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7. SZÁM 

10 ÉV EREDMÉNYEI 
DR l'ILJVION GYUL·A miniszterhelyettes 

Tíz éve, hogy a gyógyszertárakat államosították 

Ez a tény nem csupán azt jelentette, hogy magán

tulajdonból társadalmi tulajdonná váltak Az 

államosítás alapvetően megváltoztatta a gyógy

szerészet szervezetét, a gyógyszerellátás rendjét, 

a gyógyszerészek helyzetét.. · 

A felszabadulás előtt a tőkfa,tárnadalmi rend

nek megfelelően a gyógyszertártulajdonosok nagy 

részét kapitalista szemlélet és magatartás jelle

mezte Kapitalista törekvéseket képviselt az alkal

mazott gyógyszerészek egy része is, azok, akik azt 

remélték, hogy előbb vagy utóbb maguk is 

gyógyszertártulajdonosok lesznek Nagyobb részük 

pedig megadással viselte sorsát, mert sem szak

mailag, sem tá1sada]1nilag, se1n a.nyagilag ne1n 

talált igazi megbecsülésre. A gyógyszerészeknek 

csak egy töredéke ismerte fel hivatását s igyeke

zett ennek megfolelijen felelőssége tudatában 

dolgozni és tanulni .. Altalában úgy vélték, hogy 

hivatásuknak eleget tesznek, ba a betegek ellátása 

terén a szakma szabályainak megfelelően járnak 

el. Nem szorul magyarázatra, hogy ez a tevékeny

ség nem fedte hivatásbeli kötelezettségeiket. Ez a 

magatartás a gyógyszerészek elszigetelődésére ve

zetett. Az államosítás előtti időben az orvos

gyógyszerész kapcsolat, még szakmai vonatkozás

ban is, elsősorban anyagi érdekközösségen alapult 

A múltban a gyógyszertár a kapitalista érde

keknek megfelelően nem csupán a gyógyszer ki

szolgáltatás szakn1ai szerve volt, hane1n a tőke

gyűjtés, a vagyonosodás eszköze is Ennek meg

felelően alakult a gyógyszertárak telepítése is. 

Az üzleti tevékenység mellett az egészségügyi 

szempontok háttér be szorultak A gyógyszerész

képzés viszonylag a.lacso11y szü1vona1a ne111 bizto

sította a hivatás megkövetelte minőségi követel

mények teljesítését sem 
Az államosítás új ko1szakot nyitott a gyógy

szerészet történetében 
Az államosítás azt a régóta f8lismert, de i1em 

érvényesített alapelvet juttatta kifejezésre, hogy 

a gyógyszerészet az egészségügy szerves része 

Ezzel a gyógyszertárak az egészségügyi ellátás

b_a11 az egészségügyi intézmé11yekkel egyené1 t,ékű 

szerepet és felelő8séget kaptak 

Szervezeti vo11atkozásban az államosítás azt 

eredményezte, hogy a gyógyszerellátást decentra

lizáltuk Megyeszékhelyeken gyógyszertári köz

pontok létesültek, s ezek illetékességi területük 

szeryező és szak1nai irá11yító szerveívé váltak„ 

Feladatukká lett az elosztó hálózatnak a szük

ségletek és igények szerinti kiszélesítése, a lakos· 

ság gyógyszerellátásának minél jobb biztosítása, 

a g,yógyszerészi inu1tlrába11 a szakmai igé11;yek 

foltozott érvényesítése, a szakn1ai tudás bővítése 

és a gyógyszerek minőségének hatékonyabb ellen

őrzése 

Az államosítás további következménye volt 

szervezeti téren, hogy a gyógyszertárakat elsősor

ban azokon a helyeken létesítették és a meglevők 

egy részét azokra a helyekre telepítették, ahol 

arra az ellátásr'!c szoruló lakosságnak a legnagyobb 

szüksége volt. Igy lehetővé vált, hogy gyógyszer

táralrat ne csupán a városok centrumában, ha11em 

a külterületeken is szervezzenek A telepítést 

nem kapitalista, merkantil szempontok, hanem 

az egészségügyi ellátás érdekei és követehnényei 

szabták meg 
Jelentős mértékben megváltozott a gyógy

szerészi munka 1ni11ősége is A gyógyszertári köz· 

pontok főgyógyszerészei az állandó szakmai in

struálással lehetővé tették, hogy a gyógyszerészek 

fokozott minőségi követehnényeknek is megfelel

jenek Ugyanezt a célt szolgálta, a szakfelügyelői 

hálózat és labo1a.tóriun1olr szervezése is 
A legnagyobb változás azonban a gyógyszeré

