese a 
gyógyszerész Munkaköre a vonatkozó rendelke
zés alapján: 

L Gyógyszerek, sebészeti kötözőszerek, gyógyí
tás célját szolgáló más anyagok és eszközök mennyi
ségi átvétele és elraktározása 

2 Gyógyszerek vizsgálatánál és a gyógyszer tári 
edények betöltésénél (impleálásnál) való segédke·· 
zés 

3 .. A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó ad-
1ninisztrációs n1unkák elvégzése (extrahálás 1 törzs
készletek alakítása, megrendelések előkészítése, 
készletfelvétel, számlák ellenőrzése, kezelése stb..) 

4. A gyógyszertár gazdasági ügyvitelével kap
csolatos összes tennivaló ellátása (szá1nlázás, álló
és fogyóeszközök I\yilvántartása, áruforgalom el
szá1nolása, hitelfürgalon1, készletváltozási ív veze
tése stb ) 

5. A gyógyszertár szak1nai adn1inisztrációjának 
vezetése; a 1néregkönyv, ká.bítószer-nyilvánta.rtási, 
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laboratóriu1ni könyv és vizsgálati napló kivételé
vel 

6 Orvosi rendelvények nélkül kiadható gyógy
szerek_ len1érése. 

7„ Gyóg,ySzerészi n1unkát nem igénylő, orvosi 
rendelvény nélkül is kiadható gyógyszereknek, se
bészeti kötözőszereknek és a gyógyítás célját szol
gáló egyéb eszközöknek a kiadása 

8 A gyógyszerkészítés egyes techníkai részmű
veleteinek ellátása (pl. homogenízálás, porosztás, 
labdacsok, kúpok, tabletták készítése, szűrés, am· 
pullázás, sterilezés stb.) 

A gyóg:yszertári asszisztensi szakképesítéssel inég 
nem rendelkező aEszisztensjelöltek a gyógyszerész 
közvetlen felügyelete és irányítása mellett vehet
nek iészt az előbbiekben felsmolt feladatok ellátá
sában. 

Egyes g:yóg,yszettári asszisztenseket rneghatáro
zott előfeltételek esetében a gyógyszertárvezető 
egyébként gyógyszerészi feladatkör be tartozó - az 
alábbiakban felsorolt - feladatok ellátásával is 
megbízhatja 

Gyógyszerész jelenlétében, irányítása és ellenőr
zése mellett orvosi \ragy állatorvosi rendelvényre 
kiadhatják: 

1. A törzskönyvezett gyógyszerkészítményeket 
(a kábítószer-tartalmú, a kiadás előtt ellenőrizendő, 
vala1nint a szerobakteriológiai készít1nények kivé
telével) 

2. A gyógytápszereket 
3 A gyógyvizeket. 
4 A sebészeti kötözőszer eket 
5. A gyúgyást;aLi segé<les;-;kö~ökeL és 01 vusi rnű

szereket 
6. A gyógyszerészi n1unkát i1e1n igénylő, orvosi 

rendelvény nélkül is kiadható egyéb gyógyszere
ket 

A gyógyszertári asszisztens részére a n1eghízást 
írásban kell n1egadni A n1egbízás határozatla11 
időre szól, bármikor visszavonható és a n1unkahely 
megváltoztatásával megszűnik A gyógyszei tári 
asszisztensek nlunkájukért szen1élyükben felelősek• 

0) Gyógyszertári pénztár kezelői mrwikakör 
A gyógyszertári pénztárkezelő a gyógyszertár 

pénztárát kezeli és a pénztárkönyvet vezeti. 

D) Gyógyszertári takarítónői munkakör 
A gyógyszertári takarítónő a gyógyszertár he

lyiségeinek takarítását, gyógyszeres üvegek, tége· 
lyek stb. lnosását, a 1nunkaeszközök és edények 
mosogatását, az ágynemű váltását, terítést, tála
lást, különböző beszerzési és kézbesítői n1unkát, 
valamint fűtéssel kapcsolatos tennivalókat lát el 

2. AMUNKATANUL)IÁNYOKBAN ALKALMAZOTT 
CSOPORTOSÍTÁS 

Az előzőkben tehát a jelenlegi helyzetet ismertet
tük A gyógyszertári dolgozók munkáját a külföldi 
és hazai imdalom [2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13], továbbá 
az Egészségügyi J\finisztériun1 és szán1os gyógysze
rész szakértő bevoná.sá val végzett 1nunkatanuln1á
nyok alapjá11 a 1nunka1negosztá.s elen1zése céljából 
a következő fö csoportokm bontottuk: 

I gyógyszerészi képesítést igénylő munka, 
II aBszisztensi képzettséget igénylő munka, 

III segédszemélyzeti munka, 
IV pénztárosi 1nunka, 
V egyéb munka, 

VI kieső idő 
Az egyes fö csoportokba a következő munkaelem

csoportokat soroltuk: 

I Gyógyszerészi képesíté8t igénylő munka 

1„ A gyógyszertári n1unka irán:yítása, szervezése 
és ellenőrzése 

2 Gyógyszergazdá1kodás irányítása, gyógyszer
rendelés. 

3 Gy-ógyszer-ellenőrzés: 
a) beérkezett anyagok 1ninőségi ellenőrzése, 
b) belső ellenőrzés 

4 Gyógyszerkészletek kezelésének, feltöltésének 
irányítása és felügyelete. · 

5 Gyógyszerkészítés. 
6 Gyógyszerkiadás felügyelete, illetve ellátása: 

a) gyógyszer kiadás, * 
b) gyógyszerkiadás vényre, * 
e) üze1ni, kó1házi stb. szállítás.* 

l Orvosokkal, intézetekkel való kapcsolat 
8. Tájékoztatás, felvilágosítás:* 

a) betegekkel való foglalkozás,* 
b) egészségügyi felvilágosítás * 

9 A gyógyszertári szakmai és gazdasági ügyvitel 
i1ányítása, szervezése, elle11őrzése 

10 Oktatás, továbbképzés: 
a) gyógyszertáron belüli oktatás, 
b }._gyógyszertáron belüli továbbképzés. 

11. Uzemeltetéssel kapcsolatos feladatok * 

1 I Assz·isztensi képesítést igénylő 1nunka 

1 Készletfe!vétel, defektálás 
2 Gyógyszerek és egyéb anyagok mennyiségi át-

vétele 
3 Beérkező gyógyszerek elrakása 
4 G-yógyszerck tá1olása, elta1 tása. 
5 Alapanyagok, galenikumok feltöltése * 
G. Gyógyszerkészítéshez anyag és Jnu11h:ahel.Y 

előkészítése 
7 Technológiai n1űveletek végrel1ajtása 
8 Kézieladás 
9 Adn1iniszt1 ációs tee11dők 

