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c\Z irú11yítús l\Ol'SZPI'fisífést• (~S a kflzpontosított szakntHi \"('Zt'Ü~S hiZÍOSÍÍÚSa 

!HL !\:E?llPLEE J-\.li!·~'I' 

1\ g;rógyszcrtúrhálúzablt ii:-;szefogú (Jyógyszcrtári 
I\:.üzpnntok 1D56/57. évi dcccntralizúl<í.sa nern volt 
helyes lépés se1n szaknuti, sern gazdasági sze1npnnt
héil. Jelenleg az erre Cclkésziilt. volt ()rszágos 
(J-yúgyszertftri ]{üzpont helyett a v{t!lalati forn1ú
}Htn n1(ikild<'i il1uíllóan uaz<lc'1\knch'i !!VÖ!!Vi-izcrbíri 
kür.pnntokat olyan :..;zer~c~k irúnyítjú·l~· (:~"bcfnlyú
snljúk. a1nclyek a vú.1\alati gazclúlkodú:-; legalap
veté.ihli funkeiúival ne111 találkoztak, é;.; 1nunkate
riiletiik zü1nén, a gJ'c'Jgyítö-1negeUíz{j húl<'izat iní.
nyításúban scn1 találkoznak azonos 1irnl)lén1ákka! 
napi gyakorlatuk snrán. l~hh/íl kifnlyt'ilag ilyen 
i.<:;111cretekre s'znksél!iik nern \·olt: Í.L'.Y ennek rne!!
feleUí td<'.ik(:pzett:s1~Úge1 ne1n n ... 'tHlt•lk~znek. 1\ ga,z
dasági-felügyeleti el\en(írzést pl. a kereskerlclin i 
nsztálv vállalatait is cllen(irz(i re\·izorok végzik. 

}\.. I6tszá1n-. a hér-. a. készlet és a hitel!!ar.dálko
dús. a terve.zés (~S a :-:zervczés lcgkiili}nhiiz{íhb 
területein az cl<'íztíekben kifo,itott cllcnttnonrlások 
fclolclúsa a. felisn1cré:-:t kiJvetfícn azért is E<ürget/í. 
n1crt fennállásuk, óhatatlan li1k(r1/Jclús1tk c~ppe11 

az (_lsi-iztúrsadaln1i célt. a knrf;zcríí !I'i:Ó,u:vszerel!iítú;..;f 
vcsz(~lYer.tcti - va.ur legalá\Jhi8. n(;~atívan he-
fol)•ásolja. ·· · · 

~Javaslat ar, ellent1nonclásnk feloldúsúra: 

~i\z ollentn1011dások feloldásának egyetlen .1ar
ha.tó útja az irúnyítö szer\·ek éE< az irányított egy
séuck között a közüs nyelv kialakítása. az adckvr'tt 
st~uktúra (!s rendszer lJiztosítúsa. Ennek c!t'.•n'>s(~re 
kótféle üt látszik járhatónak: 

1. \1agy a gyógyszerbíri küzpontok v·útlalati 
jellegét 1ncgszüntetve azokat rílla1ni kö!tsc~!:!veh~si 

int<~z1nt~nnvé kell úL:-;zcrvezni. va!Ly 
2. a;;; irAnyítás napi gyakorlat)ti·. olyan orsz{tgos 

hatáskörli .szerv kezébe letenni. a1nelv rendc,lkezik 
az ehhez !1('.•lkiililzhetetleniil sziikscS!,!es aclott:-il
gokkal nlind ·a sze1116lyi. 111ínc1 a túrgyi feltl~tc\ek 
vonatknzúsában. 

Nnrra véve a kétféle n1euoldüst. szlik:-:t;!!e:-::nck 
t-arto111 ez alkalnnllnal is a;Í,na.k rögzítt!söt-':' IHl!!V 
az l~gésr,:':HÍgiig.yi :\"Iinisztéri llll1 \e rl' f'. f<')nsz tftl}-~t 
1\1()7-hcn határozottan Ú!:!V foglalt :í.llúst. hog:y: 
.. a ketttis úrrcndszcr !Cls~'fi1nolltsa ut:ún a gv<'1'g\,_ 
szertári kilzpnntnk t.ilhhé ne1n 111ííküdhet;H;11~~k 
vállalati fornuíban. A. jelenlegi vúllalati gazdálko
dási fornHl ncn1 euvcztcthctfí üsszc a szocialista 
euész.sé.uiiuv cólkit:{i;,éscivel és az 111úr rna. Pen1 
i1\dokoif ,„. a U.\:·r'igyszPrtúri kiJzpnntok 1níiküH 
tlés{>t a többi cgészségiiL'.Yi int(~zrnénvhez ltnsonlú 
kültséµvetési keretel~l1c1{ kív{111at-os. a jüvlíben 
hiztnsít.ani. ()lyan ésszeríí s1,c\rvezeti felc~pít(st kell 
alkalinazni. an1elyben az egé:-:;z;.;égiigy egység{'.!lt'k 
az elve szervezeti vonat ko;-;úsban is 1narnrlékta-

lanul t~rvón_ycsül". J.linthogy azonban a kcttc.ís úr
rend;.;zer 1negszüntct<;sc nen1 ,-alósult 1neg, a szer
vezeti for1na. n1euvúltoztatú;.;1ínak kórdt;se is le
került a na.1iiren<f{·(íl. ·utólag sokan iíllítják. hog_y 

l\JG8-tól a vállidati rendszer jobb fejliid<'si ''' fej· 
lesztési leheü.íst~geket nyújtott. inint: an1it az intl;Z-
111t':nyi keretek biztosítottak \·nlna. f-!:z a kérdL:,,,. 
lllijektí'i·e11 ncn1 válas;zolhatö ineg: hí:-;zcn hiányzik 
az összcba:-:onlítt'1si alap. 

Ez idéí szerint tehát sz{unolnunk kell a ténvek
kel: a. vií.tlalati rendszerrel. J~r, azonban 11en1 jei'enti 
azt. hogy ne111 lehetnl' jolihan konc~entnUni a/', 
erlif'orr(t.<;;nkat. H_é.-.;zlcikl;rdés. ho.i:.rv e!!vetlt·n <1r

szágos \-ú!lalatn'd (trüsztn'í]) t'•:-; t-'é;·ii!e(f igazgai!'i
:-:úgnkrúl vaµy \·a\a1nilycn 1nús jclleg!i szer\·rii! 
lenne-e sz/i. l~rrc 111a 111{tr annúl is inkábl_) van 
lehetlís(g. 1nivel hazánk regionúlis fejleszt6:-:t:rlil 
sz<'il \·a ar. erre illett~kcs nvilatkozat szerint „. hiú 
ciJ1r;í11d t:s szlik:-;l:)..\:t.ele1{ olyan (!!l:nn,\·el felh_:·pni. 
hog'i· \·a\a1ne11n'i·i uazdas<iui szer\·ezetiink il!e:-;z
kecl}ék a ki1ziga;,gat«tsi hat{~Í·okboz.'' 

Jiinclenk{'.ppen az c:l!úit'ts ja\·td<'t:-:a lt:nttl' \·;'u'l'tat('J 

e;!V i]\'l'll szcr\·ezeti inb'.·zkt'dc'.>stfil. Ennek liiz<Hl\"Í

t{1~ún~ elegendii, ha üsszehasnnlítjuk a gazdú!!~o
dús al(1 \·ont gy('>.uyszerfr~!esl".uek j(·µyzt'.~kt"nck 

nl•ha igen jelent{ís ·~- 1ncgyt~nkénti cltéréz.:eiL 

• .c\z eg,vc•:-: gyt'igy;.;zerbiri kiizpuntok rna az il!'

:-:zúgn:-: sziiks(\~letnek 1nindössze ntquÍ.n\· ;.;zúzalf"
kií.t kt~p\·iselik~ (:.:-: llH\~ a f()vúrn:-:nak cgi· nagys<Íu· 
renddel 1111!,!ynhb int':rete st•n1 Íl:szi k•het()vl; a 
knn1plex gé'1·;c:-;íté:--t. pl. a C'.'iOina,uo\{ts. a kiszprelr:·:-: 
ten;n .. ~\z iize1neltetl·:-:i 1u1\·auok hcszerzr;:-:t'. az iiur
vit.cl korf.izeríísítése. ar. i1i'forIJHÍei/1('serc. a szitkn;ai 
fejleszté:- legkiilün büzlíl 1h 1111111katc~riiletei11 jele11 t./is 
tart:aléknk vnln:ínak f'cltárhat{ik t;s ezú!t:a! fok(1· 

zcídna a hat<ikonvsií.u: .. ~\ hclycnk6nt nuí.r rH:nH·:-:ak 
11von1ns;1,f/1. ha1u;n1 .az ellút&st \'Cszt:lvezt.(:tf) inun

k;tcrflgondnk telje:-: rncgolrlúsút- ugy;111 ne111 \'Úr„ 

hatjuk p\lsztún a szer,·eztd:i \·1UtozÚ3f/1!. dc r(·sz" 
leu:cs nldúdií.su k c.uc~;.;1;en bizt.nsra. veltet{i. 

_,-\ \'tÍllalat.i lu.tb~konvsáu e várhatú niivekedt;z.:e 
re<í.!i.-; cé!kiti'ízt;s. J·ra ;::-:a\';:' a központilag nrszÚ}.!:(l

sa11 es::ysc~gcs szi)\·eggel kia(lnt:t tújt:koztat:úk. ut.a
sítúsok :-:th. jelenlegi Uil.ihlt';pc:-:(·;:-: (1tjút. az \.'TTL' 

fordított iunH'~rdek feleslege:-; cn1bcri 111unkát sziln
tet.jiik n1eg - tnúris jelenfi'ís 1Hcgtaka~ítá:-;t ('1-tiink 
el úuv. hn!!V kilr.hcn a1> infonnúcióárainlús 1ne!!
gyo1:~~d. C>L}ekth: okok 111iatt killi)nöscn a !~i
:-;obh gy1'1gyszertúrl ki"lzpont(lk - non1 kt~pe:-:.ek 

1ni11de11 euye:-; szakteriUet. :í.i:fouú irúnvítú.'i{U«l. hi
szen ennt;l~ c](ífeltl:te\e az len1;é. hnµ_\: az irúnyíh'1 
~zervezetÍJe11 a ~zakteriilotok inindcgyiköre ineg
ff.]e\{i szil.111ban Jusson kiváló 1nin6sítéEn'í sze111i~l.v. 
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Nyilvánvalú, hogy az „uni\·erzális szake1nherek" 
kort~. lej1irt. :fgy ';~ szükRéges. a gyógyszerészet 
1ninden idetartozó szakterületét útfogó irányítás 
csak a kiilönböz{) irányban jól képzett szake1nbc
rck szerve;.:ctérc tánuu.;zkodva képzelhet{) cl. Ilyen 
--- ideális ·- irányítfl szervezettel a ina 1nííkörl{) 
központok egyike sen1 rendelkezik. de az nehézség 
nélkül 1negvalósulhatna - 1ni11clen külön ráfordí
tá:-; 1H~lkül - egy új szervezeti fonnában. 