szek szakn1ai tekintélyének szükségszerű megnöve· 

kedése volt. A gyógyszerész, aki egységes elvek 

és sze1npontok szerint, azonos módszerek alkal

mazásával dolgozik, kétségtelen, hogy szakmailag 

1nagasa.bb rendű munkát végez. Ez a.rra készteti, 

hogy szüntelenül képezze magát, tanuljon, szak

mailag állandóan fejlődjék, hiszen csak így képes 

a követelményeknek megfelelni. 
A betegek gyógyszerellátásán túl a lakosság 

általános egészségügyi ellátásának minél jobb 

biztosítása az orvosok és a. gyóg,yszerészek szoros 

együttműködését követeli meg Erre szakmai és 

politikai szempontból egyará11t szükség ";·an. __.\_szer· 

vezeti forma megváltoztatása, a gyógyszerészet 
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tartalmi értékének módosulása új alapokra he
lyezte ezt a kapcsolatot is .. Szélesítette és maga
sabb szintre emelte az onos és gyógysze1ész kap
csolatát az új gyógyszerek: ismertetése, s az egyes 
gyógyszerek hatástanára vonatkozó szükséges 
szakmai tájékoztatás, ta11ácsadás te1én A jövőben 
a gyógyszerésznek még inkább ana kell törekednie, 
hog,y az orvosnak gyógyszerhatásta11i vonatkozás
ban szakértő tanácsadója és közvetle11 segítőtársa 
legyen A2, orvostudomány egyes szakágainak 
rohamos 11övekedése lrövetkeztében az .,orvos kép
telen a gyógyszertudomány területén a hasonló
képpen nagyarányú fojlődés miatt a jelentkező 
új gyógyszerek hatástani és alkalmazási tudni
valóit idejében elsajátítani. További feladat a 
FoNo-nak mind kiterjedtebb népszerűsítése is. 
A zavartalan gyógyszerellátás szempontjából nem 
elhanyagofüató és nem alárendelt feladat a gyógy
szerellátás helyzetéről az orvosok rendszeres és 
folyamatos tájékoztatása sem. 

Az államosítás nem csupán a gyógyszerellátás 
tekintetében jelentett új lehetőségeket és fejlő

dést, hanem jelentős változást hozott a gyógy
szeiészek helyzetében is. A szakmai fejlődés és a 
továbbképzésnek intézn1ényes biztosítása számot
tevő eredményekhez vezetett l\ilinden elfogultság 
és túlzás nélkül meg kell állapítani, hogy a gyógy
szerészeknek a rnúltban erre csak kivételese11 volt 
lehetőségük A gyógyszerésznek az egyetemen 
megszerzett tudásával kellett egész életén át 
boldogulnia, s csak egy jelentéktelen kisebbségnek 
volt módja és anyagi lehetősége ana, hogy to
vábbképzésbe11 részesüljön é~ így a szakmai l{öve
telményeknek megfeleljen Eppen azoktól tagad
ták meg ezt a lehetőséget, akiknek magukra
hagyottságukban és elszigeteltségükben elsőrendű 
szükségük lett volna a továbbképzésre, a szaknmi 
támogatásra A falusi gyógyszerész előbb-utóbb 

beletörődött sorsába, melynek megváltoztatására 
- az adott körülmények között - képtelen volt 

l\la mái nli11den gyógyszerész,. elsősor han éppe11 
azok, akik erre rászorulnak, állandó szal{1nai tá
mogatásban, instruálásba11 részesülnek és intéz1né
nyes továbbképzésben vesznek részt Ez a tovább
képzés az egyik legdöntőbb oka annak, hogy a 
gyógyszerészek szakmai megbecsülése az elmúlt 
tíz év folyamán jelentősen emelkedett, s értékes 
munkájukkal kivívták a társadalom elismerését 