111 h'legédszeniélyzeti 1nu·nka 

1 Kiszerelt készítménvek feltöltése. * 
2 Csomagolóanyag feltöltése 
3 Cson1agolás 
4 Takarítás 
5 l\fosogatás, 111osás 
6 Küldöncszolgálat 
l Ágyneműváltás 
8 Fűtés 

IV Gyógyszertári pénztár kezelői niunka 

1. Pénztáikezelés 
2 Pé11ztá1kön\ v ,. ezetése 

V. Egyéb ni·unka 
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Vl Kieső munkaidő 

A fenti csoportosítás tnunkaelen1csoportokat tar
talmaz, és így a dolog természeténél fogva nem le
het a munkadifferenciálódás szempontjából ma
radéktalanul egyértelmű. Pl. a vényre történő 
gyógyszerkiadás gyógyszerészi feladat, de egyes 
munkaelemek meghatározott körülmények mellett 
átadhatók asszisztensnek is; az impleálás (feltöltés) 
irányítása, ellenőrzése gyógyszerészi, technikai ki
vitelezése azonban asszisztensi feladat Az ilyen nem 
homogén munkaelemcsoportokat a fenti csoporto
sításban * jellel jelöltük meg. Megjegyezzük, hogy 
a vitás munkaelemcsoportokat abba a fő csoportba 
osztottuk, al1ová a n1unkaelen1ek i1agyobb része 
(kb. 80%-a) tartozik 

Munkatanuln1ánvaink, vala1nint írásbeli és szó
beli ankét alapján ~lsősorban a jelenlegi munkakö
rök munkatartalmának a fentiekben vázolt meg
változtatását, vala1nint a takarítónői n1unkaköri 
kategória helyett egészségügyi alapképzettséggel 
rendelkező s~gédszemélyzeti munkakategória al
kalmazását javasoljuk 

3. A MUNKATANULMÁNYOK ALAPJÁN 
JAVASOLT ÚJ MUNKAMEGOSZTÁS 

Munkatanulmányaink során 27 különböző, kis, 
közép- és nagy forgalmú gyógyszertárban végez
tünk ún önfényképezésen alapuló munkafolmé
rést, aminek alapján összesen 1348 inunkanap alatt 
teljesített 76 852 gyógyszertári szolgáltatás (vényre 
vagy vény nélkül történő gyógyszerkiszolgálás és 
az ahhoz szükséges összes egyéb idő) statisztikai 
adatait közöljük ( I táblázat). A táblázat 100 gyógy
szertári szolgáltatásra vonatkozó adatot tartahnaz. 

A jelenlegi munkamegosztásnak megfelelően 1 
gyógyszertári szolgáltatásra 8,44 perc munkaidő 
jutott 

Ebből: 

gyógysze1 észi inunkaidő 3,23 pe1c; 38,3% 
asszisztensi n-iunkaidő 3,09 perc; 36,7% 
gyógyszer tári pénztá1kezelői 

8,8% munkaidő 0, 75 pe1c; 
takarítónői n-iunkaidő 1,3 7 perc; 16,2'}~ 

A niunka dijferenciálódásá1iak teridenciái szerint 
csoportosított munkaidő a következő képet mu
tatja: 

l Gyógyszerészi képesítést igénylő 
munka l,7ü pe1·0; 20,8% 

2 Asszisztensi képzettséget igénylő 
munka 2,95 pero; 35,1% 

3 Segédszen-iélyzeti n1unka 1,80 pe1·c; 21,3% 
4 Gyógysze1 tári pénztár kezelői 

munka 0,76 perc; 9,0% 
5. Egyéb munka 0,2.0 peru; 2,3?~ 
ü Kieső munkaidő 0,9 7 pero; 11,5% 

Az I táblázat adatai számszerűen igazolják a 
munka differenciálódásának lehetőségét és szüksé
gességét, lehetővé teszik a mai helyzet kritikai ér
tékelését, s a kialakitandó új tartalmú feladatkörök 
1nunkaigényét és azoknak az összn1unkaidől1öz ·vi
szonyított arányát is é1zékeltétik. 

Gyógyszerészi fe/,adatkör 

A gyógysze1ész mai 111unkájának összetételét a 
következő sé111a mutatja: 

Gym=Gy+A+P+S+E+K 

ahol Gym=gyógyszerész mai munkaköre, 
Gy= gyógyszerészi képesítést igénylő munka, 
A= asszisztensi képzettséget igénylő 

munka, 
P =pénztár kezelői munka, 
S= segédszemélyzeti munka, 
E= egyéb gyógyszerészi munka, 
K =kieső munkaidő 

A rnunkatanUlmá~ll3,k a gyógyszerészi 1nu11-
kakörre vonatkozó statisztikai adatait a II táblá
zat mutatja. Ez a táblázat 248 552 munkapercet, 
76 852 szolgáltatást tartalmaz és 517 teljesített 
gyógyszerészi munkanap adataira épül. 

A gyógyszerész mai munkaköréből az asszisz
tensi képzettséget igénylő munka (A) 0,974 perc 
- 30,l % ; segédszemélyzeti munka (S) 0,02.8 perc 
- 0,9%; pénztárosi munka (P) 0,044 perc - 1,4 
százalék. Összesen tehát 1,046 percet -e-· 32,9%-ot 
kitevő munkaelemek átadását javasoljuk az elne
vezésben megjelölt munkaköri kategóriáknak 

A. gyógyszerész feladatkörének a jövőben tehát az 
alábbiakat tervezzük: 

Gyt=Gy+E+K 

ahol Gyt =tervezett gyógyszerészi feladatkör 

A javaslat n1egvalósítása során a gyógyszerész 
munkaköréből 32,4%-os munkaidő szabadulhat fel 
a v·alóbau gyógyszerészi képesítést igér1ylő felada
tokra 

Asszisztensi feladatkör 

A gyógyszertári asszisztensek inai inunkaköre a 
következő munkaelemcsoportokból tevődik össze: 

Am=A+S+P+E+K 

al1ol Arn =gyógyszertári asszisztensek n1ai mun-
kaköre, 

A= asszisztensi képzettséget igénylő munka, 
S= segédszemélyzeti munka, 
P = pénztárosi ln unka, 
E= egyéb asszisztensi n1unka, 
J( =kieső munkaidő 

A munkatanuhnányok asszisztensi 1nunkakörre 
vo11atkozó számszerű ered1nényeit a Ill. táblázat 
szemlélteti. Ez a táblázat 237 638 gyógyszertári 
asszisztensi n1unkapercet tartahnaz és 495 gyógy
szertári asszisztensi munkanap adataira épül. 

