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A Magyar Népköztársaság egészségiigyének története 1945-1990: 
Gyógyszer-, mííszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás'' 

Dr f(eclvessv Gvörc:v 
- +' Ö-

E!ifz11zé11y: A hannincas években a beteg az o·r1 és 
111ás bctcgségbiztosítók révén a fClírt receptre ingyen kap
ta n1cg a gyógyszert. A. n1agúngyógyszcrtárak a Mí.lgyar 
(iyógyszcrész Egyesület és a fvlinisztériu1n rendeletére 
CJY()J/\ alapra csekély díjat fizettek be nyugdíj- és beteg
ség biztosításra. ;\z alap bérházakba fCktcttc vagyonát, 
a1nit a kornn1unista ál!an1kincstár kis;,~iátított. 

/ÍZ tílla111osítús kezdete: [ 947-hcn rcndclctjclcnt meg 
az örökös nélkül elhalt gyógyszerészek (háborús áldoza
tok, zsidók) gyúgyszcrtárainak állatni kezelésbe vétcléröl. 
Clyúgyszcrtár Vál!alatjötl létre (!Jarangi Sándor kon11nu
nista igazgatóval) kcreskedellni és ipari szemlélettel. A 
rnegbízoll gyógyszertárvezctö gyógyszerész (gondnok) 
volt. ! 949-ben rninísztériun1i utasítás elrendelte nlinden 
gyógyszertár-tulajdonosnak és bérlönck, hogy a hábo
rüban n1cgsérült gyógyszertárakat saját költségen javítsák 
ki. és a gyúgyszerkészh:t biztosítsa a lakossági ellátást. 
Ezt szigorüan ellenörizték . 

. -itta111osítás: 1950. jlllius 28-ún „kitünö'' elökészítCs
sc! az ország 1nindcn gyúgyszertúrúban 111cgjclcntck a párt 
rncgbízottai. El()zetescn scnuni scrn szivúrgott ki a terv
böL i\ bizottsúgok azonnal lcföglalták a gyógyszert<irat, 
annak berendezését, a gyógyszerkészletet, dc ezen kívül a 
gy·ógyszertár-tulajdonos házát, söt egyes helyeken a laküs 
berendezését, a bútorokat stb. is. \lezetünek külsü gyógy
szerészt hiztak 111eg. /\z úlla1nosító 111unkáhan gyógysze
részek is részt vettek. 

i\z ú!lan1osítolt gyógyszertúrak a rnár létrejött ;\Jiarni 
(iyógyszertár Vúllalathoz kerültek.;\ vállalat rendeletek
kel nüíködött. 

i\ vúrosokban addig arányos területi elosz\úsban lévö 
Cs jól n1üköcli) gyúgyszertúrakat szovjet rnint{1ra nagyrné
retüvé alakították, an1ihez a sze1né!yi és a szervezeti 
aJottsúgok egyaránt hiúnyoztak. Több kisebb gyt'igyszer
túr nH;gszLintetésévc! a !akossúgjc!cntös része távol került 
az cn1!ített centrnlizúlt g,y('Jg)'szertáraktól. 

:'\volt tulajdonosok - a legtöbb esetben 111ús helyen -
alkaltnazottak !ettek. i\z idös gyógyszerészek csak 10 
éves alkahnazotti n1üködés után kaptúk rneg a nyugdijjo
gosu!tsúgol. igy gyakran 80 évésen is kénytelenek voltak 
dolgozni. 

Lényeges \'Ú]tozúst crcd111ényezctt. hogy a Népjóléti-, 
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nKüd az Egészségügyi Minisztériun1 niegalakulásúval a 
n1inisztériurnhan létrejött elöbh a Ciyógyszerészcti és Mü
szerügyi Föigazgatóság, n1ajd az önúlló (jyógyszcrészi 
Föosztály gyógyszerész vezetésével (Lá:::úr .lenc'í}, arnely 
jogkörével és felügyeleti tevékenységével felváltotta a 
Gyógyszertár Vállalatot. Ekkor n1egyénként létrchoztúk a 
gyógyszertár központokat. Igaz, hogy a központ igazgató
ja szán1os esetben fizikai n1unkás, párttag lett, dc helyes 
és n1egfelelö biztosíték volt a nicllé kinevezett Cögyógy
szerész n1üködésc. ·röbb esetben a munkásigazgató elönyt 
is jelentett, n1crt nen1 kellett tartania a téves pártutasítá
soktól és nem egyszer kiállt a beosztottak szociális érde
keiért. i\ központokban késöbb galcnusi laboralóriurnok 
is létesültek. 1\ központ szervezetében fontos szerepe volt 
a sze1nélyzeti vczetönck, aki n1indig párttag volt, így 
gyakran visszaéltjogkörével. 