A fejlődésnek ilyen távlatai lehetővé teszik, 
hogy a gyógyszerész szakmai öntudatában is 
nagymértékben megerősödjék A. társadalom ma 
már tudatában van annak, 11ogy a gJrógyszerészek 
az egészségügyi ellátásban milyen fontos és nél
külözhetetlen szerepet töltenek be és ei1nek meg
felelően becsüli és értékeli tevékenységüket. Ez a 
társadalmi megbecsülés nem csupán a közvetlenül 
érdekelt lakosság, hanem a párt és kormány
szervek részéről is állandóan megmuta.tkozik. 
Az a tény, hogy a gyógyszerészek az elmúlt évek 
fülyamán a fiZetésrendezés sorá11 1{0111oly anyagi 
eredményekre tekinthetnek vissza, kétségkívül 
munkájuk értékelését és elismerését bizonyítja 
Kétségtelen, hogy a legutóbbi évek fizetésrende
zése a gyógyszerészek anyagi helyzetét jelentősen 
megjavította. 

A szocialista egészségügy építése tette lehetővé 
hogy a gyógyszerészek felismerjék a társadalom'. 
ban való szerepüket, azt a felelősséget, amellyel 
a népnek tartoznak Ezt az elmúlt évek során 
mind mélyebb felismeréssel és meggyőződéssel 

juttatták kifejezésre. Ennek ellenére ezen a téren 
még ma is sok a kívánnivaló.. A gyógyszerész 
évszázados beidegződés alapján úgy véli, hogy ha 
s~akmailag helytáll, eleget tett kötelezettségének 
Ugy érzi, hogy tevékenységi köre a gyógyszertár 
küszöbén végetér. Ez ellen a helytelen szemlélet 
és magatartás elle11 erőteljesen küzd811i kell. 
A gyógyszerésznek tudnia kell azt, hogy az ellátási 
körébe tartozó lakossággal a legszorosabb kap
csolatot kell teremtenie .. s mint a lakosság bizal
mának egyik letéteményese - szakmai feladatain 
túl - a lakosság nevelésében, felvilágosításában 
is közre kell működnie Az orvos mellett a gyógy
szerész az, al~i1e ebben a v-onatkozásban a leg
súlyosabb felelősség és kötelezettség hárul 

Az államosítás nagymértékben hozzájárult az 
orvos, gyógyszerész és beteg viszon:ya egészséges 
kapcsolatának fejlesztéséhez és kialakulásához is, 
de nem teremtette azt meg.. Ennek céltudatos 
kialakítása inég a jövő feladata Miután az anyagi 
érdekközösség orvos és gyógyszerész között meg
szűnt, n1egvan a lehetősége an11ali;, 11ogy az együtt-
111űködés szakn1ai és társa.dal.mi szi11ten jele11tősen 
megerősödjék. Az a káros feszültség, mely köl
csönös 111eg i1e1n é1 tésböl állott elő, ö1 vendetesen 
csökkenő tendenciát inutat Az orvos, a gyógy
sze1ész és a beteg egészséges kapcsolatának: ki
alakulásához elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
gyógysze1·ész az orv-os közvetle11 segítőtársána.lr 
érezze magát, s a betegel{ előtt i11agata1tásával 
tovább erősítse azt a bizabnat, a1nely az orvos, 
a gyógyszerész és a beteg kapcsolatának egyik leg
fontosabb alapvető követelménye 

Az álla1nosítás szervezeti és ta1tahni vonat
kozásai azonban a gyógyszerészet fejlődését és a 
gyógyszerészek n1egbecsülését ö11111agukba11 ne1n 
biztosíthatják. Ezt dsősor ban maguknak a gyógy
sze1észeknek kell szo1galn1azniol} és e11e minden 
lehetőségük n1eg is va11. Az államosításkor n1il1den 
illetékesbeu az az aggály merült fel, hogy a gyógy
szerellátásban nehézségek és zökkenők állhatnak 
elő„ Ez azonban nen1 következett be "'\z 01sz«ig 
lakosságának gyógyszerellátása az államosítást 
követőe11 i':l fol:ya111atos és bizton.ságos ina1a.dt 
A volt tulajdonosok többsége a megváltozott kö
rül1né11yek l{özepette is a kötelességérzet és a, 

hivatástudat jegyében végezte munkáját 
Az 1956. évi ellenfonadalmi események alkal

mával a gyógyszerészek a rendkívüli körülmények 
között is önfeláldozóan teljesítették feladatukat 
s ezzel mindenki előtt bebizonyították, hogy rájuk 
válságos időkben is számítani lehet 