A gyógysze1 tá1i asszisztens inai munkaköréből 
segédszemélyzeti munka (S) 0,511 perc ·- 16,5 % ; 
pénztárosi munka (P) 0,123 perc -- 4,0% Ossze
sen 0,634 perc -20,5% munka átadását javasoljuk 
az elnevezésben szereplő munkakörnek„ 

Az adatok szerint az említett 111unkan1egosztás 
után a gyógyszertári asszisztens ,iövőbeni feladatkö·· 
rébe a következő munkaelemek taitoznak: 

At=A+E+K 
ahol At =a tervezett gyóg,ysze1tári asszisztensi 
munkakör. 
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I táblázat 
A 27 gyógy8Ze1tá1 mai és a java8olt munkamego8ztás szerinti niunkaidő-tényszlírnai 

(Száz gyógyszert.ári szolgáltatásra számít.ott percek) 

Mai munka1negosztás 

Gyógysze1·ész 1 A.sszisztens ' Pénztáros ! Takarító 
1 1 Száza Tervezett munka 1 

megoS_Z_fás 
1 1 perc ~la 

1 

pere 
1 ·-

1 Gyógyszerészi munka 
1 

176,0 1 54,4 -

2 Asszisztensi munkti i 9 7,4 30,1 192,3 

3 Segédszemélyzeti munka 

1 

2,8 0,9 51,1 

4 P-énztárosi munka 4,4 1,4 12,3 

1 

5 Egyéb 4,5 1,4 10,5 

' 
6. Kieső idő .... " .......... 1 38,3 1 11,8 43,0 

Összesen 323,4 100,0 309,2 

Százalékos megoszlás 38,3 36, 7 

Munkatanulmányaink során a gyógyszertári 
munkaelemekről listát készítettünk és vizsgáltuk 
·-részben írásbeli véle1_nény, részben szóbeli ankét 
alapján -, hogy az egyes munkaelemek kinek a 
feladatkörébe tartoznak 

Összegezve.· munkatanulmányaink, valamint írás
beli és szóbeli ankét alapján elsősorban a jelenlegi 
munkakörök munka tartalmának a megváltozta
tása, továbbá a takarítónői 1nunkaköri kategória 
helyett segédszemélyzeti munkakategória alkalma
zását javasoljuk. A javasolt feladatkörök az előb
biek alapján a következők: 

1 gyógyszerész, 
2. gyógyszertári asszisztens, 
3 gyógyszer tári pénztár kezelő, 
4 segédszemélyzet 

1 I. táblázat 
A 1negvizsgált gyógyszerlá1ak gyógysze1'é<Jzeinek összes és 
egy gyógysze1 tári szolgáltatás1 a szárnitott munkaidefe. vala-

1nint azok százalékos megoszlása 
~--~---

1 

Egy 

Munkaelemcsopo1 tok 

gyógy-
1 Össze- szer tári 

szolgál-
! sen tatásra 

1 

számí-
1 tott 

]Idő pe~cekben 
I Gyógysze1·észi n1unka 1 1 

Száza
lékos 
meg
osz
lás 

54,4 (Gy) ... __ . 135 i471 l,iü0 

II. Asszisztensi munka (A) 74 858 0,974 30,1 
1~~-1-~-

III. Segédsze1nélyzeLin1unka ! 1 
(S)-------- -----„·-1·_2144f 0,028 0,9 

1,4 

1,4 

11,8 

IV. Pénztárosi munka ( P) 3 394 0,044 

V:Egyéb (E) ------··--· I~ 0,045 

VL Kieső idő ( K) _. j 29 4241 0,383 
--~~-c--~-~---~---

1248 5521 3,234 Összesen 100,0 

1 

' ' 
1 

1 
i i Egvütt 1 lékos 

0' 
1 

0/ i pc10 o• ~ 
1 

rneg-
/o perc 

1 
,o 

1 
1o 

1 1 
1 i ! oszlás 

1 

1 

- 1 i6,0 

1 

20,8 

62;2 6,2 8,3 295,9 35,I 

16,5 1,8 2,4 124,0 90,6 l '79, 7 
1 

21,3 

4,0 58,2 -~ ----·-0~8' 0,6 75, 7 9,0 18,2 
1 

3,4 3,8 5,2 0,8 0,5 

1 

19,6 2,3 

13,9 4,4 5,9 11,3 8,3 97,0 11,5 

100,0 74,4 100,0 136,9 100,0 843,9 i 100,0 

8,8 16,2 100,0 

A távlati létszá1nirányszániok 

Az előbbi fejezetben javasolt munkamegosztású 
feladatkörök alkalmazásával a gyógyszertárak je
lenlegi és jövőbeni létszá1ná1a vonatkozóan részben 
az elvégzett inunkatanuln1ány, részben hipotézis 
alapján létszámirányszámokat állítottunk össze 

A létszán1i1ányszán1ok megadására a gyóg,ysze
részek számának 11övekvő sorrendjében 16 g,yógy
szertári létszámbeosztisi modellt készítettünk. 
A különböző nagyságú gyógyszertá.rak létszámbe
osztási modelljein túhnenően országos létszámirány
szá1nra vonatkozóan is k.észítettünk tervet 

A létszámbeosztási modell összeállításakor az 
alábbi mutatókat vettük figyelembe. 

I11. táblázat 
A niegviz.sgált gyógysze1 tá1·ak a.8.szisztenseinek össze.s és egy 
gyógyszertári szolgáltatás1-a szániított 1nunkaideje, valan1int 

azok >Jzázalékos 1nego.szlása 

l\ifunkaelen1csopo1 tok 

I. Gyógysze1·észi ;nunka 1 

(Gy) - - - . - - - - : 

Egy 
gyógy

Össz8- szert,J.,1i 

1 

szolgál„ 
sen tatásra 

számí-
j tott 

Idő pe1 cekbe~I 

-,---·.-·~---

II ( _,~sszisztensi . ~~~1~~~ .1 
14 7 756 1,923 

III Segédszemélyzeti 
n1unka (S) , , ...... . 

Száza·· 
lékos 
n1eg„ 

oszlás 

62,2 

16,5 39 212 ! 0,51J 1 

IV„ Pénztárosi 111unka 1 

-~(_P~) __ ._-_-_--_-_-_-____ 
1 
___ 9_4_5~1 0,123 

1 
__ 4~,0-

8 093 1 0,105 : :J,4 
1--~;-~-

I 33 066 1 0,430 j 

V. Egyéb (E) „ _ .....• 

'TI. Kieső idő ( K) .... 13,9 

Összesen 1 23 7 638 1 3,092 1 100,0 

-r 
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Gyógyszertáti szolgáltatások szárna 