25. évfol~·iun 5. sziín1 

I\.étségtelen, hogy a túvolabbi cél: a lakosság 
egészének tnindenkori teljesen ingyenes gyögyszcr
cllátása. Perspektivikus társadal1ni célkitíízéseink
nck ez felel zneg. Ennek 1negvalösulá~11t után a 
gyógyszertárak n1líködésének 1negfelel6 kerete csa.k 
az intéz1nényi jelleg lehet. ~~ddig azonban, a1níg 
a. népgazdaság teherbírö képessége a cél elérését 
nen1 teszi Iehetiivé. az a. feladat. hogy az adott 
viszonyok között legcélszerííbb. leghatékonyabb 
1negoldcí.s felé törekedjünk. 

A í'olyarnatos (>;.; korszeríí gyllgyszt•rellútús It•ltételt-inPk hiztosít.úsa. 
~\ g'}'Óg'yszertdlútús é:-; ar, eii. irúnyítú;.; fi:-;szt>fiiggésP 

lll~. ISC'~Y Zf)L'I';\'.\'" 

.JI11nkakürün1bc'il kifolyúlag gyógy.szertúrvezct6i 0s 
gy<'ig:y.szerif'n1crtctfíi a::-;pektushól tudok a kérdl~s;;c] 
foglalkozni. I~ kcttéís funkcióban - egyrészt orvns
kilzelbcn. 111úsrt~szt lietcgküzclben - a lcgelc\·e· 
nchben l~s 1néu torzítatlanul érzékclheti)k 1nind~ 
azok a ncgat{~- jelenségek. a1nelyek .szükségessc; 
teszik. hogy a korszerü gyúgyszerellátás feltételei
nek biztnsítúsa ,·(~gctt eléírclépjünk; ter111észetesen 
ki-ki a n1aga i!letöke;;;ségi tcriiletén. de feltétleníil 
iisszefog<Jttan és egy OJltÍ1nálisan kiala!dtott kon
ccpeiú szerint. 

A. „gyc'>gyszcrcllútás'' kifejezc:s alatt a !Jele[! 
uyógyszerrcl való clléltásút érto1n. s a továbbiak~ 
l-1~1n,,~l lJeteu e\lút<lsának szcn1sziiuéh()I szcretn<:n1 
gnndolatai1;1,at felvúzolni. '~ 

rrern16szetcspn a beteg gyc'igyszercllútúsa ne111 
független íthetJí az on;zúgos gy<'igyszercl l<lt1.í.stc'1], 
...-a,~:yi:-; a tübh {\\·tizede ruííkiidt'í gy<igyszergazrl<Í.1-
kodúsi renrl:-;zert/í!. arnelvnek feladata. a n1cg
fclcléí n1ennyi:-;éµ:ií és nlinf)ségíí gy<')f_!.vszer hiztnSí~ 
tása a gyógyszertcr(qlia szúrnúra. 

I\ knrszeríí uvúuvszercs kcze]('.s köt f/) kl~rdése: 
a n1U <:s a ho[íffft~-1: vagyis 1nil.ycn gyógyszert és 
azt hngyan kapja rneµ: a beteg'? 

.·\z cl.'!6 /,·{rr/éshen a tára 111cllctt úllú uvógyszerész 
jelenleg nern knn1petens. I-fazánkhan'-~1 1-:~nrlelke
Zl~src ú!ló belföldi ós külföldi uv<'iuvszerck v{t\asz
tókút az cgész!:iégligyi hatúsflg 'E'atúrozza rncg. 
.'-\ n1it l~/·rrlésr'~hen tehút ina e.o-:nk akkor lehet és Yan 
feladatunk. ha valarnclv uvóuv;.;zcr ncrn szercz-
hetéí h('. · '., ·--· 

.'\ gy('1gyszcris1ncrtettí gyi'ig.vszcrészck szú1núra 
ez a terület tágabb, de egyrészt csak szívó;.; 1nun
kával tudjúk elfogadtatni az orvossal azt. hogy 
az indivi{luúlis gyógyszeres kezel{'.>sben segíteni 
akarnak. n1ásré;.;zt kit'."ii a !ehetiís(~µ a 1ni11denua.pos 
kapcsolat tartására a nagy illetékességi terület 
iniatt. lµaz \"if'znnt. ha. a kapcsolat kiépül. az nr
\·nsnk eg_yencson igénylik is a gyóg,vszcrész együtt
n1íiküdést-t. 

'Ezört is 1ncren1 kin1onda11i. hng,\' a t{t,·]ati f'ej
l<'ídés !ehet:úségét a klinikai g,rúgyszcrisn1eret:tc! is 
rendel kez{í g}«\~}:szcrszakt~rtfí ki kél )Z{~~t'.~J )en l<itf 1111. 

aki az orvo;:::;t ugyan ncn1 Hzaliadítja fel a gyc'Jgyít{l.'.; 
f'elelö~ségétöl. dc a raC'innú!is ~tehát a lcg:hatéko-

nyahb t?s ugyanakkor legkevé:-;l)(: ve,:.;zélycs - far-
1nakoterúpia végrehajtásúhan scgítst'.~górc ,·a11. (l„c
het. hogy \·ala1nikor rnajd irúnyítr') Rzcrepc is 
lesz?) 

.A. rna gyóg_yszerészc szún1úra lényege:-;en több 
lehct6ség adódik a hoyyan k(;rdéshcn. -~z officiná
ban nap, 1nint. nap tapasztalnia kell. hogy baj 
Yan a korszcríí gyógyszcrtcrápiúyal, illetve - nyer-
1:1chhen fogahnazva - a helye:-; gyógyszeres keze
léssel. 

.Az or\·ns kollégák ncn1 nagy súlyt helyeznek 
az adagolús pnntosítúsúra (a naponta 3><1-2 adag 
szinte törvényszeríi). a gy(lgys;.:erek bevételének 
icl/ípontjúra (e\·{:~ elött \·agy után). avagy a gyóg.r~ 
,:.;zerszeclés idtíta.rtan1a alatti n1agatartásra (;ig.Y
nyugalonL .szesztilaln111 stb.). 

~~z adagolás és cgytq_) utasítás hi{tnyút azért is 
c1nlíte1n nyo1natr:~kosan, n1ert a kiizeln1t'dtha.n vég
?.ett 1nú:-;iránvú fel1nén::;ern alkalrnával a rnegkér~ 
dezctt betcÚck DO\';',-a úgy n,vila.tknzott. Í1ogy 
.. a doktor lu: nen1 1nnndta n1eg, n1iként szedjc1n n. 

Dc beszélhetnék az anto111atikuR húrorn:-;zori 
isrnétlésckr61, idéíközi ellen(írzé:; é:-; fenntartó adag
ra csökkentés nélkül. vagy az euvszerre rendelt 
inko1npatibilis szcrckr61. ,_~~s hang~úl.vnzottan az 
elürcged6 társadahnunkhan egyre fontosabbá y{d/1 
gcriatriai gyógyszerrez.-;i111 túlrlozírozásairc'JI. 

Ne1n ítélkezés ,-{~gett 01nlít:c1n 1nindezt - el
képzelhet{), hogy az -orvos figye\1ne ll vényírúskor 
1núr a küvetkcz6, a. .súlyosabb betegre összponto
sul-; ne1n lehet „sznpor111enckhen" go11clolknzni. 
de a terheket 1neg koli és lehet osztani. l!gy vélcnl. 
ez a jö,·c"i realitása. s cz(~rt szükségesnek tarto1n; 
a beteg é-rdckéhcn. hogy a kibocsájtásra kcriiléi 
egyre Üfiszetcttebl1 hatús1nechaniz1n11sú gyógy
szereket. a klinikai isrnereteklien is júrat(Js, 111eg
fclci() far111akolúgiai képzcttségt'í gyúgyszerész szak
ornber útrnuta.túSá,·al kapja rneg a beteg.[:\ llHtga
sabbfokú képzés egyéb szakt:criiletek (ifHlr) szú-
1núra. iR johh fclkészii!tségíl szaken1bcr-utúnp('itlúst 
liiztnsít:ana.1 

.:-\ nagyforgal1nú g_vógyszcrt1irak})a!l - an1elyek
nek a gyr'>gyszcrel!útús snkrétli kiizpuntjaiyú kt>ll 
alakulniuk ~- az inforn1úe.:i(') adásúra kiiliinY(dasz
tott. nyugodt helyet is biztosítani kell. ahnYa 
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egyenként rnehetnek a betegek. (1'.Iegjegyzen1, 
hogy az előzőekben rnár e1nlített intcrjúalanyaün 
kivétel nélkül kinyilvánították örürnüket, hngy 
foglalkoztak velük.) 

J(iilön k{'.rcl{~s a gyógyszerrendelés és -kiadás 

lij szabályozása óta i-;ajnálatosan elterjedt gyakor~ 

lat, rniszerint a betegek - különösen hangsú
lyozva gondolok a vény nélkül jelent~\:ezűkre -
elGször az asszisztenssel találkoznak. Ugy vélen1, 
az egészségügyi hatóságnak felül kell bírálni ezt 
a gyakorlatot, 1néghnzzá 1ninél előbb. Fontosnak 
tarto1n, hogy a beteggel gyógyszerész foglalkozzék. 
a vényre é:-; recept nélkül 1nég külön is beszerezni 

kívánt gyógyszerek 1negf'elcli) összehangolása és 
hnsznúlatának 1negn1agyarázása érdekében. 

