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I\llan1 és gyógyszerészet 

11ankó Zoltán 

!\ rendszervúltoztat6 ro!ya111aton belül a gy6gyszerel
\út6 rendszer privatizúlúsa és a stuktúravú!tús szükségsze
rüen 1nagúval hozt~1 az úllan1 szerepének a 1neg\·últozúsút. 

ivlíg a szocialista gazdasúgpolitika és egészségügy keretei 
között az úlla111 cgyarúnt tulajdonosa. n1liködtctöje, szabú
lyozúja és e!lcnóre \·olt a teljt:s gyl1gyszt:re!!ú1ú struktúrú
nak. ina az ú!!an1 szcrep\·úl!a!úsa ]én:;.'cgl:hcn :1 szabúlyli
zúsra, az cngt:dl:lyt:zésrt:. az t:!!t:nl'lrz0sre és a szankciunú
!cisra korlúiozúdik. 

Tennészctcscn jogos lehel az t:!!t:nve1és. hugy c11: úl
!a111 tulajdonosi szeri.:pének 111cgszC1nésc. i!!etiileg a kii;
vetlen n1i.iködtctt'.:stöl \':!lll \Ú\"l.iltnarad[1s csak részlt.:ges. 
Lt:het hi\·atkozni. pl. az egyik gyógyszLrgyúrban 111cg1na
radt ál\aini tulajdonhúnyadra. a 1nég 111indig úlla1ni tulaj
donban lévő, dc ni<Ír eladúsorba kt.:ri.il! 1-lungarophannúra. 
az in1ézeti gyógyszL:rtúrakra. ahol az úlla1n 1nég tulajdo
nosi jogokkal rt:ndt:lkczik. vagy· az úrbt:J'ogadús és tú1no
gatós rcndszt:rL'rt:, ahol az úllan1 a piac köz\·ctlt.:n szi.:rcp
löjc. Ezt:k a kivételi.:k azonban i.:gyrl:szt az ú1111eni.:t i.:lhú
zódúsúbl11. 1núsrészt a gyógyszerpiac sajútossúgaiból 1:1-
bdnak. 

;\lényeg az. hogy az <i!latn szt.:rcp- és ft:lc!össégv{dla
!úsajelcntöst:n csökkent. dt: t:zt az új tulajdonosok. illet\·t.: 
a 111üködtctök 111cgnött szcrcpvúlla!úsa és rclt:lösségc 
ko1npcnzúlja . .-\z új rendszerben az t:ngedé!ycs (a lakos
súgi gyógyszcrt:llútús \'Unatkozúsóban a sze1né!yi jogos 
gyógyszt.:részl felel az e!!.:itúsért, a 1ncgJ't:lt:lö 111üktidési 
rt:ltétt.:lt.:k hiztosítós~iért és az cllútús nli11öségéért. Ezekct 
a vú!tozúsokat egyrészt jogszabúlyok deklar<iljúk. 111ús
részt szt.:rzlídést:kt:n alapulnak. 

i\z új gyógyszcrellútl1 struktúra t.:!vt:inck 111t:ghat~lrl1-

zúsa sorún figyclt:1nbe \'Ctték. hogy szociúlis piacgazda
súg kil:pítésc kczdtJdött í\:lagyarorszúgon (l:s nc1n t.:gy li
bt:ra!izúlt piacgazdasúgé). 1núsrészt az i.:gészségügyi l:s 
gyógyszerügyi sajútossúgokra. il!ctvi.: a hazai tradíciókra 
is tekintettel voltak. l(.ü\önö.sen igaz ez a lakossúgi gyógy
szerel!útús 111cgszcrvcz0sére. Itt a piaci viszonyok csak 
korlútozottan érvényesülhetnek. hiszen 

-· a gyógyszerek irúnt a rogy'asztói igény többnyire 
funkcionúlis. rúad<ísu! a tennék az i.:gészségct-bt.:tegségct 
köz\·ctlcnül bcfolyúso\ja: a\ulfogyasztúsa vagy túlfD
gyasztúsa cgyarú111 cgészségkúrosodúst okoz. 

- a Vt:\·ö és t:ladó között jclentös az i11fonnúcil1s 
aszin11nctria: a bt.:teg scn1 a gyógyszer szükségcsségt'.:röl. 
scn1 a ,jósúgóról". scin úrúnak reúlis \·o!t<:iról ncin tud két
ségt:kct t:l{.tszlat6 inódon n1t:ggyőz(idni. 

- a szociúlis piacgazdasúg kerctt.:Í közölt az t.:gészst'.:g
ügybcn érvényesülnie kell a szolidaritás elvént.:k. 