A jelenlegi gyakmlat a gyógyszertárak nagysá
gát és ennek 111egfelelően a 1nunkaerő-szükségletet 
is általá_ban a havi átlagos forintfürgalon1 szerint 
határozza ineg. Ez; a n1utató ne1n követi elég pon
tosan a gyógyszertárak munkaterhelését 

táli szolgáltatások számát is .. Utóbbi a kiadott 
gyá1 i készítn1ények, 1nagisztrális gyógyszerek és a 
kézi eladási tételek számából tevődik össze. Beosz
tási modelljeinkben a különböző nagyságú gyógy
szertárak tervezéséhez és azok n1unkaerő-szükség
letének megállapításához a gyógyszertári szolgál
tatások számát vettük alapul. Hogy ez a mu
tatószám mennyivel jobban tünteti fel a gyógyszer
tárak n1unkaterhelését, sze1nben a fürintforgalo1n
n1al, arra a n1u11katanuln1ány során végzett ·vizsgá
latok statisztikai adatai mutatnak rá ( IV táblázat) 
Az egy szolgáltatásra eső átlagos forintérték 1964-es 
adat Az egyes gyógyszertári szolgáltatásra eső fo
rintérték a vizsgált-2'i··gyégyszertá1 esetében 10,30 

Irndalmi adatok szerint Csehszlovákiában, és 
terv-ek szerint az KDK-ban is n1unkaegységben 
n1érik a g~yógyszerészi inunkaerő-szükségletet, ill„ a 
gyógyszertárak nagyságát [8, 10, 14J 

Tanuhnán:yurlic során különböző felméréseket 
végeztünk, többek között meghatároztuk 27 gyógy
szertárban a 6 napos felmérés idején a gyógyszer-

A gyógysze1tá1·ak jelle·1nzö adatai IV táblázat 

G-yógysze1 tá1·ak 

Szi:;ntetornya (Békés megye) 

Szil (Bo1sod n1egye) 

Ónod (Bo1sod megye) 

lic1en1end (Ba1anya megye) 

Körösladány (Békés inegye) 

Óriszentpéte1 (V-as inegyt::) 

Győ1 5/5 i (G:yő1 megye) 

l\1ágocs (Ba1an·ya 1neg:ye) 

l>écs (Ba1anya n1egye) 

Szikszó (Bo1sod IilE-:gJ-e) 

Sop1on (Győ1 incgye) 

Beled (Gy61 megye) 

Bóly (Ba1anya megye) 

Jánosháza (\Tas megyE-J) 

J{ondo1os (Békés megye) 

Gyon1a (Békés n1eg~ye} 

I{apuvá1 (Győr n1egye) 

Békés (Békés n1egye) 

Ci-yőr 5/2 (Győr n1egyE-;) 

Bp 207 

Sáto1aljaújhely (Bo1sod meg:ye) 

J3p. 709 g:ytár 

I-~omló (Baranya megye) 

Bp 1411 

Sopron (G) őr n1egye) 

Bp. 1318 

SzornbathelJ- (Vas meg3·e) 

1

1 Havi átla
gos forint

i fo1ga.lon1 

30 OOO 

39 OOO 

49 OOO 

55 300 

60 OOO 

4 7 30 7 

60 OOO 1 

9{) 600 

68 700 

103 OOO 

120 OOO 

90 OOO 

126 500 

9 7 GOO 

110 OOO 

150 OOO 

160 OOO 

190 OOO 

260 OOO 

2 73 OOO 

210 OOO 

231 OOO 

340 800 

265 OOO 

350 OOO 

428 OOO 

3 7 7 157 

A gyógysze1 táii szolgáltatások 
száma a felmérés idején (6 nap) 

Specia [-i1agiszt- i-Kézi 1 0-· litás r ális eladás 
1 

sszesen 

Ha"i 
szolgál
tatások 
szán1a 

312 

350 

462 

588 

571 

650 

669 

801 

873 

932 

901 

953 

115 i 

872 

13 7 i 

1517 

1608 

1982 

1940 

2175 

2664 

2190 

2331 

2911 

3064 

3930 

32 72 1 

90 

133 

l:J9 

201 

149 

110 

151 

135 

204 

l i' 7 

21 :i 

233 

129 

383 

293 

ö45 

431 

198 

578 

3 78 

óOl 

438 

i39 

628 

853 

135 

160 

70 

1 73 

173 

3i4 

448 

329 

2i4 

337 

4:l4 

483 

380 

74_ 7 

915 

6 72 

14 i l 

921 

149 7 

1516 

1031 

1814 

2152 

1682 

19i6 

180í 

3085 

526 

600 

665 

900 

945 

1173 

122 7 

1281 

1290 

1404 

2 104 

2 400 

2 660 

3 600 

3 780 

4 592 

4 908 

5 124 

5 160 

5 Gl6 

(j 156 

1613 1 6 452 

1750 

1852 

2481 

2572 

33 72 

3448 

3868 

:l889 

42 73 

4382 

4984 

5031 

5 7 79 

6365 

7210 

7 OOO 

7 408 

() 924 

10 288 

1

13 488 

13 992 

15 4 72 

15 5-56 

17 092 

1'7 528 

19 936 

22 924 

1 23 116 

25 460 i 

28 840 1 

Egy gyógy
szertári 

szolgálta
tásra jutó 
forintérték 

14,3 

J 6,2 

18,4 

15,4 

15,8 

10,3 

12,2 

J 8,8 

13,3 

18,3 

19,5 

13,9 

18,1 

13,2 

11,1 

14,6 

I 1,8 

13,6 

J 6,9 

17,6 

12,3 

13,2 

17,0 

11,6 

15,2 

16,8 

13,l 
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Ft és 19 ,50 Ft között változik, tehát közel 100% 
eltérés is va11 egyes.gyógyszertárak forintfürgalma 
és ni_unkaterhelése között 

A gyógyszer-tárak 1nunka1negosztás sze1· i1iti murikaidő
tényszá1nai 

A 1nunka111egosztás tervezésekor a szak1nunka 
kiszolgálásának elvét érvényesítettük Olyan mun
kan1egosztást terveztünk, an1ellyel a szaken1berek 
nem szakfeladatokra fordított munkaidejét fel
szabadítjuk Az egyes munkakörökben felszaba
dítható munkaidőre vonatkozó adatokat „A mun
katanulmányok alapján javasolt új munkameg
osztás" cíinű fejezet 1. táblázatában n1ár is1nertet
tük A táblázat függőleges sorai a mai, a vízszintes 
sorai („Együtt" rovat) a tervezett, ill. a javasolt 
munka1negosztás 111unkaidő-tén:yszá1nait tünteti 
fel. Beosztási modelljeinknél az itt feltüntetett 
mnnkaidő-tényszámokkal terveztünk Az áttekint
hetőség megkönnyítésére táblázatban közöljük az 
egy gyógyszertári szolgáltatásra jutó idő - 8,44 
perc - n1unkakörönkénti n1egoszlását, a 1nunka
körönkénti egyéb és kieső idővel együtt 

V táblázat 
Az egy gyógysze1tá1i szolgáltatás1·a jutó idő 

m.unkakö1 önkénti 1negoszlása 

1Viunkakö1 

Gyóg yszerész 
sztons Asszi 

Segéd 
Pénzt 

szo1nélyzet 
áros 

Összesen 

1 

Szak-1 E 'b 1 rnunka gye 

pe1c 

1,76 0,045 
2,959 0,105 
l, 797 0,008 
0, i5 7 0,038 

7,2 73 
1 

0,196 
1 

Kieső Össze-
Sen 

0,:183 2,188 
0,43 3,494 
0,113 1,918 
0,044 0,839 

0,970 
1 

8,439 

Az egy szolgáltatásra fordítható átlagidő minden 
111unkakörnél l1áro1n ele1nből te·vődik össze: 

a) A munkaköri képesítéshez kötött időszükség
let. 

b) Az egyéb, szorosan kapcsolódó járulékos mun
kaelemekre fordított idő 

e) Kieső idő. 
Az a) tényezőt inunkakörönként „A inunkata-

11ulmányokban alkahnazott csoportosítás" cíinű 
fejezetben részletesen kifejtettük. 