Az államosítás óta eltelt tíz év eredményei azt 
bizonyítják) hog:y a gyógySzerellátás szocialista 
formája megfelel a lakosság igényeinek és köye
tel1nén:yeinek 

Idónként egyesekbeu felu1erül a kéulét'> : in
dokolt-e a gyógyszerészképzés minőségének ja,i
tása, a követelmények további emelése ? Nem 
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egyszer hangzott már el az a megállapítás, hogy a 
gyógyszerész tízszer annyit tud, mh1t amennyi 
munkájához szük:séges, szemben az orvossal, 
akinek: tízszer ann:yit kellene tudnja, hog:y 1'.Jva
tását maradéktala11ul elláthassa Ez a tetszetős 

szen1beállítás a.zo11ba.n éppe11 a.z el1núlt tíz évben 
bekövetkezett lényegesyáltozásokat hagyja figyel
me11 kív-ül A i11a gj~ógyszerészei éber őrei annak, 
hogy a gyógyszerellátás minőségében zava10k, 
netán végzetes hibák ne álljanak elő. A gyógy· 
szerészne1r az ellenőrzés kapcsá11 sze1nélyében kell 
felelősséget ;,;·állalnia azért, hogy súl;yos következ
ményekkel járó gyógyszercserék ne forduljanak 
elő Az ő feladatuk gondosan és körültekintően 
figyelni azt is, hogy működési területükön a 
gyógyszer-abuzus következtében milyen jelen· 
ségek lépnek fol. A gyógyszerésznek e téren is 
fokozottabba11 az orvos segítőtársáv-á kell ·válnia. 
Ha a gyógyszerész föladatát és felelősségét így 
é1 tékeljük, akkm azt kell mondanunk, hogy a 
gyógyszerészképzés rninőségénelr javítása feltét
lenül helyes és indokolt. 

Ez a feltev-és ne1ncsalr a g·yógyszerészet terü
letén merült fol, hanem más szolgálati ágakban 
is, így pl. a n1é111ököknél, a.k:ilr hasonlóan igen 
n1aga.s képzésbe11 részesülnek, ennelr ellenére az 
életbe11 többször a tudon1án:yág szlik szak1nai 
területére i1ye1nek: beosztást, rnel,y látszólag indo
kolatlanná teszi a magas szintií képzést Mégis 
lehetetlen eltekinteni attól, hogy ebben a szakmai 
részágban is ne a legmagasabb képzettségű embe
rek dolgozzanak, mert így válik lehetségessé ennek 
a 1ész-szalrágna.J{ a feilődése és köz·vetve az egész 
tudományág fejlődése és fojlesztése. 

Az államosítással lehetővé vált, hogy a gyógy
szerész a szocialista társadaJ01n igényei és k:öve
telményei szerint gyakornlja hivatását. Ennek 
megfelelően egy új feladatot is el kell látnia : 
a dolgozók egészségügyi neyelését és folYilágosí· 
tását A gyógyszerésznek, mint az egészségügy 
munkásának megtisztelő kötelessége, hogy legjobb 
tudása szerint közreműködjék az ellátására bízott 
tömegek egészségügyi kultúrájának emelésében 
Mint természettudományos képzettségií embernek, 
ez is szorosan 11ozzátartozik alapvetó hivatásbeli 
tevékenységéhez. 

A gyógyszerész csak úgy válhat népének szol
gálójává és akkor tesz eleget értelmiségi, hivatás
beli kötelezettségeinek, ha közvetlen kapcsolatot 
tcren1t a i1éppcl, ha arra törekszik,. 11ogy az en1be
reket életük minde11 viszon:ylatában segítse és 
tán1ogassa A szocializn1us elsőre11dli törekvése 
az ember jobb életfeltételeinek biztosítása Ezt 
a törekvést hatékonyan segíti elő az egészségügyi 
kultúla emelése, an1el3ret az egészségügyi 11evelés 
és fohilágosítás eszközével lehet megteremteni 