- a közkiadúsok 111agas arún:;'a niiatt a rendszer kíépí-

tCsc és nllíködtct0se sorún költségtakarékos n1cgoldúsokat 
kell prcf'crúlni. 

i\ beteg tchút kisznlgúltatoll. a gyúgys;rcr pedig kil

lönlcgt:s úru. 
:\ leírt ú!ta!ónos n11.:gfontuL1sok talúlkuztak a gy~>gy

szcrészt:k türck\·ésé\·c!. n1t.:ly szt.:rinl kiiYt.:lcndlí 1nint:i

ké11t Cl h;1zai hagyu1llÚ!l)'<.1khoz kt:!l fordu!11i. '1/ c!:'lr\'U!Ú 
ú!!a1ni funkciókat pedig :i gyl1gyszt:rész11ck k1.'ll Út\·e1111Í. 
aki gazdasúgilag is l'1.·lt.:l a tc\'ék1.·nysl:géén és gyt'1gyszcr-
1:·na nlliklidtt.:téséén. Enne\... az i.:h·{tr:'isnak felt.:l 1neg a sz1.·-
111élyí jl1g és <l ki:1tt:!t:.1.(l tul;1jdl1JlllSÍ s1ert:p,-c.d!cdús clliírú-
sa. 

:\ hatúlyus szab:'dyuzúsban. ainel~,:nt:k k:tétt:111énycsc 
az úlla1n. és a111t.:lyt:t akúr piackorlútozú. akúr piacszahú
!yozó rcndszernt:k is tckintht.:tünk. 111cghat<Írozó szt.:repc 
\'<lll a jogszabú!ynknak. dc <iz úl!a111nak a piaci folya111a-
1okba va!ó kiJZ\'t:t!cn ht:aYatkozúsra to\·{1bbra is szúnitalan 
lt:hctöségt.: n1aradt. 

,\ gyúgyszertúr létt:sités és 111üködtt:1és t:gyarúnt engt:
délykliti.:li.:s lc,·ékt:nység. süt ~1 s1:.:111élyt:s gyógyszertcír 
111üki.idtetési engt:délyt is ~1z :\l!aini Népt.:gészséglígyi és 
Tisztior,·usi Szolgúlat adja ki. 

E!li.:nörzl:src az :\NTSZ és a túrsadall1111biz1osítús 
tnt:llctt a fogyasztl1\·édi.:le1n. a rcndórség. a tüzoltúsúg és 
az :\PEI ! is jogosult. slit egyben köteles is.{:\ gyógyszi.:r
túri tÜr\'ény szerint a katnar<Ínak is \·an szakn1ai cllt:nllr
zésre juga. azonban ( 1) t.:nnLk tartaltna közt:lt:bbr61 nincs 
1nt.:ghatúro2Y<l. {::!.)ez a jog ncn1 kütt:lességként. hancn1 lt:
hetüségként dt:!lni;íltatt1tt.) 

..\z ú!!an1 szankcionúLisi h;h1.'!Öségt:ít i!letöt.:n köztu
dlitt, hogy az ú!!a111igazgat~ísi t:ljúrcis LZ esctbt:n t.:h·ilt:g a 
sz<'iht:li fígyt:!incztt:tt'.:stól akúr a 111üki_idési t:ngt:dély \'ÍSZ

sza\\)!l:.1súig is 1i.:1~jcdht.:L 

,\ piacszabú!yuzús gyógyszen:irakat érintl) cle111ci kö
zé tarttlzik a tLljt.:sség igt'.:nyt: né!kü! 

- a gyógyszcnúr lt'.:tcsítés dt:t1l{lgrúlíai és gi.:ogrú!iai 
szcinpontok szi.:rinti kurlútozúsa, 

- a gyügyszcrtúr n1liködtctés szt:1nélyi joghoz kütést.:, 
,„ a 1ul~1jdonnal \·al<J szabad rt:ndclkLzés kor!ú1uz<isa. 
- az úr~ és úrrtssz:ibú!yozús. 
-·a patikai gyógyszi.:rforgalinazús 1nonopúliun1a. 
~ a tt.:ljcs körü gy·ógyszt:rforga!inaz:is patikai kötele

zcttsegi.:. 
-- a zúrt furgal!nazúsi rt.:nd. 111t.:ly szt:rlnt gyúrtó csak 

nagykt.:reskedc!n1i t.:ngt.:dél!yt:! rendclkl.!zÖnck. nagykeres~ 
kt:d(i csak 111üködö gyógyszcrtúrnak adhat t:l gyógyszt:rl. 
a111i azt is jt.:lcnti. hogy fő szabúlyként patika csak nagy
kt.:rcskt.:dőt(il. nagykt:rt:ski.:dlí csak gyúrtól vús{trolhat 
g:;.·ógyszt.:rt, 
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- a proiibzabúlyozús„ atnely 1negszabj.i. hL)gy a 
g:yógyszerek 111ellctt inilycn tennékcket forga!Jnazhat 
gyógyszertúr. í!lct\·e 111!\ycn gyógyszcrtúrb;.111 forga!n1a
zot1 tennékcket lehet 1núsho! is úrusitani. 