Az egyéb munkaidő az a) és e) tényezőkbe nem 
sorolható járulékos inu11kaelen1ekre vonatkozik. 

A kieső idő magában foglalja: 
- az ebédidőt, 
- az elkerülhetetlenül szükséges és ne1n szerve-

zési hibából szárn1azó várakozási időket, 
- a pihenési és egyéb időket, 
- a néhány órás hiányzásokat (betegség, hi va-

talos, családi, tanulmányi ügyek stb.). 
Ebben a tanulmányban a szolgáltatásra fordit

ható időt tekintjük a legfontosabbnak Ez az az 
elem, amelynek vizsgálatakor a gyógyszerésztudo-
1nány, az asszisztensképzés, a inunkaszervezéstan 
eredn1ényeit és fE:jlődési tendenciáit is 1nérlegel
nünk kellett Tanulmányunkban statisztikai meg
figyelésen alapuló becsléseket készítettünk. Ezeket 

azonban kísérletekkel nem volt '.11Ódunkban ellen
őrizni 

A 1nunkaterhelés olvan létszán1ellátási színvonal
mutató, amely ana ad választ, hogy egy-egy dolgo
zónak a különféle munkakörökben hány gyógyszer
tári szolgáltatást kell elkészítenie, ill kiadnia egy 
meghatározott idő (1 óra, 8 óra~ 1 év stb ) alatt 
Ter1nészetesen ez a Inutatószám szoros összefüg
gésben van az egy szolgáltatásra fordítható idővel, 
hiszen a szükséges idő határozza n1eg azt, hogy egy 
dolgozó hány szolgáltatást tud elkészíteni, ill ki
adni a meghatározott idő alatt 

v·1 táblázat 
111 unkakbron-1cénti--munkater helé 9 

l\funkakör 

Gyógysze1ész 
Asszisztens 
Segédszemélj-·zet 
l)énztáros 

Egy 
gyógy

sze1 tári 
szolgál
tatás1a 
számí-

tott pe1c 

2,19 
3 49 
1:92 
0,84 

Egy főre eső szolgáltatá
sok szárna 

1 óra 
alatt 

2i 
li 
31 
71 

1 

8 , 1 

alZ~~ 1 évcmként 

2lü 1 66 300 
136 41 750 
248 j 76 100 
568 l li5 OOO 

Az évenkénti lfőre eső gyógyszeitári szolgáltatások 
szánia 

Beosztási Jnodelljeink tervezésekor olyan n1érő
szá1nra volt szükség, a1ninek segítségével közelí
tően meghatározhattuk, hogy a különböző nagy
ságú gyógyszer tárak kb. milyen nagyságú körze
tet (hány füt) képesek ellátni Ez a, lnérőszá111 az 
évenkénti 1 főre eső gyógyszertári szolgáltatások 
száma. 1960-tól az évi gyógyszerfogyasztás forint
értékére vonatkozó adatokat megkaptuk, az előbbi 
mérőszámot pedig a következő szá1nítás alapján 
kaptuk meg: A 27 gyógyszertár átlagos havi fo-· 
rintforgalmából és a havi szolgáltatások számából 
kiszámítottuk az 1 szolgáltatásra eső fürintértéket, 
ami átlag 14,89 forintnak (15 forint) adódott 

Az 1964. évi gyógyszerfogyasztás (2098,7 millió 
forint) és az egy gyógyszertári szolgáltatás forint
értékének (14,89 Ft) a hányadosa az 1964 évi 
gyógyszertári szolgáltatások számát adja, ez pedig 
140 946 940 - kerekitve 141 millió volt 

Az évi gyógyszertári szolgáltatások számának 
ismeretében meghatározhatjuk az egy főre eső 
gyógyszertáii szolgáltatások számát Az egy la
kosra eső gyógyszertári szolgáltatások száma 1964-
ben 13,82 azaz 14 db volt, a lakosság száma 
10 129 OOO (1964. VIII. 30). 

Az Egészségügyi Minisztérium Statisztikai J e-· 
lentésének adatai szerint egy lakos megjelenési gya
korisága az orvosnál 14. Ha az 1964 évi jelentke
zések hozzávetőleges számát (10129 OOOX 14), 
kiszámítjuk, akkor 141806 OOO, orvosnál való meg
jelenést kapunk Ez azt mutatja, hogy az egész
ségügy két ágának Jnunkája között szoros párhu
za1n van. Egy orvosnál való InegjBlenést 1 gyóg:y
szerészi szolgáltatás követ Ez az adat a perspekti
vikus tervezéshez jól használható, n1e1t lehetŐ\ré 
teszi, hogy a két egészségügyi ágazat perspektivi
kus fejlődésének n1egítélésében közös mutatószá-
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mokból induljunk ki. Ez a mi esetünkben az 1980-ig 
várható - 1 lakosra eső - mvosnál való megjele
nések száma Ez becsléssel es szakértőkkel történt 
konzultáció alapján a falusi lakosságnál várhatóan 
évi 18, a városi_ J(],kosságnál várhatóan évi 22 lesz 
Az Ornzágos Tervhivatal becslése alapján 1980-ban 
hazánk lakosságának 60%-a él városban, 40%-a pe
dig falun Ez azt jelenti, hogy az 1 főre eső, orvos
nál való megjelenés és az ezzel párhuza1nos gyógy
szerészi szolgáltatások szán1a is 1980-ban 1 lakosra 
várhatóan átlagban 20 lesz 

A következőkben az egyes gyógyszertárak ter
vezett létszán1irányszá1nait ismertetjük. 

A beosztási -niodellek olya11 tervezési sé1nák, ame
lyek a létszá1n n1e1m:yiségé1e és Ininőségi összeté
telére ható leglényegesebb tényezőket foglalják 
magukban A létszám beosztási modellek különböző 
nagyságú gyógyszertáranként készültek 

A létszám-ellátottság színvonalát két mutató
számmal fejezzük ki Az egyik mutatószám az el-

1. sz. Gyógysze1tári létszárnbeo8Ztási· m.odell 

Jelenlegi no1n1ák sze1int 2982\ fő ellátását szolgáló 
1980-ban 2320J gyógysze1tá1 

Napi szolgáltat.ások száma: 136 

1 1\Iunkat.er- 1 Összes 1 Egy Lét-
1\iunkakö1 helés 

1 mun- szolg - száni, 
fő/szolgál· kaidő, ra jutó 

fő tatás perc perc 

1 l 
! 