A PLACEBO KEZELÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEI 

Bá1 a placebo-kezelés kérdésében eddig :N~yugat

Németországban bírósági döntés még nem volt, az ottani 
jogászok jónak látták. valószínűleg az eset g;vakorisága 
miatt, hogy ennek J°ogi következn1ényeivel foglalkoi
zanak. Dr. S eh u 1 t z hanno'\1 eri jogász szerint az orvos 
csak akl{or alkalma.ihat placebo-keze!ést, ba a beteg 
ol;yan állapotban '' an, hogy a szubjektív panaszai 

Felszabadulásunk óta az egészségügjr minden terü
letén páratlan fejlődés1ől számolhatunk be. Sajnos 
az egészségügyj kultúra ní,,-ójáról ezt már kevésbé 
mondhatjuk el A hazánkban lezajlott kultúr
fCnradalon1 ige11 jelentős eredn1ényeket ért el, de 
ez a 111egállapítás az egészségügyi k~ultú1a ter·ü
letére csak részbc11 ''onatkoztatható Ez a hiányos
ság az egészségüg.ri dolgozók így a gyógyszeré· 
szek számára is igen nagy feladatot jelent A gyógy· 
szerész11ek ebben a inunkába11 részt kell vállalnia, 
mert a tömegekkel való közvetlen kapcsolatát 
elsősor ba11 ez úto11 tudja kialakítani. 

Új munkaterületet jelent a gyógyszerészek szá
n1á1a a megelőzés elYének é1 vényesítése is. Látszó
lag a iuegelőzés el\1 ének_ gyalcorlati érvényesítése 
nem közvetlen része a gyógyszerészi munkának 
A gyógyszerészet természettudományi, magas 
szintű is111eretei azonban e11nek a feladatnak meg
valósítására is alkahnassá teszik Bizonyos, 11ogy 
ebben a \'Onatlcozásban ismereteik jelenleg nem 
teljesek ; megfontolás tárgyává kell tenni, mennyi
ben lehetséges és szükséges eze11 ismeretek meg·· 
szerzésére az egyeten1j oktatás keretén belül is 
lehetőséget adni. 

Amikol a gyóg:yszerész magas szintű képzését 
és e képzés fBll1asználásánalr lehetőségeit elemez
zük, a gyógyszerésznek az egészségügyi kultúra 
emelésébe11 és a megelőzés elvénelr érvényesítésé
ben \Taló szerepét úgy kell 1ninősítenünk: mint 
amely a gyógyszerészek hivatásának gyakorlását 
a szocialista társadalo1nba11 biztosítja 

Szocialista államban a gyógyszerészet további 
fojlődésének minden lehetősége adva ~rnn.. Az 
államosítás olyan kereteket biztosított, amelyek
nek tartalommal való kitöltése teszi majd lehetővé 
a szocialista típusú gyógyszerészet megteremtését 
Ehhez, azonban az szükséges, hogy a gyógyszeré
szek törekedjenek a szakmai isn1ereteke11 túl 
ideológiai tudásra szert tenni, meJ;y lehet6vé teszi 
teljesértékű lrözre1111íködésüket a szocializmus épí
tésében. :Meggyőződéssel va.!la.niok kell, hogy a 
gyógyszerész-hivatás gyakorlásának szerves része 
a lakosság egészségügyi kultürájának emelésében 
ya]ó közvetlen közreműködés Érezniök kell, 
hogy minden tevékenységük a nép szolgálatát 
jelenti Az eltelt tíz esztendő alatt a gyógyszeré
szet nagyot fojlődött, új szervezeti formák jöttek 
létre, a gyógyszerészek szakmai munkája igen 
jelentősen javult Intézményes toYábbképzésük 
lehetővé tette szakn1ai tudásulr nö\rekedését, társa
dalmi megbecsülésük megnövekedett. A gyógy
szerésze]c az eddig elé1 t eredmén~rekre büszke 
öntudattal tekintl1etnek \Tissza. 1'~zek a.z eredn1é
nyek kell. hogy forrását jelentsék az újabb erő

feszítéselrnek, ainel:y-ck v-alóra fogják váltani a 
szocialista gyógyszerészet kialakítását 

n1ogszüntetésére egy obji::ktíve hatástalan szerre van 
szüksége ,ó.~z 01„osnal{ azonban meg kell győződnie 
a116l, hogy objektív panaszok '-'alóban nincsenek, vi. 
szont a placebo hatásá1a a beteg állapota javul Ilyen 
esetekben u'lólag az orvost nem lehet a csalás vádjával 
illetni 
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