Szakj'eliigyelet: 1950-1951-ben az egyctcrnekcn e!
tnéleti és gyakorlati szaktanfiJ!yan1okat szerveztek gyógy
szerészek részére, akik ezt küvctöcn szakfclügyclöi fel
adatkört kaptak. Ezzel a korábbi orvosi cllcnörzés helyett 
létrejött a gyógyszcrtúri rnunka szak111ai, n1inöségi e!lcn
ürzése. 

l'ovábbké11zés: ;\ f\!1agyar Ci~,:ógyszerésztudornúnyi 
Társaság cgyctcn1i szervezésben tartott tanfolyarnai a 
·rúrsaság 1949-cs n1egszüntetésc utún abba111aradtak. 
! 951-töl a Szakszervezet közre1nüködésévcl a Gyógysze
rész Szakcsoportokban folyt a tov{1hhképzés tanfr1lya1nos 
rendszerben, részben kötclezö jelleggel. Ezeken a részvé
telt élénk ércleklödés kisérte. i\z c!öadók lcginkúbb cgye
tcrni oktatók voltak. 

1949-ben miniszteri rendelettel rncgkczdödött az Y. 
íVJagyar Ci.yúgyszcrkönyv szerkesztése. J\ Ciyúgyszer
künyvi Bizottsúghan n1üküdö cgycte1ni vczetök a közpon
tilag szervezett tanf()lyan1ok 1nellett gyakorlatilag az 
egész országban tartottak továbbképzö clöadásokat. /\z 
c16adúsok anyaga lényegében az új gyóg)-'SZcrkiinyv tar
tahnúnak és az új elöírásoknak az is111ertetésc volt. Így az 
\ 1. CJyógyszerkönyv bevezetését kitünö elökészítés e!öztc 
n1eg. A gyógyszerkönyvben érvényesült a gyógyszerké
szités és n1inllsítés új szernlCletc. 

i\ gyógyszertúrakat knrszerü kisgépekkel Illetve esz
közökkel !áttúk cl. /\Z l 95J-„„J CJ5-t-cs években az SZTI\. 
rcccpti.:kre hi.:v::zctték a l 51Yí1-os térítl.!st. Ez fclhúbonH.lúst 
keltett és a betegek tévesen csiikkent értékünek tckintct
ték a kiváltott gyógyszert. 

Elözölcg a gyógyszertúrban gyakorlatra szert tett asz
szisztens (egy ideig gyúgyszi.:rCsz-technikus cín1en) csak 
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gyógyszerész fC!ügyelete niellett 1nűködhetett. Ezt köve

lÖen bevezették Sopronban a gyógyszerkiadó- és cllenör

zö gyógyszertári asszisztensképzést. Önálló tevékenység 

alakult ki egyéni felelősség nélkül. 

Szalísajtá. A fVlagyar Gyógyszcrésztudon1ányi ·rársa

ság 111egszüntetésével megszűnt a 'rársaság Értesítője. 
1947-ben 111egindult az „A. CJyógyszerész", majd 1957-ben 

Ciyógyszerészet néven jelent n1eg a szaklap. Az Értesítő 
,'\jogutódaként" a ivtagyar Gyógyszerészeti ·rársaság Acta 

Pharn1aceutica 1-lungarica néven indított tudományos fo

lyóiratot. 
Eleinte sen1111iféle külföldi szak1nai kapcsolatot nem 

engedélyeztek, 1nég levelezést sen1. Először 1957-ben Ke
let-Berlinben volt k:hetöség konferenciún részt venni. 

/\z OGYI 1962-bcn jütt létre, m<~d 1968-ban az OKI 

szervezetén belül n1üködü gyógyszerészi cllen6rzési osz

tály az OGYI-hoz került. Így a többek között gyógyszer

törzskönyvezéssel foglalkozó intézet jogköre kiszélese

dett. 
1952-bcn n1egal3.kult az Egészségügyi ·rudomúnyos 

·ranács Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Albizottsú

ga. Feladata a tudon1ányos kutatórnunka irányítása, ellcn

örzCsc, a tudon1ányos kutató terv összeállítása és szakvélc

n1ény atlása. 
Az V. C.iyógyszcrkönyv 1954-bcn lépett hatályba, n1ajd 

! 958-bi:l.n megjelent az Addendum. 1955-ben az M.(J\ l(é

n1iai ()sztályán belül Ciyógyszerészeti Szakbizottság léte

sült, arni szakrnai tekintéllyel júrt. J(ésöbb megalakult az 

f'vfl'A és az Eü. Minisztériu111 közös Gyógyszerészeti és 

Ciyógyszerkönyvi Bizottsága, arni véle1nényezö és ellen

iirzö hatúllyal bírt ( l '!75). 