.<\ gyúgyszercllátús irányítúsában n1indenképp 

a realitások talaján kell rnaraclni. „A gyógyszer
\·fÍ.Iaszték h(Í\'Ítéso ne1n törekedhet n1axi1ná!is ki

clögítésre .. ~\ gazdasági tc~nyeztík fígyelen1bevéte
lével kell a kor.szt~rlí és hatékony vúlasztékot ki

alakítani. t'•s azt hi::to.'iitruii i.-;. felhasználását pedig 
el\en{lrizni és szlik;-;ég esct!'.-n irúnyítani. 

. -\ jelenlegi µ-yógyszerterúpia hatósií.gi ellcn{ír
zt'~s{·~nek kezdeti !t~pl;sei n1{u· n1egtiirtl·ntck. A gy{1gy~ 

szerutilizi'tci(is e··:-; tcri'lpiús bizuttságok 1nüködésc és 
t>l'e_d1n(~nyPi kell. hogy 111egaclják a jövt)ben a 

uyóuv:-izcres kezell~::;hez a helves irún vel veket. 

~-:i.:hI~)z azonban. hngy egyúlta.lán n1ivÜl foglal
kozz('•k a gyt'igyszerterápiií.s bizottság. ahhoz az út-

n1utatást a hálózati gyógyszerész tudja. n1ega(lni. 
aki egyrészt az or\·osok gyögyszerrenc1clösi szo
kásait. l1HÍ8n~szt a \ictecrck laikus rryCÍ~\·szerig<;

ll}'Cit (ahúzusra valú tör~·kvéscit) cl~f;fr;l~on t:r~é
keli. 

Itt is farrnaknlógiailag képzett húlózati gyt'igy

szerészre van szükség, aki a hibákat kiszííri, és 
az országosan két irányból jöv6 probl<:1nákat a 

1negfele}{í hel,yre tovúbhítani képes. 1~záltal a küz

\·etett irányításban i:; szerepet kap . .:-\ gyógyszer~ 
ellátás hat<'isúgi irányítása így lesz kor;..;zerlí l>s 
az officinai gyógyRz.er(>szek tudására tún1asz

kodva., így tud nui.jd azoknak az e]\·;_'\.ní.soknak 

eleget tenni, arnelyeket a 1noclcrn túrsadalo111 a 
szakrnt't val szentben bí.n11lszt:. 

Nern hisze1n. hogy cls<'írendíí ;zyúgy . ...;zorl·.c..:zi 

feladat lenne köze!.!<!szsl;!.!ii!!vi. kiirn \·pzt.•t i. d iau
noszt i ka i-laboratúri.{un i '\·i;,~gúlat.ok. v(uzt"sc· a 

!!YÓ.!.!VSY.ertúrban. annúl kcv{:slH;, inert az Pl!n()tl

~I~)tt~~k alapjún . .luí.zon belii\'' kelléí, úlland('i iin

képzc'.-st igény\{) {;S kie\ögíb.í feladat vúr hi\·atúsúnak 

!.!yak(Jr!{u.;a kiizl1en a gyógyszerészre . 

.'\z egc'·szst"gü~y tendenC'iúja: az aliq1el!átús szin

Yo1ut\{u1ak cn1elése .. -\dott tehút. az iu{"ny. hogy 

<L jiiv(í gy(\!.!yszer(·sze új szerepet tültsi'Hl be a gy(·l

~yítilsban. ('t:ija {;S f(:ladat:a pedig az !cuyen. hog.v 

ne túgabb kürlicn. dc jobban szolgúlja az l'}!l":-;zsi:_!!

üµ-y t:i)rekvt;scit. 

Hozzászólás 

l(edves .1\:ollt;gtlk ! 

Irúnvítúsrúl szc'ilvn 111indenekcl(itt ní. kell n1utatni 
an1u;k rendkívüli fontossúgára. J-\ gazdasúgot. túr
sadalrnat. politikai stabilit1í.st:. egész t;letünkct 
liefolyúsolú tönycz()k küzütt uz a legdüntübben 
111eghatúroz1'J. Biznnyítá:-:{tra sz{untalan púldút le
hetne felhozni a !egkiilünbüzi)bb szaktcriiletr()J. 

de \egcklatúnHalihan ta!ún két tsz-1·fíl kapott rúdiö
hír bizonyítja. _;\, küzlés Hzerint egy júl n1íiküclt.Í 

tsz-t n1cgk(~rlek. hogy segítse, patronúlja a rosszul 
1n(ilülclr'i szon1:-;zl;dost: .. ~\ jól 1nlíküdúnck 14. arany

kornnús kürii li a földje, a rosszul fungúlónak 
:20-on felüli. \-'agyis a rosszabb nlinöségü fülddel 
rcndelkez\í 11roclukúlt johb erecln1ényt. \'ajon 1ni 

lehet itt a gazd{t!koclúsi credn1ény kiililr1bsögénck 
1nagyarázata f .~\ligha szorul bizonyítúsra. hog.v 

a \·C'zetc;sben. annak 111óclszeréhen. rnin{)ségében. 

fclké.sziiltsL:géi>en. níter1nettségébcn n111tatk~~ö kii
li.)]1hség idl·ztc eltí .. ~\ gazdálkodási veszteség jelen 

eset t~cn Ili ini nnun :) ... „-1 o niill iú :Ft. a1n i azonban 

orszúgo.:-:an l'.'"ak a tsz-<:k esetében 1ncghaladja a 

1nilliárdot:. _<\lig hihet{). pedig így van. 
.t\ gazdaHági kihatás az irányítú~nak csak egyik 

küve{kez111l'nve. Leu:alúbb ilvcn fontos az irányí~ 
lotl dolguzú!~ hang~tlatúra, l~nunkahelyi légkörJrc· 

uvakorolt hatása. ::.;v1n eh'~!.! a kitúztit.t fv!adat tel~ 

J~sít.6.c.;c, az se1n nlindcgy. h,(,igy n1ikl;nt l"rjiik f'l. 
I~gyüttn1líkild\·e a <iolgnz6kkal. \·ezetiít:lr:-ak

kal vagy euvszerü utasít<í.sreiHlszerrel. .:\ <'lq e tl'

kintetl'>~ll: „ ;neu:elt;!!edett. a 111unkúlla!! sikf'rt ta~ 
lúl('), lclkesít:ií r·;er;-;}'1ektívút lút/i. a fejliidt'•st szive
:-:.en szolu:úlú kilzc:rzut. kiizha11!.!u!af kialakítú~n. 

'l'eljeHíb_:~~' tahí.n a gazda:-;úgi {~·ÍadatntÍI is !H:hc·

zehli. J~::-: rnn}'t \ú:-;:::uk siljtlt ir:í.11yít{1si re11d:-:zt·rii11-

ket. 
1. .c\1nikor a f!\"(\t.:\·,c.;zcn'.·:.;zetrlil lit.'szt',lünk. últ.n

!;lhan helc{;rtjül~-·a Í'~1rga!n1azúson kívül a gy<'iµy
nzergyt'trtúst. kttlatást. kercskecle\111et t·~:-: k\;11z{·st is. 

Irúnyítúsa. 1ni11dczt figycle1nl1e \·l·\·e -! tárca ki"iziit:t 
n;.;z\ik nH.'f!. az egt~Hzségüg:,'Üll lieliil perli_!! to\"<llibi 
:) szintre taµoz('idik. Ez l'l'!Hl!d\·iil l'!!t":-:z.:-t'·_gt.t'le11 
111eehanizr11u.s·. 111ivel 1ninden 1ne!._!o:-;ztot.t:-:ú~. iL'!..;\·en 
az hárniilyen tcriilett'n. hnnt,ia. nz érdckazon~i~.'"ú
got, az pcdiµ kúrosan hat ki a f'eladat teljC'sÍt.i;st;re 

t;:-: nii\·eli kiiltst'·geit. Ez vilúgnsan kPnstat{dhat/1 

t.~llátúsunk hián\·aihan t;s k<'~szletc~Z{;siink hatalinas 

kiH tséueiben. · 
.Ab:-:.zurclnn1 uuvanis. iHl!.!\" e!!\" 1dvan !.!\"Ú.!.!\·:-;zer

ipar, a1nely azz.;-d k{:rkedik. ,_,l1og;~ ttc1:r~1ell.'s{~11ek 
20'_\',-<Í.\·td kie\{;gít.i a li(•l!"iildi szüksl~g!eteL !lH'i!fl:le\{í 
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irún)·ítússal. egészs<:giig}'i szcrnl('>lcttel. sz<irnsabb 
egyiitt111ííküdés\;cn az cllú1/i hálúzattal <~s kiilke
rci:ikedclc111n1cl ne lcµycn kt~pes rugaltnas. hiúnyta
lan ellátást biztosítani. E! tudja-e fogadni egyet.len 
cllátúsi fclelt'ísségtudattal rcndelkczlí gyógysze
rész az 1/'.!. n1g nitrogl:yccrint tartahnazc'J Nitro1nint 
hián.vií.t ·1 (Jkozott-l' valaha is gyúgyszerhiányt 
n csn111agol{lanyag-el!átús a galenusi laborban vagJ: 
gyúgyHzcrtúrban ·1 Ne111 lehetne-e a gyúripar, ga
lenusi laborok éi:i gyógyszertárak közötti f!sszeríi 
u1unka1negosztússal javítani az ellátást és csök
kenteni a készleteket. Nern könnyítené-e ugyan
azon ~zcrvczet ter111elé:;ét, ha üuálló i1nport"cxport 
joggal rendelkezne, 111aga haiúroznlt 1neg. hogy 
1nit gyúrtsn11 éN 1nit- helyettesítsen i1nporttal '! 
Ha Í!!en, hút n1ihe keriil az úl!an1nak ez a 1neg
oszto1:tsúg. 