1 

Gyógyszer ész 1 480 3,5 1 1 

1 

136 
---

l 
sszisztens 

1 

-- 480 3,5 1 
1 

13() 
A 

---

1 

1 
egédszemélyzf,t --

1 

480 3,5 1 
13(; 

1 --------· 

s 

Pénztáros 

Összesen 1440 10,5 3 

látási színvonalat a beteg oldaláról, a másik a dol
gozók oldaláról vizsgálja Az előbbi színvonalmu
tató az egy szolgáltatásra fordítható átlagidőt adja 
meg percekben Az utóbbi a munkaterhelés muta
tószáma: fő/szolgáltatás. 

16 beosztási modellt készítettünk a gyógyszerészi 
létszám növekvő sorrendjében. Modelljeinkben a 
gyógyszer tárak kapacitáBát a gyógyszertári szol
gáltatások számában jelöltük meg. Meghatároztuk 
a gyógyszertárak által ellátható lakosság számát is 
:B~zt a következő szán1ítással kaptuk Ineg: 

Napi gyógyszertári szolgáltatás X é·vi munkánapok (30 i) 

1 főre eső évt-swlg.áltatások szán1a 

Az évi szolgáltatások száma 1964-ben átlag 14, 
1980-ban átlag 20 (falun 18, városban 22). Meg kell 
jegyeznünk, hogy az 1. n1odellnél a g,yógyszerészi 
inunkaidő nincs teljes inértékben kihasználva, de 

3. sz GyógyszertáJ"i lét«izámbeosztási m.odell 

Jelenlegi normák szeiint 9473} fő ellátását szolgáló 
1980-ban 7368 g,yógysze1tá1 

Napi szolgáltatások száma; 432 

1 Összes 

l\iiunkakör J\Iunkate1helés j mun-
fő/szolgáltatás . kaidő, 

---

1 1 
yógyszer ész ----

216 2lü 
G 

1 1 l 
A sszisztcns ------

1144 144 144 ----1 egéd- l 1 

_::_mélyze_t __ l21G 2!6 ' 
s 

Pénztá1os 

Összesen 

1 

432 

1 
perc 

960 

---

14!0 

960 

480 

3840 

Egy Lét-szolg - szá1r1, ra jutó 
fő perc 

2,2 
1 

2 

1 ---- ---

3,3 ~ 

2,2 2 

I_~ 

1,1 1 

8,8 8 

5 sz Gyógyszertá1i létszámbeosztási 1nodell 

Jelenlegi no1rnák szerint 14 210} 
1980-ban 9 043 

Napi szolgáltatások száma: 648 

fő ellátását szolgáló 
gyógyszel'tár 

l\.Iunkakör 1\Iunkate1helés fő/szolgáltatás 

1 1 1 
G:y·ógyszerész ---- --

21() 216 216 

1 1 1 l 1 Asszisztens -- ---- -- --
129 129 130 130 1 :io 

1 l 1 
Segi:fdszcmél) zet -- ----

216 216 216 

Pénztá1os 

1 

l 
--
648 

Összesen 

/

Összes mun„/ Eg,y szolg ·· I L 't , f" 
kaidő, pe1c ra jutó pe1c [ e szain, 0 

1 

1 

1 1440 2,2 3 

1 
1 

2400 3, i 
1 

6 

------

1440 2,2 3 

1 1 480 0,; 1 

1 1 

5í'60 8,8 12 
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sz Oyógy8Zel tá1 i létszá·1nbeo8ztási modell 

.Jelenlegi no1mák szerint 20 87~} fő __ cll~t-ását, szolgáló 

Napi szolgáltatások száma: 952 1980-ban 13 28:; gyógyszertar 

l\'lun1;akö1 

GJ ógysze1 ész 

Asszisztens 

1 

8fJgédsze1nélyzet _I 
Pénztá1·os 

1\I unka.te1helés fő/szolgáltatás 

1 

191 

1 

! 

191 

1 
----
136 136 

1 1 

2:l8 238 

1 1 
----
476 476 

l 

190 190 190 

1 1 1 1 1 
----

l:lö 136 136 136 136 

1 1 

238 238 

[
Összes rnun -1 Eg:y szolg ·-1 L St , f" 
. kaidő,_ perc 1 ra jutó perc e szaru, 0 

2400 
1 

2,.5 5 

' ----- ------1 

3360 3,5 1 

1 

- --1---
1----1-92_0_-_ --2-,0--1---4--

960 
1 ! ,O 1 

2 

Összesen 
--;~---;~---i --~;--

9 sz. Gyógy'lze1tá1 i létszánibeo'Jztási 111odell 

J clenlegi norn~ák szerint 26 841} fő ellátását szolgáló 

N · ! ']' t • k • 1924 1980-ban 17 080 gyógyszertár 
apr szo ga t-a asa - szarna: .., 

1 Összes Egy f__,ét-

l\.Iunkakö1 l\iunkaterhclés fő/szolgáltatás 
munka- szolg -ra 

szám, 
1 idő, jutó 

fő 
perc perc 

„, 

1 

1 1 1 ! 1 ! 1 .. 
1 

Gyógysze1 ész - - -- -- -- 2 880 2,4 G 
204 204 204 204 204 204 

---- ,--- ! 
! 1 1 1 1 1 1 ! 1 

1 

i 
Asszisztens -- -- -- ---- -- ---- -- 4 320 3,5 9 

136 136 136 13(i l:rn 130 136 l :16 13(i 
1 

Segédsze1nélyzt:!t 

Pénztá1os 
1 

612 

1 

245 

1 

6!2 

245 24.5 245 

··-· 

1 -------1 
2 400 

960 

! 