a reklú1nszabúlyozús, aincly 111„·111csak arról rendel
kezik. hogy a gyógyszereket Cs gyóg:ytennékeket hogyan 
lehet reklú1nozni. hane111 arról ís„ hogy a gyártó és forgal
n1azó cégek 1nilyc11 egyéb pro1nóciós eszközöket alkal-
1nazha1nak„ illct\'C a patikúk hogyan hirdethetik 1nagukat 
és te\·ékcnységi.ikct. 

- a szolgúlati rend. a1ne!y szerint úlla111igazgatús! h<.1-
1úrozat rendeli cl a gyúg.yszert{tr nyitva tartús~inak idejét 
és pl. ügyek:ti kötelezését. 

Ez a rajta piacszabúlyozús az „etikus" gyl:igyszcrészet 
\'elcjúr(lja és kétségkivü! ked\·czó a betegnek és az ú!la1n
nak egyarún1. süt a szak1nai és gazdascigi stahili1ús sze111-
pun1júból is rendki\'üli clónyci leht:tnek. U;.'1nnclyik !l:bo
rolt pic1i.:szab(d~d1zl1 ch· !l:nycg~nek 1ncgkérdiíjt:lc1:éc->e a 
gylig.yszcré~zL't ·,d·c1pénékci11-:I.; a csl1rbi1ású,·od li..:nne 
egyi..:nkl Cs Jénycg-:s libcra!izúlúsuk \'~igy i.:ltör!-:sük sú
!y\l:-i -:lLn<'1;-;i a11u1n;\liúkhoz \ ezcthetne _,\ piacc-;z<1b<.dyozúc-; 
L'!.t'n cl\'L'Í11L'k lérjogosuhs:igút 1negkérdéijclczni tchút nein 
lehel. Ugyanakkor azl is lútni ke!l. hogy a jc!enli.:gi tcch
nikúnak o!yan kö\'l.:tkczinényci ís \·annak. a1nelyek ko-
111oly kon!liktusokat generúlhatnak az úl!a111 és a g)'Ógy
szcrészek között. 

Vala1ne1111yi !l:nyegcs piacszab[ilyozú elc111 egyben uz 
{d!a1ni bea\'atkozús eszköze is. a1ni1 a szakina csak nehe
zen \'agy alig tud befu!yolsu!ni. i!!t:t\·c g:yakran l1lyan L'SZ
közökhöz nyú!.. a111clyek csatatérré \'c'iltoztathatják a 
~\LH!\SZL'Je:-;zetcl !\!cginl csak a teljességre türck\·és 
s1.úndéka nélkül. az ;ill:1111igazgatússal az c!inúh é\·ckbcn 
folytatott .. csatározúsuk"' küzü! néhúny jcl!cinzö 1no1nen
tu1no1 c1nlitek. Ilyenek 

·-az 5000-es !akossúgi hatúr e!ti.ir!ésére„ i!lct\·e csiik
kentésérc (3000 lakusra) \'onatkozó kezdc1nényezCsi.:k. 

a inüködési körzet „!l:!lazítúsa··. 
- a sze1nélyi jog i111éz1nényének n1cgkérdó.ie!cz~~t'. 

rn:tjd a 1ni11isz1ériu111l1(1] \'a](\ .. kitclepih.::sén-:k·· \'it;'ija. 
-- a tulajdonjugi korlútozúsl1k fcinldúsút Cs a .. rcú!jn~ 

gú„ gy'ógyszcrtúrakhoz haS(lnl\'i intéz1nényck jln·úhagyú
s:n c~lzó kczde111~nyt'z~st'.k. 

- a zúnl'orgalinú gyógyszenún:1k létcsitésénck és 1nli
köd1e1ésénck \'iharokk<1l terhes szab{1!yl1zús<1. 

_, egyes \'ényné!küli gyúgyszcrck gyligys:.r.crtúri rur~ 
.!,!al111az{1si 1nl111Dpóliu1núnak 111cgkl:rdi.ijclczl:sc. bc!cért\·e 
a szabadpolcos rendszerek tcrvczt:tt engedé!y·czését is. 

a patikai profi! drasztikus bö,·í1ésére irúnyuló kczdc~ 
111ényezések. il!c!\'e idén pl. a patikai kérdöi,·ek \'ÍSSZ<J\'U

natúsa. 
az ügyeleti kijeló!ésse! kapcsolatllS \·itúk. 