Eµ:y:--zer bata!nias ú!la1ni tartalt~kokha. kiizel 
7 lui\:i kt"szúruha. an1i t.'~sszerli gazdúlkocl;Ü.; alapjún 
ú!lú úlla1nha11 clkt.:peszh'í !ehctcilensl~g. 'l'ariah;
kolús azonban lll'Ill úll n1eu az úlla1ni szinten, 
hn11e111 f'o!yiatt'idik a liúzta~túsokban ugyancsak 
ilZ el\útús hiztonsúu;a ("rdek1:'hen. :\Ieu:.!!\·{)z(ídése1n. 
h()i! r c·u \'S(~!!e:-: sze ;.\" ezet 1 J(' f'o!.! la! v a ·-fl- · LC}"Úi! YHze r
!.! Y;t ;·t::is't: k t'ilkere;.;kL·de! tnet és 'f'on.!;al n1a;,Sst."~i!t.~sz
S'<\srnµ:y i szl'111l{·k·tte! \"l'Zl't \"e a n1;.Íin{t! sokkal '"",\ol>h 
ellút.ús n1el!ett is s(lk sz{tz 1nilli<'J 111e~takarít.{t:-; 
t'.•rhet(í el a. készletek c:sükkentl~Se n.i\"t.:n., .f~rthetet~ 
len. hogy 11Ptll <"rz6kcljllk az egyesít<::.: jelent/í:-:l~gét.. 
\·agy ha l~!7,t;!i.l'ljiik. nen1 n1erjük \·úl!alni képvise
leh\t. \·("grchajtúsú t. felelti:..:ség(·t. :.J int::-> ön hizal
in u nk. ezirÚ11\·l1a11 i:- a kisebl1:-c:!!Í érzé;-; Yll!!V a 
kt.'~11yek'1n IH:i~!y('ijúhan Yauy11nk':· ;\'en1 ér~~~zük 
er(inket. ne111 yau\·unk t:udatúl.Hu1 eredn1l~nveink-
11ek '( Jiis;.-:en 11i1~~:~ szégyelni \"alr'ink. a r11~1gunk 
i.c.'riilet(;t n1i11tasze.rlíen rendben tartjuk. Alert hol 
\"an nH;u el!\' ellútúsi teríilet. an1elY olvan etikaila!.!: 
tiszta ~oi:;,iúltatúst nyújt. 111int ·a 1~1il~nk. pedig 
a hiúnycikkc.·k nú!unk is JJ1egndjúk a c:-;Úsí'J>pénz
kt:nyszer kialaldtúsúnak lehetlJ.c.:(~g(~t . .:\Ierjiink 1núr 
végre kill:pni kiesinyc:-; \:ilúgunkbúl í!s nagyobb 
feladatra i:-; y{dla!kozni. LTuy tlínik. hol;\' a 1110:..:t 
\·úrhat('1 ()r~.z:.ig(Js út::-zerre~~·..;ek li"JrtÓnl:l~ni alka!~ 
inat .... zol.!!últat.nak ahhoz. hot.:\' egY:-;f~!!l':-' ir{1nYítú:
al<'L \"L'}!\·iik a gVl 0)g\'~zen"szeÍ. · C!!c'.·~zét:: tnindc.;nek
ekít t a ~vií.rtú::<(,~~s l~iilkere:-'kedel.111et.. a k{·s{)bbiek
bc.·n a uv~'ig\·11ü,·ényiiuret is .. Nern az cls6rendií t<~l. 
de az 'e]!{tf;'1:; szeu;p(;-1;tj1U.1úl NClll khzii1nlJiis, hogy 
az egyesitl:S új perc-;pektíYút nyitna a gyúgyszeré
.-;zet t:l6tt, naUV!lll:rtt~kbeu 11üvelre t.ekintL;i\·ét. 
n1t.•µ:l1ecslilési.'.·t.. ·1.~z pcdiµ: újlH'i\ az el!útú::- jarítú~<Ínt 
fiirdíthat./i. 

:2 . • ~\ n1egoszt.ott.súg c:siikkcnt(~s{·t szn!gúlja 
l\t'nqi!er kolh:ga iis:-:zc~vtinÚt·d javaslata is, aine!lyel 
telje:-; Jlt('.J'i.(;!J){.'!l l'!..'.YCi(;rtt'k. :-:/íi az to\·;'d1lJi <~r
vekkel is al1'1túrna:-:zthatú. 

~"\n1i\·l'l 11c1n t··ri.c·k euret.. az az int(~znH'.~nyi fnr111n 
újra <;s újra fe!vet<:Sl: ·annak el!eni:rl'. hogy 1nost 
n1úr euvre tüh!) koní.hhi har(•n:-;11 k1"n\·tclc11 c!is-
1nerni ~l ,·úllnlati szer\·ezet eliinyiisCl>li yo]tát. 
.Jiik czc.•k: 

rt) ~incs !l;t:-;zún1korlútuzús, !H'lll kel! :-;tútuszn
kért húzalni. reng\'te_g t'1nbernt'•! l"r\·elni. bizonyítva 
a fE'jle.c.:zt<":- f-iziiksf'~i;e~::..:("t~/'t„ 111int az az intl·z1né11ye!.: 

;'), ;,;z1ín1 

esetc;lien t.iirt<;nik. i\ vúllalat 111aga dii11t a sziik:..:ég
nek 1negfele!/ien. 1-fa ne111 !et t volna 111eg ez az 
rnu:i.llt'i::..:úg. nt·n1 tudo1n. hogy teljesített.ük volna. 
a n1t'iltlia11 llL'!ll eg_r:-:zer az ngrú:..:szerlien n1cg1H.'.itt 
forgahnat. Volt olyan id/)szak. aniikor évenként 
;)0-GO asszisztensjelöltet kellett felvennünk. 

fi) Nines bértü1ncgkorlút, 111int az jntézrnények
heti. c:-ak bérszínyonal-szabcí.lyozús. Ori:ísi kiilünh
s<:g a vúllalati fo!'llla javára. 

e J A vúllalal ünúllú fojlesztéöi alappal rendelke
zik. a1ni ha nt•n1 is cl(~gít ki n1inden szi.ikst':g!ctet. 
de van, el nen1 viltet{i. nnnak felha:..:ználúsún'd 
a vúl!a\at teljes joggal rendelkezik. f~n. aki a n1e
gyei tanács eg<::..:zségügyi osztályán dolgozo111. 
láton1 a harcot 1ninden .Ft-ért. lútoin, hogy az 
intéznH}nvek iu<;n\·ei kijzütt hova soroh'idna a 
n1ienk. í".~ rnit ;.e111~"lhet11(·nk .. Az bizony ódcskcvl.·s 
lenne. t'"" túrgyilngusan :-.orolva az i11tl:zn1ények 
úl!apotút. t":-; sú!yrít. 11eIJ1 is nagyon S(!rcli11ezhet-
11«11k. l.'.uYanez \·onatkozik a karbantartúsi fel
t'1jítú.-;i <~S·;11likii{h~si kült:-;.t.:gekre i:;. 

rl) .:\'('!ll kel! uazdasúui szake111\Jernek lenni 
a!ih(lz, hogy l".-;zr~:\·egyiik,~ rninüen takar<:k(j8sági 
h u [ ]{ull, lé[szú1 tH·.-;iikkeutés, racio11al iziil3ls Ili indiµ 
a külts(;f!YC'tt;.-;t {'~rinti a leger(ísehben. }~:-; ez 11en1 
(·:-:oda. 111ert elvileu a kiiltst"u;vett.: . ..;j intt'~z111é11yek 
az „L'ltartut.tak". ·~lennyi g{;Í1dot okoz nekik- pl. 
az ub'ihlJi idfík únnozµ<Í.sa, arninek j(.l n~sz<;t ki kell 
uazl lúl koc 111 iok. 
'"' Jiindezek alapjún tudo111úsnl kell venni. :unit 
a kiiz.uaz(lasú~tud(iJn<íny is vii<ígosan n1egúllapít. 
hogy a \·úllalati fot'llla a fejlettebb. I-Ia pedig így 
\"<l!l. t;s ez a !!\·1'1{.~:'r'.-iZL'.l'L'llútú:-:ncd.- is L·lc'.ín riis, 1ninek 
dl·deluetni a;· inÍ>·zn1ónye:-:.ít«s unndo!at:vút. keresni 
olyan-- t'•r\:t·kl't, a1n i k kt·i' eset lc'g'"""' ell-rhe1 nén k, hogy 
eln1e11je11 a .. jt'i dolgunk~·. l\(1 persze a relatí\· jó 
dol!!llllk. 

:-\z iJlt(;ZtlH:Jl\"í..'.c.:ítc·~s Í~llH~telt fel\"Cll":.;e c:.;,ak arra 
j('1. hog.Y za\·art' kelt:~cn a kcY<:slJé t:újékozott ko!lt~
gúk t11datú!Ja11 \·agy c"ppen iitlet:ct adjon a szak111ún 
kí,·iil {diók. de annak irún\·ítú.c.:úra hefolrús:-:al 
l1ín'1k út:szeryez{:-:i a1nhíci('1jú1u~k kit.''.ll•s('~rL'. . 

a . .:\e1n ha_!!yhat(lJIJ SZ(') n{;]kHI irú11yítási (H\
;"t ! !1'1:-{tgu 11 k csiik kené:-:t"t kiizt"I ti rúnyítúsi szi ntci l .. 
a 111eu\·ci tanúcsoknú!. _-\111ikor a \·:U!alatok leke
riilneiz· a rnegyui tanúc:s(lkhoz. a n1egyei f(így<\gy
szpn:szek inint a 111egyei f/ior\·os helyettesei épül
tr:k be az e_ut!:-:zsl~!.!iiu:yi oszt<Í.\\·ok szervezctélJc. 
H<'1r ez se111 jc.;!entet'i f,;l~YHll hatú~kört. ünú!lt'isúgot . 
a111it az iü_r:y f'elc!(·i:-:st'·gt1:ljc:-; irúnyítúsa Illt'gkii\'C
telt volna.· stútusznk azonban az('ita lesüllyedt az 
iiuyint0z(:íi szintre. I-Iatú;..;kiirük, diinlé:..:i joguk 
nin<„c.:, ur_r:\'anakkor ii\"t;k az iní.nvít{Lsi f'l'lelt')sség. 
Ez is 1~Í;ítún1a;.;r,i.ja 1\l'llljlll'r f\urt i'1sst:D\'OtH't~i 
ja\·aslat.út „ 