2,0 5 

0,8 2 

Összesen 

Napi szolgáltatások száma: 

11 sz Gyógy<ize1 tá1 i létszánibeo8ztá„f3i 1nodell 

Jelenlegi nor1nák szerint 32 805} fő ellátását szolgáló 
1496 1980-ban 20 876 gyógyszel'tá1 

1 

10 560 8, 7 22 

--------~--- --------------------·--------- -----· 
Összes Rgy / 

n:iunka- szolg -1a 1 
1íunkakör 

Gyógysze1 ész 

• .\sszisztens 

Segédszen1élyzet 

Pénztá1os 

Összesen 

1 

214 

1 

136 13G 

1 

1249 249 

l_i_ _!_ 
! 498 499 

1 

214 

1 

136 

1 

249 

1 

499 

J\iunkate1helés fő/szolgáltatás 

1 

214 

1 

136 

1 

249 

1 1 

214 213 

1 1 

136 136 

1 1 

250 250 

1 

213 

1 

1 1 1 1 11 
136 !36 136 136 136 

idő, jutó i 
pe10 pe1c 1 

3 360 2,2 

J..,ét
szám, 

f6 

5 280 3,5 11 

----- --------

2 880 1,9 6 

1----' ----1-----

1 440 1,0 3 

12 960 8,6 2 i 
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l\ api szolgáltatások szá1na.: 

13. sz. Gyógyszertári létszámbeo.sztá.si modell 

JelE:nlegi no1mák szerint 37. 893} fő ellátását szolgáló 
1980--ban 24 113 gyógyszertár 

1728 

Lét·· 
l\iunkakör l\!Iunkate1h0lés fő/szolgáltatás 1

1 Össze~ 
n1un-

I 
kB.idő, 
pe1c 

Egy 1 
szolg - szán1, ra jutó i 
peru 1 

fő 

2.,2 
1 

8 

1 

!1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

f m 216 216 2i6 216 216 216 216 1 
3 840 Gyógysze1ész 

1 

3,6 13 
·--1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1---11 

1I33 ]33 rn ]33 ]33 ]33 ]33 ]33 l.13 !33 la3-=tSil"-:::I32 6 240 _t\.sszisztens 

-------- 1 1 1 1 1 1 ---1 
33601 

Pénztáros 

Összesen 

247 247 247 24 7 247 247 246 
1 

1 1 

576 576 576 

1,9 7 

0,8 3 

8,5 31 

1~401 
·-C----7---

j 14 8801 

J 6 sz Gyógysze1 tári lét.<izámheo.sztási 1nodell 
Jelenlegi 1101 mák sze1 int 4 7 366} fő ellátását szolgáló 

1980-ban 30 142 gyógysze1 tá1 
Napi szolgáltatások száma: 2160 

Lét-
Munkakö1 l\íunkatei helés fő/szolgáltatás mun- szolg. ·· 

1 Összes 1 Egy 1 

kaidö, 1 ra jutó 1 
szárn, 

1 1 1 1 1 1 
Cyógyszei·ész ---- ----

216 216 216 216 2lü 216 

1 1 1 1 
Asszisztens ----

135 135 135 135 135 135 

1 1 1 1 1 

135 135 135 135 135 

1 1 1 1 1 
Segédszemélyzet 

240 240 uo 240 240 240 

1 1 1 1 
Pénztá1os 

540 540 540 540 

()sszesen 

számos olyan kis forgalmú gyógyszertár van, ahol 
a nagy távolságok miatt az adott terület lakosságá
nak megfolelő gyógyszerellátása miatt a nem telje
sen kihasznált gyógyszertár fenntartása is okvet
lenül szükséges 

A tervezett gyógyszertári létszán1irányszán1okat 
az 1., 3, 5., 7 , 9„ 11 , 13. és 16. modelleken adtuk 
meg (A közbeeső modelleket kevéssé elté1ő ada
taik és helyszűke miatt nem közöljük) 

A gyógyszertá1i létszámigény megállapításakor 
a szolgáltatások számán kivül figyelembe kell venni 
az adott gyógyszertá1 nyitva tartási idejét is Ha 
ez 8 óránál több, 1negf8lelő létszán1korrekció szük
séges. 

1 pe1·c perc 
fő 

1 1 1 1 
48001 ---- 2,2 10 

216 216 216 216 

1 1 1 1 1 --:~1 3,6 16 
135 135 135 135 135 

1 

___ j 

1 1 1 
4 320 '1 

2,0 9 
240 240 240 

--1 
19201 0,9 4 

1 

18 720 ! 8, 7 39 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Szerzők 27 különböző közfo1galmú (kis, közép
és nagy forgalmú) gyógyszer tárban vizsgálták a 
gyógyszertári munka difforenciáltságát, a külön
böző képzettségi szintű dolgozók munkamegosztá
sának jelenlegi helyzetét, a munkamegosztás km
szerűsítésének lehetőségeit, és javaslatot tettek a 
létszámszükséglet n1egtervezésére 

A munkakörök jelenlegi differenciáltságát ön
fényképezéssel készítették, munkanaptanulmányok 
(szubjektív munkatükrök) segítségével mérték fel, 
majd frásbeli és szóbeli ankéton 'itatták meg, hogy 
az eg:yes n1unkaelemek ideális 111unkamegosztás 
esétén milyen képzettségi szintű dolgozók feladata. 
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A képzettségnek megfolelően új tartalmú munka· 
körökre és ennek alapján a különböző forgalmú 
gyógyszertárak Jétszámtervezésére javaslatot dol-· 

-. goztak ki 
. A létszámirányszámokat az eddigi gyakorlattól 
eltérően i1e1n a foiintfürgalo1nra alapozták, hanen1 
a gyógyszertári szolgáltatások (magisztrális gyógy
szerek, specialitások és kézi eladás) számának függ· 
vényében határozták meg 

A 27 vizsgált gyógyszertárban összesen 1348 
munkanap, 76 852 gyógyszertári szolgáltatásra for· 
dított idő átlaga alapján 1 gyógyszertári szolgálta· 
tás munkaidőigénye 8,4 perc Az egy gyógyszertári 
szolgáltatásia fordított idő, valamint a különböző 
képzettségi szintű dolgozók munkaterhelésének fi. 
gyelembevételével, a különböző forgalmú gyógy· 
szertárak létszá1nirányszámára vo11atkozóan beosz
tási modellt készítettek 
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,!.1-p t1-tt 3 B a p a~ H , ~-p l1 . E a no r , A·P E . 
'6 e n 11 , ,u.-p r l{ a JI. a p , JJ.-P t1. l{ o a a 11 1111, J1 
llI o ll1 : l11yqeHue pacnpeőeAeHUR pa6omb1 .Me'JICőy pa
VomHu1caMu anmeK u nJiaHOebze 3HaqeHua l/UCJteHHOcmu 

-cmaifja 3a/-lUMU10UJCZOCR CHQŐJK.eHUCM AeKpacmeeHHbl.MU 
npenapamaMu. 

CTp11 orrpe.u;eneHHH tteo6xODJ1MOro KOJ1HlJecrsa pa6orttH
KOB KpOMe KOJHflJCCTBa YCJ1Yr CJIC,!lYCT YlJHTbIBa1b H 

-l3peMH pa6or&r ;::i;attaoH an1ex11. EcnH ::iro 6011brne 8 11acos, 
Heo6XOJ1.H!110 COOTBCCIBCHHO nonpaBJI51Ib lI!1CYIO pa60THH
l(OB. 