l\ szakszervezet szervezésében 1ninden n1cgyében 

szakcsoport részleg alakult. A VI. f'vlagyar Gyógyszer

könyv J 96 7-ben jelent 111eg új utasításokkal. 
ldi'lküzbcn az ()(i'{l keretén belül a FoNo több kiadú

sa jelent ineg. utóbb külön gyóg;'szcrészi és orvosi kötet

ben. 
1 ()úJ-ban az 1\kadé1niún Nen1zctközi (iyógyszcrCsztu

dninúnyi l(ongresszust szerveztek élénk külf1lldi érdcklö

désst.:I. Ez v11lt az c!sö lchetöség nyugati szakn1ai intézn1C

nyckkc! és szcrnl·lyckkcl kapcsolat IC\vétt:lérc. 
19(1.1-han a Szakcsoport helyett 1Ctrejütt a i\llagyar 

( tyúgyszl'részcti lúrsasúg. n1ajd a Társasúg l 966-ban a 

Ml JlESZ tagja lett. 

Az előzöl cg kCtségtelenü! csckCly szán1ú törzskönyve

zett gyógyszerek köre időközben b6vült, több licenc alap

ján gyártott és import készítménnyel. 

Tiufonuínyos 11ziuó:i;ítés: 195 I-ben szovjet niintúra be

vezették a tudon1ányos n1inösítö rendszert (kandidátus il
letve doktor). A ·rudon1ányos Minösítö Bizottság elsö el

nöke Schulek E/e111ér akadémikus volt, ennek ellenére 

csak kevés gyógyszerészkutató kapott egyébként megér

demelt tudon1ányos minősítést 

Szakképesítés: 1972-ben nem csekély ellenállást le

győzve (minisztérium, orvos-társadalom) megalakulhatott 

az Országos Szakgyógyszerész Képesítő Bizottság. ·röbb 

szakúgazatban nyílt mód elöírt gyakorlati idö birtokában, 

tanfo!yan1 és szakvi7_<;ga elvégzésével a budapesti és a 

szegedi egyeten1en 111üködö vizsgabizottságoknál szakké

pesítést nyerni. A szakképesítés n1egszerzése egyes vezc

t6i tevékenységek előírt feltétele lett. 

Az OGYI szervezésében kcllö isn1erct birtokában kb. 

50 gyógyszerész kapott megbízást orvosok és kórházak 

részére g_vógyszerisn1ertetii levéken_vség ellátására. Szá

n1uk később bövült, majd fCladatuk külfO!di gyógyszer

gyárak részérül hasonló n1egbi?..ással egészült ki. 

A gyógyászati segédeszközökhöz külön recept kellett 

111eghatározott i<löbeli korlátozússaL 

Idöközbcn egységesítették a gyógyszerek betegek által 

lizctendii úrát (térítési díját) 3-4 ill. max. 10 Ft értékben, 

ami általában kh. a ! 5<Xi-os térítésnek fClclt meg. Ez a 

gyógyszerkészlet kiárusítását ere<l111ényezte. J(ü!Hlldiek 

nagy szún1111a! vúsúroltak hazánkban olcsó gyógyszert. 

Sajnálatos. hogy ni.:ír a 90-es években a gyógyszertá

rak úgynevezett privatizálása helytelen rnódon n1cnt vég

be. l'V1ég abban az esetben is, ha a gyógyszertár vúltozatla

nul 1ncgn1aracit és a volt tulqjdonos Is 01t. tökések, gyak

ran az egészségügytö! túvoli szcn1élyck vúsúroltúk n1eg a 

gyógyszcrtúrakat, gy·ógyszcrész vezctöt alkaln1azva. 

G. Ked\'essy: llistory o.lthe healt/J carc oj.the /lun

garian People\· Repuhlik, 1945-1990: 111ediciue-. i11stru111c11t

a11 tflerapeutica/ equip111eut supply. 
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Gyói:,•yszertár-bútorzat eladó 
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.'\ hti\orzJt(ll l(Jl)() június~lig lia.sznú]jjk. I\Z é·rdckl(id(ík :1 htü()rz:\t()\ llH:gickinthctik. 

Az érdckléídéíknck fot(it klil<kik. 