J-Ia annak 111Pl!Val{1sít<isa azonban kt:sik \·aµ:._y 
111eghiú:-.ul.. feltét,!en rendezni kell a 111egyei ftí
l!.'·(·1,uy.c.;r.en:szek_ jogú!lúsiít. n fe!adatkürhiiz szabni 
a hatú::-;kiirt. Es itt kc!l leszügezni egy lt;nycge::; 
a!apPl;;c·t: nekiink j('1 eg",'·iittruíikü(lc;srl', kifogús
ta!an kiill'sii11iis n1unkakapt·solatra \·an sziik;.;(;.!!iink 
az <1ryo.-;okkal. tll'lll euy111tí.s irányítú:-:úra. i\leg 
\"aµy()k uy('ízt")d \'L' a rr/il (··:-: c•zt sze11H;iye:..: tapasz~ 
ta!at.<1JJ1 i:-: alútún1asztja h(Jgy an1i11t nek\ink 



nen1 jut t'sziink\Je az oryosi n1u11ka f'c!ctt sY.ak1nai 
irúnvítást f!\·akorolni. úuv az or\·os vczet<'.íknek 
:.:en1. hiúny;,(k a gyúg_\·s~l;rcllútús gondja. feleltis
sl:ge. J-\z íigy, ,;unit szolgúlunk, a g;vúg_y.c;zercllútús 
azt kh·únja. hogy 1naµas szintíi. L'g,y:-;t'•ge:-; szak1nai 
konc'epc·ir'l, hozzúért(:;.:.('•s jt'1 irú11yífúkc\szst~g segít:-:p 
a n1e.uyl' n::-;zc;r{i] is n húlúzat. 111u11kúját. a1nit esak 
ii1i;í.1!('1 jogkiirn.d !'l'!lde!kez/í. kii!st'í l1ehal<'lsi.t'1! 
n1ente:-: ;.:zake111 l •L'I'. Jllt'J!yei f't'igy<'.igyszcr6s;i; kt~pe:-:. 

llll'!!\·a]('1sita11i .. ;\ szak1nai kc;rd<!::;ek ki)r(!Jll'k n1eu
ha.t'cirozústínúl pedig ti.-.:ztú11 kell lútni. hogy ab\');t 
ne1nc·:.:ak a spe<'iúlisan szak111ai rc!szkénl(~sek tar
toznak. ha11en1 1ni11den eu\·c;hnck i<\J:-;zr'1. dc a szak-
111úra llefolvúst L'.\·akori"ú. diint{;:-; i:-:. Sze1nl-l\·zet:i 
kénh'.·snek ~zok(L; .tc~kint.eni pt~ldúnl a (;y('igy.szcr
túri I\:iizpontok Yczc·t{iinPk ki\·ií.\nsztú:-:úL kinevc

Z{;S{;t, 11ed i.~ \" 1u1-e nnuyr d 1 h :-:za luna i ki 111.tt A:-:t·i 
di'>ntr":-: l'l11H"l ( ;\°('!11 kíYÚ!lO!ll kit·nH:lni CL lllCU\"C'Í 

f(íu\·<'n..:v:--zun~· . ...;zt. az c·.~1":-:zst",ufig\·i <Jszt.Ú]\· szervl·~e
t (; 1 »c"í\ . ·az CU\ ;SZ:-'(~.!! (i .UY { ·~.\-_...;( :g(:' :-:zo J'(l:-i • pg_rii t t l ll íi -
ki.)df;_...;p :-:zenqJont,j<ilH'd ki"i!(·:-:(iniisen elc'ínyti:-; egy1nti:-: 
pro bl1'·1nú i 11ak isincn.•t e. ....:t•!..'.Í t t'•st'. E n nck azon \Jan 
ll Pll l SZ i't ].;:-;( "u . ...;zp l'Ü l' !l !.; i) \' PÍ k ( 'Z 11lí;11 \'(.' a fc 1 C' ! {Í;-:St;!..! 
("s haUí.skii1«"ik t'!!_\":-:(··ut"nek !!lt>!..!IH111t'úsn. 

-!. ~zertctí.gaz('1 f'e!adatunk tPljc•:-:ítr"st"lH·n. azok 
kitPrjcszti:.-=(·l1c11 az irúnyítús 1ncl]ptt. a 1H"lkiili'>z
hetetlen szaktud<Í.s liizt.n:-:ítúkúnak \·an a le,u:nn
gynhb je!ent(·íst:µc" :\Iiutún a kl;pzt;s:-;e] icl<'íhen is 
eh;hc' ke!l 111Pnni n fr:!adntoknak. h11la.-=zthataila11 
refon11ja. a11ii1u:k indok!úsa (;S f'pjlesztc; . ...:i irúnya 
-- Ú!!Y ttinik 1núr elt:!.!!!(" kikrü.;tJdyu~odott. 

1\ i'ih:\(::-::-:c~u1·n1 nek c"rzPnl l'zzdCi,i:-:szcfiiu!!1:si'1en. h< J!!Y 
i'ij('llau hanuoztassain, legyen Yl"gÍ·~· k<"pzc"sii;i1;; 
(llyan szintlí. an1i a gy~'1gy:-:zen~.:..;zt- is feljogn:;ít.ja 

a doktori cíu1 hasznúlahí.ra. Nziintcssiik nte!! vt"ure 
a 111('.!tatlan diszkriinin(tC'iúL I-Ia ne1n t'1::sszÍik. 
1111u::unk 1nini'isítjiik le a k("pzl::-:iinket. heesiiljiik 
!e üninagunkat. 11H.:stur . ..;1~gc'se11 túplúljnk ld:-:ehlJ
:-:(ui (rz1~sitnkct. l·lnu\·an \·úrjnnk 1nús(1kt{1l na-
gyohh tisztc•!etet. '. ' . 

:). frÚn\·ítJtsi n·1Hlszcrii11k leualt-:('1 !!\·t'Jg\·szertúri 
szintjl;tl i~ \·an vezt.•tc:si. szr.•r\·ez(;si ter.1ni\;a\('1, an1i 
aLdH'd ad('1d(itt. hol.!y az t'•\.l'k ;-:oní.11 a korúlihan 
kl'~t-lui.n11n fris paiikúk j1'1 rt'·:-:zí"húl 1 O ,-:2tl-!l0, ;-:1'.it 
;'"iO fris l'g_\'.c.;l;J!ck .Fit.lek l/·trl'. Ezeknr.:k \·ezeh;:-;e. 
inunkaszcrvt'zése. f{,\sr'í 1ít'1nutat<í.s hiiin\·ában. 
;-:pontún alakult. ki. :.\z el\·("t \"!' k<qJot L út.n1;Jt.at<Í.:-:. 

ú!\úsfngla!ús i:-: a luí.\('1zat sajút tapasztalatain 
alapult. EnrH·k a;. lvtl a ki.i\·c,t:k(•z111(··ny('. hnuy az 
l'gvcs llH'U\.(;kli(•!J a !eukii!i.>nfr'.!t'·li!J !!\·akor]at ala·· 
kt{Jt ki a l~:ghag_vonuí.ny(lsahlit{d a li:~lad('il.:i.u. :-\a
!!\·o\Jli irúnvit:úsi i'iuyl·lenirv. tiild> tudonuí.nvo . ...: 
s~er\·ezl::-;j k Ísc:r!et n.·. 1~1ode\ I hú lúza t ra van :-;zij k~l;_!!. 
liogy ez a tt.·riilet i . ..; egyst:!!(';..;sr·~ \"Ú!j<1n t::-: k<1r;-:zr·rli
:-:i'>djün. En1H:k :-:zl:l'\·ezt"s(', id{ínk(:nt i r'·rtc:keh: . ...:r• 
tipikusan t:Úri'as<i.ui fr·ladat lehPtnt•. 

J.s5 

:\lindczek alapj1í.11 a kiJ\·ct.kezc·; ja\·aslatcd.;. ki.)z-

1.!Ylík;~ el(; terjesztc'•s("t <"s eg.:i·enkc;nl'i llH'gsza\·azt1l
túsút ja\·a:-:oln1n: 

1. _,\ !!YÓ!!\· . ..;z(.•rell:i tú . ...: tcl.i e . ...;e! 1 ln;. szí 11Vt111ala
:-:a\ 1}i;Í {·:-;'·'úa-;,~la:-:úgn.-=a\Jl1ú ft"tele (:nlt•kt"IH:ii kiizils 
irún,·ítcís alú kel! helyezni annak telje»-= :-::-:akterii
leti'·l. e!:-:<'íkl"nt a uY2n::vszeru\·úrtú:-;t.' kUlkere:-:ke~ 
dl'!n1el (;;-.; f'nrgaln~;{zú.:-:i. :\Jp~ kell foualrnazni a 
U\·ógYf'ZCn~:-:zet: 111ai kornak 1~1L'gfelr:l{) f·ugal111út. Ps 
·,1· fO\:{t\i!Jia!dian lllÍ!ldC!1 f'('l!'!lllHl!l (; _ _, ].;(jz]c:s\JCI\ Í.!!V 

:-:zerepelt.ct11i. hn.f.!y :-:z("les kiirhl'n is1nerttt" vúljo;1 
t":-: clf'ngadú:-:ra kc:rüljiin. :\z egys(:~es .C:Zl'l'\"(•zr:t cl
if1gadtaUí.c:a t;s 1nc•.uv;dc'1;-:ÍtÚf'lÍ:.:Üra dol.g\1ZZ(lll ki a ttir
~a.c:úu akt·ir'iterYet. n1e:-:_;-:zPnH.'!lr°Ít.·n iu(;11,·h1.•\·t"\·1· a 
hírk(Jz\c'í:-:zervek .c:zen1lc;lc,t- (;_.., ki'1z\·t;!t:111i'·;1y-fnrnuí.lú 
hatú::.:út. 

•1 :--:zü!!t'ZZ(' ll' a ki"1z~\·(il<: . ...:. hou\" rt !!\"('1u\· . ...:zer
•:llútús (·,;a szak.ina s:-:v1;1[1\1n!júh<'il f:-: l'!!.\"(:Ttein1t'ie11 
elt'i11\·i"1~r.·hli a \·ú!lalati SZC'i'\"l'Zt'Í. i:-:nH·rtc·:-:s(' ('Zi 
11 ;-:z;1kn1Ú\'<1l. hiiU)' JlJ(•Uszíínjiin n szakn1ai ki'iz\·t;
!t'lllt:nyt !llC!fO,...;zt/1 !i.·le:...:le!!l':-; akad(·1niai \·ita. 