- az úrrés- és gazdasági intézkt:dések. belcérl\'C az úr
rés idci ,·últt1ztat{1s{1t. az úrrés-szabú\y(.1z;\s felokhísúra 

zést. az indokolt valorizúciós intézkedCsck eln1aradúsú1. a 
n1agis2tnilis díj rendezés évtizedes ehnulasztúsát.. továbbú 
a tb szin1ultún túinogatús uta!úsúnak u1óu1alúsos rendszer-
ré való úta!akitúsúl. 

Ezek az esetek arra Jigyeln1czl\::tnek. hogy 
- az ágazat az aktuális politikai szándékoktól 111indcn 

tnós - \'ál!a!kozási fonnúban 1nüködö -- ;:ígazatnúl jobban 
függ. 

- a szabúlyozús. illet\'c a bcavatkozúsi kísérletek szak-
111ai és piaci racionalitása gyakran csorbút szenved. 

- az úgazati (és a patikai) bevételek és kiadások clsö
surban szabúlyozúsfüggők. 

~ 1níg az egyes gyógyszertúrak „t<.írsacla!ini 111cgité!é
se" jórészt az adott egység n1unkújútól függ és többnyire 
visszaigazu!ja a patikus törck\'éseit.. ennek ha.-;zna 1negle
hctósen kor!c'ltozol!. 1ncn a gazda.;;;ígi J'eltéti.:lck a!akulúsú
b~111 (alakitúsúbanJ a; úgat<!! úllain! 1negítélése a 111cghat{1-
l'll!.ll. 

·<.!patikai vúll,dku.-::<'1:-;(lk l:rd.;kvéd-:!ini l:s piaci 1noz
gústen.: L\1rlúto1.{1t!. ii111nagukb;111 incglchet(íscn kisz(i]g;'tl~ 

últa!ciban lliúbavah'1ak ;1z ~d!ain . .!egyözésL·re·· irú
nyu!t1 akciók. dc crcd1nén;'t !ehet elérni a ineggyi.izéscs 
technikúkkal. 

Nyih·ún\'akian ne1n rcúlis kon!liktuskezclési technika 
!lgyeltncn ki\·ü! hagyni {pontosabban 1udo1núsul \'enni) 
hDgy piacszabúlyozús cí1nén az úl\a1n o!yan bca\'atkozúsi 
!chctöségckkc! rendelkezik„ ;:unclyck az úgazat 1nüküdé
sét az indokoltnúl jubban be!'"olyúsolhatjúk. \·agy akúr el
!ehctctlcnithctik. Nyilvún az sc111 júrható út a szakn1a szú
n1úra. hogy az úl]a1ntúl \'aló függés 111érsCklése érdekében 
az .. etikus„ gy(1gyszerészet építli pilléreinek a lcbont~isút 
kezdcinényezL .;\ 111L'gl1ldús csakis olyan inódon képzel
hető cl. hogy a szak111a az önkonnc'1n;'zatis{1g eh·ére Cpül
\·e \·eszi út. ál\an1i szab{!lyozúsi„ cngcclél;'czési, c!!en(irzé
sí és szankcionú!úsi funkciókat. \'ala1nint egy új „szcrzó
dés·· keretében hosszú tÚ\'ra érvényes 1nódon rögzítik 
;,izok;Jt ;J felt~telekél. an1clyek a 111üki"idtctönek kellö ga
ra11ciúk~i1 1anal111az11ak azokon a tcrülL'tekt:IL aho! a f'cl
adat-;ü\·úl!~ilús 11co1 !ch-:tsl:gcs. Ennek a konfliktuskezelé
si tcchnikúnak akúr az cls(í példúja is !ehet a nyúron c!f'"o
gadott Szúndéknyilatkozat. an1cly - tcljcsü!Cse esetén -
néh<iny prt1b!é111a 1nérséklését illel\'t.: 1ncgold<ísút n1úr clti
scgítheti. 

Ehhez pcrsz-: cklszi.ir tisztúzni kell. hogy 111e!y jogok
rúl. fl'Jadat(1króJ i:s 1niJycn !'"c[tétc!cJ...:kc! hajlandó h~lllOll·· 

dnni r~ivíd-. közép- és hosszútú\·on az úlla1n. illetve n1c
lyck azok. an1e!yekct a gyógyszerészet fclclösséggcl 
Út\·,í!!a!hat. ,\zokat az clc1nckL't pedig. a1nelyek.ct bclútha
tó idlin belül ncn1 lehet az ú!lanlló! Üt\·cnni. a kiszú1nítha
t\'isúg érdekében hnsszú tÚ\'Ú 1negú!!apodósokban kell sta
bilizú!ni. 

irúnyuló 11éhú11\' é,·,·c] czc!{)tt! n1inisz!cri kczdc111énye- z !l:inL\,· s11a,· 11 11dph,1r111w.y 