Asropb1 s 27 arrreKax e pa3JIH'1.JHbri\1 nY6.-n111HbIM o6opo
roM H3Y11aIIH llI1$clJepettu.11posattttocrb anreqttoH pa6orhr 
(n arrreKax e IiiaJibIM, cpe):(HHM H 60JihlllH~1 oőopoToM) ce
f OJJ.H5IllIHee COCT05IHHe pacrrpeti;eJICHH5I pa60TbT MC)f{}J).' 

pa6orHHKaMH o6;ial(al0Jl.IHMH e pa~HbIM o6pa30B3HHCi\·l, 
B03~IO)f(HOCIH YCOBepweHCTBOBaHHH pacrrpen;eJICHHH pa-
60Ibl 11 CL(CTI3JH1 rrpe;1)10)f{eHHe OfHOCí1TeJibHO nnatt11posa
HHH Heo6xo,ri;11;o.1oro KOJIH'-leCTBa pa60IHHKOB 

lltt4J4JepeHJJJ1pOBaHHC p33JlHqHhIX P:OJI)f{HOCieH orrpeµ;e
JIHJIH as104JoTOrpacp11posaHHeM, np11 DOMOlll;I1 H3YqCHl1H 
pafioqero LlHT.I (cY6hCKTHBHbie 3CpKaJia pa6or&r), 3a1eM 06-· 
CYIBA3JIH DHCbMCHHO H rrpH YCIHOM ,[\HCIIYTC, q10 rrpH HL(C
aJibHO't pacrrpeµ;eJiett1n1 pa6orhr qe:H saL(aqei:f HBJIHtpTCH 
OTJ1,CJlbHbJC Kűl'•IDOHCHfhl pa60fbI (KaKOe o6pa30B3HHC HC
OŐXO;'J;HMO JlJ15I BbITIOJlHCHHH TOi:f HJ111 HHOli paÓOTbI) 
B COOTBeCTBHH e o6pa30B3Hl1CM asrOpbI pasp;;i.6oraJIH 
npeLl,JIO)f{CHHe OIHOCHTCJibHO HOBblX ;J;OJl)l{HOCTeli HMeFO-· 
11\HX HOBOC co;:i;ep)f{3HHC l1 Ha OCHOB3HHH 3Toro OIHOCH-· 
TCJihHO ITJI3HHpOB3HHH HCOŐXO,It;H~'ioro KOJ1Hqec1sa pa6oT
HHKOB JlJlH arrreK e pa3Hblll1 o6opOTOM, 

IT11aHOBb1e qHCJJa pa-éGTHHKOB B OT.JlI14HC 01 HblHClllHCi:f 
npaKI'HKH OCHOB3HbI HC Ha oóopore Bblpa:>KCHHOM B cpopHH
Tax, a orrpen;eJieHbJ B sasHCHJ\10CTH OT KO.JUFICCIBa YCJlYI 
OK333HHhIX anTCKOJ1 (Mar11c1pa.JibHhIC JICK3pCIBCHHhIC npe
napaThI, rrpttroros.neHHhie Ha cpapMauesrH4eCKHx 33BOJJ;ax 
:reKapcTBCHHhie cpCACI'Ba H pY4H3H rrpo;:i;aJI<a) 

B I13Y4eHHhIX 27 anreKax Ha OCHOB3HHH scero 1348 
pa6oq11x IJ;Hei:f, 76 852 YCJlYr OKa3aHHhIX anICKOH B cpe.u.
HCM Ha 1 YCJlYIY OK333HHYFO an'ICKOi:f rpe6ve1c~ 8,4 MHHYT 
pa6oi:i:ero spe111eHH. Y4HThIBaB tteoóxOJlHMOe spe'IUI 3aTpa
i:i:ettHOe na 1 YCJIYIY 0K333HHYIO anTCKOH, .u.a11ee HarpY3-
KI1 pa6oToH pa60IHHKOB HMCIOil{HX pa3HOC o6pa30B3HHC 
3B'Iüpb1 rrpHIOTOB!1JH1 MOJ(CJ!b pacnpen;eJJCH!151 JJ;OJJ)l(HOCTeli 
OTHOCHTe-'lbHO KOJIH4CC1Ba pa60THHKOB ITJ13HHponaHHOIO 
.ililH anreK e pa3Hbiil-l oőoporoM 

:B'1au :01 J Váradi-Dr J. Balog-Di„ B 
B öl e s - Dr. T. IC á dá 1 - D1 ,J. Kova e s i e s -
L. Soó s : Studie übe1· die A1'beitsteilu1íiJ unter den 
Apothekenangestellten und die per spektivischen _-,....T 01 ma·· 
tiven der Belegschafts.slii1 ke in dm Arzneimit.telve1 sorgung 

J?ei der Feststellung <les _4-pothe~fn-Stellenplanes 
sollte nebcn den Leistungen auch di.~ Offnungszeit dcr 
Apotheke berüvksichtigt "'erden Ubertrifft die Be· 
triebszeit 8 Stunden, so ist eine Standkor1ektion anzu
stellen. 

Ve1fasse1 haben in 27 ve1schiE,denen öffentlichen 
Apotheken (mit Klein-, l\.iittel- und Grossbetricb) die 
Differenziertheit de1 ATbeitsvorgiingc, <len de1zeit.igen 
Stand der Arbeitsteilung untcr <len Ar beitsnehmern 
verschiedene1 Qualifizierung, die l\!Iöglichkeiten einer 
Ve1vollkom1nnung in dei Arbeitst-eilung E-Jingehend un
tersucht und ,ro1·schli'ige zu1 Planung der Belegschafts·· 
stib ke unter breitet 

Nach einer gründlichen E1n1essung der de1zeitigen 
Arbeitsteilung durch Selbstbeobachtungen 'verden 
sch1iftlichc und mündliche Diskussionen eingeleitet, 
un1 die Aufgaben der einzelnen Qualifikationsstufen 
unter idealer A1·beitsteilung fcstzustellen 

lm Unterschied !lUI bisherigen Praxis \verden die 
Arbeitsnchmer·No11nativen nicht de1n Umsatz gemiiss, 
sondc1n als Funktion der Leistungen (Rezeptur, Spezia
litiiten-Abgabe und Handve1kauf) festgelegt 

Als E.rgebnis der Überprüfung von 76 852 Leistungen 
"\vfLhrend 1348 Arbeitstage in 27 verschiedenen Apothe„ 
ken \vird der Arbcitszeit-Beda1f <les durchschnittlichen 
Ar bcitsvorganges mit 8,4 Minui:;en festgEJhalten. 

Unter Berücksichtigung des Zeitbeda1fes der Arbeits·· 
vo1gi'inge S01N-ie der Aibeit.sbelastung der einzelnen A1· 
beitsk1eise "\VU1de eine Aufstellung der Arbeitsk1aft
no1mative fü1 dic ve1schiedenen Apothekentypen er·· 
arbeitet 

(Orvostovábbképző Intézet, Budapest XIII, Szabolcs 
u. 35 , és Egészségügyi Minisztérium, Budapest V 

Akadémia u 10 ) 
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