:L :.\z e!lútú.c: ('L'.y . ...:<'•u(•.-= :-:zak1nai irúnyítú:...:a. szak" 

lli<ll szÍ!l\'(1!Jalti.1tak P!ltl'lt:si·. \·:da1nii1t .!!azda:-:Ú!..::i 
[Ph('(('isl',!!Pi ! ll'J.: ko! l ('('! l t rÚ 1 taj l \ l, !Ja t t;!zt ll l,Va) 1\1 f'eJ -

!Ja:-;znú J úsa (:rdl•kr"lic·11 kt'rillj1·11e!.; a llH'L:Yt'i \·ú!!a
lattd.: ki"1zypt[r·n (H' . ...:z:í.1ru . ...: f(•lil!_i:\·(·]et nl(1. E1.zv! 
11<'u·h 11za1nosa11 111eg kP! [-\' izsuú 11 i i ·a g_\·i·is::y~z('rt {1 rak 
t:lsz{unoltatú:-;a e.u\·:-;zeríí:-:ítr;:-:c;11ek. -a tl;ft'le . ...: 1•1-
:-:zúinolús nonn:i \-,{[ t iirt t"111·i hc]y('t t L'SÍtl··.c:(;!lt:k. a 

1ueg1naradr'1k _!.!('.•pe:-:Ílí'.'s(:11t>k !r:hetc'):-:l:!!C'it. BL„.za 1uvg 
a \'l'Zc~tc'íst'•u a szer\·í.~z1« . ...:i sz;i koszt,·; lyt az 1'1j . ...:z('l"
\·ezet (:-: elszúnudi't:-: aj<ln!ott f11nnújúnak kidol.uo
z(t:-:Úra. arra Uírekt'<h·t·. h11u:\· az kinH1iathat('1 
:-:zakn1ni (:;-: uazda:-:úui erL·d1n('·n~\·ekkí:I j:irjnn. 

·!. Ff'llil kt·ll \·iz.;~uú!ni <l l!lC!.::\'('i ft'í.u\·(·J.!!\"SZt'n··

:-:zek jogi sl;Í.tuszúl. rendezni ;l· fel<ula.Lukl1(lz (",...: 

feh:l(í.-=;-:<:uii k hiiz n1C:·rt hat <Í." kiir(i kc·t. 

;l. l\:erii!jiin ine!!SZl'!'Yl'Z{: . ...:n• a gy<'i.!!_\·sz('rLÍ.r\'l'

i:('ll"s (':s r11tud.:aszC'l'\.l'z1'.· . ...: t udat11,..; kutatit;.:a. li(lzza 
!r'·tn· a t;'u·:..:a.c:Ú.!! <11111;ik or . ...;z<Í.uos h;'tl/1/.aLí.1. id«i
:-:zakonk{"nt 1'·rti"li.eh·t~ alakítsa ki a l.:üliinlii"lZ(·; 
fl<lU\',...:ÚUÚ t'S f('J;t( lat Ú .!!_\"l'iµ:yszcrf (l rak ajrin J( 1{ t 
. ...:zt•!:\.i'Zt:li l!HHJt·]]j('.t. 

n. :--:zr)rualt1Jazza a !Úrsa . ...::lu \"(•;1,t•tií:-;t"'!!(' <! '.!\'{
0

1,!!\'
SZf.'rt"sz!.:i:JIZ("~ :-:z(;I(• . ...: !-:i'1rl 1;•11 ki-1\"('Í Pit n.fr 1rn1){1 JP.tk 

...:t1n1nk1\·(i[i Jlll'!!\·a]t'J;..:]1;{,...:;it. J)()b.!tlZ/:<l ki /\Z ('!..:\'(',..; 

szakc1:-.:.ztúly(lk ja\·a . ..;Jat:\ n!apji'in. nz e_uyt·te1:1ck.kel 
t·.uyiitt 1níiki.id\·r· n !!.\"Ú.!!_\·:-:zl'n":-.:.zk("tiz(·_...; njúnl(li t 1 :u1-
iPr\·i;t. a1nPly !ll('i:<!t!ja a kil1c')yÍíPl 1 !!.\'('1uy~'Zl:l"(;S1~1:i 
!'\·ladatninak ieljP:~ít(" . ...:("liv;.: :..;z\iJ.: . ..;('•gl'S ahq1ot. a1nin· 
rú1;píthC't(; ;t 11u:-:!~raduú!i:-: !-:("11z1'·.c.;. Fn!!l<ilj1111 \·i°·i.::n· 
liaLír(lz(ittan (",..; cuy(;rlel111lí(·11 (111;\st <t d1d.:t11ri 
r·í111 L\•kint('f(··l1c11 !ltí'L'.!('\"(·; diszkrin1i11Ú<·i1'1 e!lPtl. 
!,c!fy(•lJ a/, t'1j l.::t'·pz(;_...: 11lya11 :-:zi1itli, a!iH·ly l('h1:t{i\·c" 
f(' . ...:zi. l1(}uy diplo1n<unu11ka vl!.:~"szít1:sr;\.l'I. a U_\'P~_\'

sz('n··sz i.c: haszncí.lha . ...: . ..:a <l <lr. lllf'L'.jf•lil!('•si. 



,\ szak(•111h(•rt•llútús 1~s a szakk{>pzés a Yúrható rt•ladatai11k l'igyPIPn1heYétl'h~Yl'l 

1>1t. :11r>:Krm 1·::1111, 

'J'iszte!t I\onfcrenC'ia ! 
l\il:;zünönt a 1negtiszte!c·; lchctéís(:lc;!:C'l. hogy szót 
kapta111 ezen a nagytckintélyíi gy/)g.vszcr<.;87.~ 
fúru1nnn. \'iszonylag künnyíi helyzetben vagyok. 
1nert ál\úspo11to111at a kiizclinúltha.n íriíshan ki
fcjthcttcrn a (iyúgy:;zcrészct hasáhjain. 1 és jelen 
pillanatban az ott elinondnttak folytatúsát kívá-
110111 n1egfoga.ln1azni anölkül. hogy tiireln1iikkel 
fclc;.;!cµesen \·issz1u'·l11i .:-:zúnd{:koznl~k. 

F'clk(:szíilf~se1nPt az i:- n1cgkünnyítct:te. hogy 
a fúraclhatat!an (:s t'nnek a kerckasztal-konfercn
(·iának az i'1sszehf1ztisúlH111 !T'!l!!PtPµ f:rc1e1nPt ,t.:zer
zetl !Jrtu1/11r'r .·lntrrl dr. 1ni11de11 anyagnt 1neg
kiildütt. 

I-fa ahhúl i11dulnnk ki. hour a ~yóuyszcrt~szet 
az cuészs(~.!.!iigyi el!átá:-; inle.un{1~s rés~(~ í~;1nak vala-
1ncn0nyi szintJ{;ll: houy a gyr'igyszerészet-. alrqJ\·eiéi 
túri-iacla!n1i i.!!{:nyeket elégít ki, n11.:;:.rpctlig sok 
szinten; ha abht'd indulunk ki. hogy a gy('>gyszcr
cllátús últalánn:- politikai (~S 1]cts:.dn\·onal-tényezó; 
ha clis111erjiík a szocialista L:ír;.;adnlorn 1nindcn 
!'gyc::-> tagjúnak. úlla1npnlgúrúnak azt a jogrít, hogy 
hetegsöge csetl\n rnindcn ellútú.:-:i szinten 1ncgfe
lcl{íe11 k(~pzet.t-szakkt'-pzett or\·ns !éÍBi-ia cl. akkor 
ennek az úllarnpolgúrnak joga van arra i:-;, sf-ít 
1110µ j;.; kív(tnja. hogy az eg(:szsl:.!! fenntartúsúhoz. 
visszaál!ítá:-;úhoz. az t;let 111eghosszal>bítús;íhoz 
szükst\!.!e::-> ('•:-: alka!111as gy('1.!1yBzcrt is n1egfek:l1'icn 
k(•pzctt e1nhcr kczéb{;] kapja. 

A. 111egfele!(; szakeinlicrck kf:pz{~SL' az oktatús 
fo]Y1t111at-1íha11 f:iirténik .. "\z oktat:ús l'clarlatainak 
nH;gfogalinazúsáhan. 1nivel a kópzt;s nP1n egyenlr') 
az cgyctc111 i k(;pz{::-;,..;el, k("t dolgot. kelt figyelenilie 
\·enni. 'I~ls/í: a szaken1herkl"pz!'.•;.; az e.u:t~sz 1nunkás 
(;]ett·n út t<u·tú fii!ya111at:: 11c1n kezd1'íclik (~8 nen1 (·r 
\.(;uet ,c;en1 helvilcf.!. se1n id{íhcn n fclséífokú t:anin
t(:;.pthen . .:-\ hi~on.\·osan ,ingns. de forrnai tónyez/ít,'í!. 
az PL!Velt•111i t-anulinúnvi idtínek f'él("v\·el va1(·1 
Ille.uhn,:-;szalJliíhí:--út-6! \·Ú1:jnk n1inrlc11 kl\pzl;si gon
dunk 111cgnld1ísút. holott ez iin11111urflH111 ncn1 nldha1 
1neu :.iL'nunit . .:\ fel.-.:('ífokú tanintt:zct lnínnib,·en 
iddt'arbunú k(:pzc'·.:-. esC't1"n :-:P!ll oldhatja n1cµ a l~("p
Z(:,...: fC\adatút-. euvszeríícn azt"rt. n1crt (•sak nz {qet 
egy szaka:--z{tra· i-rrjcrl ki. I·la viszont azi 1:csszíik 
f'iuvclen1l1e. a1ni \·an: !lC'\"Czet.c."en a kilenc fél("\" 
lt:h«:.tíí~l"gí"t. Jllt'lynek hPlsú szerkezetc"t és t.artal-
1n(Ll út.alakíthatjuk. n1ert. erre !chet()~f;giink van. 
e: . .., ehtu•z cl nL·111 hauYhat1'J nH'id()n, 111ell('izhetctle11UI 
rúc'.pítiink C«!!Y nen11iti'.ve11kt~11t kc'·t.hete;.;, ha11en1 L'gy 
/Jf.'i'iilrt11c11s iin- (::-; iov{thli!.;i;J!Zl;st. an1Plynek (·sak 
t\!!.\'ik zúrr'iakkordja i.ib.:ive11k(:11t a kéthet.e:- kütclez(·; 
l:o\·ti11!d.;('.pzé-s; ha l'igyclen1he vesszük. hogy az iil!
(.':-> a to\·álihkc"pzf::-; lehPtiís(:µp kh·l:tpl JH;j\i:fj\ n1in
dP11ki11f.'k re1Hi<'lkPzc:.t.:f„l'P úll. akkor olvan tc"nvczó
vel talúljuk tlla!;!unkat. :-:zPniliPn. an1t>flyel a s'1'ilyú~ 
nak llH'ufeh•Jr') rn1'1d(l11 sz:i1nolni kell. _.\ kt;pz(•:-; 
f Ph<'Lt euy t'\.!l:;.;z <"lc·t re terjed(; f'olya111at. lllt'!yet 

ntint n1inde11 teljes Í\Téhen c:s iisszefüggés(~hcn kell 
tanul 1nánynzn i. 1nódosítani. 

~A n1úsik lényeges tényezéí. an1clyet fig_yelen1be 
kell venni, a küvetkezii. l~gy szak111a iránti igényt 
sohase1n az c:Jetttíl 1nindiu ehnaradö oktatási folva
n1at.tal sze1nl)en tán1asz{ott követelnu~nv. hailen1 
az 6let kihíviísa, a túrsadahni igény· alakítja. 
i\ túrsadalnii igény teljesítés nlclalát pedig soha
He1n az nktatús kínúlata, hanc1n a teljesítésben. 
az igl;nykiclégít(•sben való l~rdekclb:i{:g szabja 1neg. 
.~\z érdekelts<~g kífejczt~st itt ne1n r'.<;rt/.· anyagi vo-
1u1tknz(1shan éd:Pn1. A.rnint nz iu1~nvek kiclé~ítósé
lien \'ah'i (;nlekclt.:-:óu inegjclcnil~: a~nnnal 1n~~gjele
nik a k(:pzéi-i iránti objektív ig(~ny is. a1nelyct 
élesen el kell választani a pre~ztizstudatb6I táp
!á!koz<'i, „jú1nbnr-('1haj-szeríí". de teljesíteni a leµ:
rit:kúhli esetben ~zúndékozntt igényt()J. 1-Ia azt 
!H;zzlik. hngy az or\·osi alapellátás 1nif;rt- olyan. 
aniilyc•n. akkor \·ilúgnsan látjuk. hogy az orvos 
jelenlegi érdekelts(~gi szintje azt diktálja, hogy az 
alapellátáshan ne !ássa el a beteget. hanern kiilcljc 
lo\·áhlJ olyan e;.;etlien is szakelbításra. andkor 1naga. 
is el tudná hítni helyben a betegét. I~z tetejében 
111ég a fe]ci{ísség elhárít{tsáYal is egyiitt jár, a1ncly 
n1cllctt a fizetsf!g \·agy a fizetés változatlan. l~itka 
az n!van cn1hcr. aki 11~\tlll<lZí;rt a fizcf:st;gört 
tnhl•ei kívánna dolgozni. 1\iint 1n1ís c1nbcrtársa.-

I-l"a czckPt: a hajt(')er/iket \·agy {~ppen hajtóeréí
hiánvokat ncin vcssziik f'iurclc1nbc. akkor tar
t:aln;i lllCL!Ol<lú;.;nk helyett. 'lonnai n1egol(lú~okat
kerc!'iii nk., · l~S ezek ne1~1 hnzhat:nak iil{Ínaun k han 
111egnldást, legfeljebb ahhan az egy esetben. 'iuniknr 
a fnrn1a kereteit c1hiiríthatatlannl SZ{;tfeszíti a tar
t.aln1n. 

,-\ szaken1here!lútott.s1íg tekintetében az c!kii
\"Ptkez('í tíz csztendtíbcn :-izc!.!e<l vonat knzúsúhan 
biztosan 1101n (dc :Budapest'· \·iszonyainak csak 
\'Úzlat.ns is1nereb;hen is úuv µondnlntn. hn~v ott 
;-;ern) sz<Í1nít:hatunk f"ejle;;tc:src .. ~\ szegc(l( kar 
oktatási adnt:tsáuai :)(l f{í:- t;vfolya111nkra alkal1na
sak, 6s jclpn\eg i 1 (l f('ivcl indulu,nk n1indcn é\·be11. 
lt-t 1nár t:oy{d>hi niive[l:sf. 1néu útn1enetileu: scn1 lehet 
\"Úl!alni. dt> alkalinas jcle11t

0

knz1'.i sines e!l.:g. akiket 
kc:pezhetn(n k. 

:.\ .-.:zake111herell~ít.ntts1ig jelenlegi l;S jiiv(;IJeli \"i
,:.;z(l!l\'ai ('~ak durván heC'siílt adatok. ;-\ rna~an1 
n··~zt:réil \-(~ig(:\t.cn1 pedagógusk(:11t egy vissza\:on~ 
hatatlan tú!k{;pz(:,c;j fnlyan1atot:. a1nely a pálya 
fpj h ígu !ús<l 11 ken_•::-zt-ii ! f< 1glal k11;;:t a t ( d:t sá_ui 11PhE;Z
;:..;(:!.!ek ht·z \·ezet.et.L ~la l("n\·e.uest'n t.iilili t.anúr \"f;gez 
n1indc11 teriilet.en. n1int: ·:u1H„•t1nyit a p1'dya 1nC.!;
kíván. (::-; a p:ílyae!hagy{Ls tü111egcs 1néreteket ii!t. 
l~z iinn1auália11 lllf;!.! np1n lonllP hiba. dP az ezzel 
tni'ilhatatiauul e,!!yÚt.tj:i.n') felhígu!As \'iszont tE:ny~ 
leges Vt'szt:ly. C'g~: vi:lt·nL hogy a jelenlegi idéíszak
lian a 1no.'-itani kerett•k ki.>zi'>tt \"<l!!\. inkúlili 11ó1ni!eu 
alatt.a kell t.artan1u1k a ,..;zer\·~:·~ett \.;:(~pz(::-;l, Ll~ 
a11riak n1i1H'ísÓ!..!:<;t.. !iebfi ii~szet.r;tclét.. színvonalát 
ft•!t.l;tlc1di1 e1n~·!11 ii nk kt>l !. l ~-~·\·anakkor az lin- ó." 



- fns1. nuíJu~ 

a továbbképzés lehetös<~geit 1nin(len szinten }Jl'o
pagálni <~s növelni C'Ólszerü. 

'V"égezetül an1i a pálya prcsztiz:-;visznnyai közti! 
a doktori cín1 incgadását vagy 1ncgadúsának lehe
tiiségeit érin:tii javaslatokra vonatkozik: vúlen1é
nye111 az, hogy a jelenlegi helyzeten ne111 érdcn1cs 
változtatni. l~ét okból. l\1ert anii a helyzet érclen1i 
oldalát illeti, jelenlegi adataink és ta1n~sztalutaink 
szerint n1inden törekv(í. szak.inai el6rehaladását 
a1nbieionáló e1nbcr képes. és a lchetc'íség Ü.; ineg
tere1nthctD szán1ára, hogy tübbletn1unkával. rá
képzéssel inegírjon egy doktori diHszcrtációt. n1ely
nek n1egírúsa során elsnjútítja az írásbeli közi(~:-; 

a.lapfogalinait. _Ez az érteln1iségi funkció túrsa
dalrni gyakorlatához is szükséges. i\lúsik ok. anti 
1niatt a. jclenleui helyzet fenntartásút indokoltnak 
látn1n: eZ a ti.il;bletn~unka ús szigorlatlefétel asza
kosodás. az ön- c'~s tnvábbkt~pzés clsií lépcsi.Íje. 

1K7 

1nely egyrészt kn1npcnzálja az ércle1nes en1berek 
\'()!latkozásában tlZ (JJ'VOH- (~S gyúgyi-iZC!'{;f-iZk(;JIZl;S 
id{ítartanuí.ban 1nutatko;1,i'i kiiliinbségcket- .. >\ dok~ 
torút:us \ct(~tclével a. t(tn~adalini órtékrendben a 
/,\"yúgy:-;zen::.;zdoktori cín1111el renclelkez6 gyúgysze
ré:.;zt érdcn1bcn legalább olyan fokra e1ncli. 1nint 

a 12 féléves tanulnuí.nvokat folytató últalános 
orvos .. Paradoxnak hangzik, de li gyógyszerész
doktori cíin 111cgszcrzéséhez végzett búvárkoclús 
és tanulinányok 1nég soha senkinek se1n ártottak 
rncg. ezzel szcn1ben 1ninclazoknak használt. akik 
~unbíciójukat kiélni. önrnagukbúl többet adni 
akartak, rncrt ezek az ernbcrek a közüsséu sz{unára 
i:-; többek lettek. 1\z auton1atikus doktort'cín1 1neg
ad{1sá\·a\ a púlya szegényebb lennt', iin1nagnnk;Ít 
fosztanánk 1neg egy ol_yan 111otív{tló tényez{itúl, 
incly talán az egyik legerl_isebb felhajtóen') a púlya~ 
t iirek vések sze1n pnntjálJúl. 

Hozzászólás 
l llt. KCT'rnL UJ•:z,;(i 

:\[inker _l~nlil professzor elé)adásában és a küzel
inú!tban szaki-lajt6ban n1cgjelent eikkeil>C..~n i:-;nu.~r

lette elképzeiésL:t arra vonatkozólag. hogy a gyúgy
szerész jelenlegi és küzcljü\·<'.iben vúrhatr'> szak1nai 
feladatainak l.iiztosítúsa l·rdckében 1nilven nH:r
ték(í és iránvú ,-á\toztatúsok :--:-ziikHt~uesel~ az egve-
te1ni oktatú~·l.HuL '. '·" 

Ne1n vitús. hogy a gyógy::;zerésznek a frtnnako~ 
l<'iuiaí oktatús n1eufeleJ{i biztosít{u.;a érdekélJcn az 
al~pozó tant{1rgy~~kbúl (anatú1niai élettan, k( 0

Jt'

élettan :-;tb.) nagyobb isn1cretanyagot kellene 
kapnia. lTgyanakkor a kla::-:~ziku::-; farrnakolc'igia 
rnellett a jelenlegi1u:J nagyobb nu;ru:kbcn kell 
isniornic a gyc'igyszcrek 1nellékhatásait, esetleges 
interakci(·1it -~ kiiliinüs tekintettel a g_yc'igyszer
kornbinúeiókra - L:s a kor:;zcrü, de eg,ve:; esetekben 
a hatást nagy1nértékhcn hpfolyá:.;olú segédanyagok 
alkal1nazúsúra. 

r\ gyóg.rszertot'hnnlt'igia l1iogyógyszcrészeti sze1t1-
lé!ete is tnélvebb élettani és fan11akodi1uunikai 
is1neretcket i~ényel. .E 1nellett a t!:VÓ!.!VBzertech-
11olóuia. f'eltét'é1e;, kii!üniiscn az al!~t~ln,;t~zott kor· 
i'-zer(í gépek. IHÍÍBzcrok hasz11úlatúban (g_y{1gyszer
analitikai feladatokat is beleértve) olyan rl~szlete
sebb 1n{Ü;zaki szoniléletet. a111it: a 1nate1natikn. 
fizika.i-kú111ia, kolloidika és eneruetika, bizonyos 
1nértékben géptan. rnagasabh szi;1tíí nktatúsú'val 
lehet biztosítani. 

l'~ak il_y n1óüon kúpzelhctlí cl. hogy a jüvlí gyóg.r~ 
szerésze az ahLpoz6 biolúgiai i:-nncrctek birtokúban 
partnere lehessen az orvosnak a klinikai fa.r111a
k<JlÖ!!:i<'tl)a.11. hiszen az orvnsónúl n1auasabl) szintü 
uv('1t~\'szerk(~n1iai isn1t'retck birtok{thi~Í1 ennek nte!!-
•• ~· . e 

van a reúlis lchcté.íséue. 
:\Iús oldalrúl pl. i~ gyógyszeriparban n1egfclelé.í 

liiológiai és 111aga;.;ahl1 szintli n1ííszaki szeinlt'~lettel 
jobb partnere lehetne a \·egyészn1érnüküknek. 

1-Iallottuk, hogy az egyeten1i oktatás jelenlegi 

c\rnéleti 8 félévének O ftdévrc c1nelésének objektí,· 
akadályai vannak. de alig k<'.·pzelheti5 cl a ~(rl'.E <~s 
~Z(Yf.I~ (Jyógyszen~szi _l\_anin az oktatúsra kerül{) 
~yóu:vszcrészhallun,tök lt:t:szán1únak növel<~se is. 
~· ,J~~~'aslatnin h~;u\· ha1rvj'uk incv a 8 ft~lévc's c•!nH~~ 

• e. ö. o 
Jeti oktatást. vi.szont hasonlóan az últalános orvos
c:~s fogorvosképzéshez, az úlli:1111viz:-;ga eUítti gya
korlati oktatást („tcr1nclési gyakorlatntn) bos.szali
bítsúk incg egy <'.·vre. I~bhlíl a gyúgyszeré:-;zjcliilt 
() h(HHtpnt töltene küzforgalrnú és intézeti gyúgy
szertúrban, l ~ 1 hónapot küzöpiizc111lJcn (ga!enusi. 
infúzi(Js laboratóri1unban). legalúbli l hónapot a 
gyúgyszeríparban i~fi 1 húnapnt a c;y{)µ-yszertúri 
IZiiZpontok i\Iegyei c:yúg,y:-;zerelle11lírz{i 1 ... aboratú
riunuí.ban. ill. · gyúgyszere!lenéírzl~:-:scl foulalknz{1 
cuvélJ 111unkahelvekcn. 
'-~Ez a 111egoldús. az úllar1111ak 1H:n1 kerül fejleszt:0;-;i 

alapjába (az intl·zet:ck l.divítt::;t:\-el). a ha!lgat{fnak. 
ill. szüleinek ncn1 okoz tübbletkiadúst (kapja a 
gyúgy;;í;erészjelülti fizetést). de a g_yakorlatra ki~ 

jp\ült 1nunkaadt
0

f is inegtai<ílja a sz<ÍnlÍtÚ:-:1it, hiszen 
nl:húnj-' hé'lc•n be\O! 1n/tr e111lítl:st órdc1nlfi tennell'i 
111unkúval viszonozza a gy(\gyszerészjeln\t a lie
f'ektetctt oktat{)i tevt~kenv:;<~uet. 

;\ rneunldú.s lehot:6.sé,!.!;ut· acl~arra, ho!.;V az orvus
képzésh~z hasonl/)an, ·~ni11álunk is t~i'1cnne11lesí
teni lehetne az eg.yetc1net a !lHlllUÚii:; kis-<::-: kiizép~ 
iizc1ni te,·ékenység gyakorlati oktatúsútól. ,·ala-
1nint a klasszikus analitika e.!.!ves rut:infuladat.ainak 
gyakorlúsátúl. a1ni nézetein R~erii)t nagyrészt nen1 
i~ az egyctcnli oktatús feladata . .lgy egyes tanüí.r
gyak ilyen t'l:lú clinl:leti c~s f/)Jeg gyakorlati l'ira~ 

szánta n1c!.!takarít.hatú <.~:-; fc!hasznü lhatú lcnnf' az 
c1nlített h'I'únvzú korszerú eln1é\eti fr-a11erctck nk
tatúsúnak b(:ivítt;sCre. .i.\ g_v·ógyszerúszjelült így 
a uvakorlatban í.s1nornf': 1Heu lt uv1'1uvszcrbiztou
.súi;'1:a irúnyuh0

1 nélkiilüzhet:cl'íe11 ~;,al~Í·;1ai és szer
vezési intözkedéscket, az orvosok, betegek részére 



sziikf'éges infornl<Í(·iú." te\·c:k(~11ysc:get. a (;:\:IP 1"." 
(: Ll'-t. 

:\le!!felclú szaktnai JJ!(1Z.!!t'1;..:.Ít.Ú:-; SL'f,!Ít.;..:.(;.!..!/'\·cl az 
okta t<'i gy(').!!yszcn:.:-:zt.>k sz ii kst"!!es t ov;ílJ h kl"i 1z<"::-:("ve! 

111 i ni inú [is pt"nzhefektet ('•sscl · -- tt'·ny leg part ne rei 
!ehetnek az egyeteini intézetek oktatúinak, az 
orvo:.;kanik okt:ntókúrhúzaihoz ha::-n11lúa11. 

.'\kar\·a -~ 11e1n akar\·a kialakulnak a t.eriileti. 
illetve lllt\g-_yei tudon1únyos {·;-; oktnb'fl>úzisnk (hol 
alig \'/.Üa::-:zthatú el a kiizfi1q.!íd1ni'1 t'•;; inil"zeti µ,v('.iµ:y
szerel!út('1 ic\·ékenyst\!.!). an11 a 111e,uy<"k kiiziJtt 
11Pn1e;.; ver::-;cn!..!;{~st ered111i!11yez\·e \·is:-zatiikrüzc'ídne 
a gyúgy;-;:t.erclíútú;-:.. cgyrt· ~zÍn\'nnala:-ah!J fejliídl·
sólic:n. 

}\zt. ho~.!:'V !l\('[\" !llC!.!Yl"nek 1nilyc·11 !.!\'Ú!!VSZC!'
cll:ítú P!!YS~~gPi al!~nl1na'S;1k okt-atc')i. Cela1:!:'1tí;]~ ellú
tú:-;úra. ·e~yel(•rni nktat('i]d)('d t;s llll',!„dldPI('; k('•pzeti"
s<:uli l!lÚS sza!-:t·1nlH·n·kl1tíl ú!l('1 liiz(ltt:-:úgnal.: kellene 
el(liJntenie. 

I-lallPttuk. !tuu:\· a kl:·t uv('1u:\·szen'·szi kur l·\·cntt· 
<':-;ak kii. :?.:2.0 )!\·~')\.!\'szen:~;J 1-·ud l;.i!1ncs<Í.tani. Íi!V 
a ki'>zfor.!!ali111'1 {\ . .; ·i;itt:zet.i ,!!_\'l'1µy:-:zcrtúraklJan doi
;.,!OZ(,~ !!_\'l'1gysz('n~:-:zek sz{u11a a nyugdíjba \'(l!lU

lú:;ok 1t1iatt helúthatö i(kín IJt.•liil JH.'!ll fo.u: 11iive
kcd11i. l',u:yanakk(!r a uyt'1gysz('l'iJi<tr. a kii!önf(}[('. 
a µvúu\·s;;;l~ruvúrtú:-:sal t:;-; \·iz . ...;uú!atta! fo_s;lalkoz('1 
intt··~utc:k. a ·g\.t'i!!vszerkere;..;kc(.lt:leu1 t~s kiilkere.-.;
kedcle1n eg.'-:t:e, 'tii\.Jh µ-y('1gysz(•n'~szt i!!('.•nyel. 
,c\ u\·r'iuv.--zt're!lútú::-: szín \·unalút (•;;i_"dd-:c~!lt('í rHtU\„ 
hili;~· v~il11a. ha a jt'IL·11leg- kialakult gyakorlatli~! 
."Zt~1nl1C'n \1izon\·o:-: fPki.u .!!Úl<ilnúnk eu_ye:-; jú k{:pcs
sli.!.!:ÍÍ kolll:!!úJ.:{1ak (•ll1í'!yezkcd("s<'.t a µy<'iuy~zer
ipnrlian. 

_.-\ uvr'1'..!\-szc•r!!\·úrtús t:s e!len('írz(".-; a !.!VÚ!!VSZL'J'
u;-;;{u·;~IZ1),l1~ is , ;l<t!.!\T(;.,zt :.:.\·('>uy:-;zen'.·;-;í;i· í~\adat. 
fU,· ezt az iu(:n\·t 

0

is ki ke!l el6gíteni. N1"zet:cn1 
:--;~;·rint a .L'..\·t'>.~ys;t>!'f(1!.!ya~ztú:-- \·r1!111,JH'1H"hen t"YP!lÍL' 

:\< l 1: I·: L-1 d.r „\~(J 1'\ 
::o. TAI._.\LEUZ<!.JA Lli\JL\l'll,\i\ 

1-.'cí: l'!i. Zt:..i:. J:;,-; (:2:l). ! 1 l:l (J!l.'10). 

A l\od~:ni·t<'1 111v!h:tti Li11dn11lu111 !!l-'0. ji"111. :~O-tól 
júl ·!-iu tn1·1(1tliik a :\t1l1(·l-díj11:-:uk {·\·i tul1i!knz(

0

1ji\l, 
<.~nie!yt·n. l ~' \"t•.u.\·1",,..:z;·t i ,,..:z11k1 •l k\'·11\·i:-:1·lt1.111r!1'1:-: veti n":-:zt. 
(ltun jöttc•k :\nt.:\-·-llritannitili{d (:·s nz .:\:-:Z.K-liól. nl:u\·t:n 
nt. L7;-:;;\-bi'1l. k~U\.·ll :-::v:ijt>i1ól (;--; c·gy-egy n'·::;zt.·\-~:\·c) 
!it:lui1111dJól t'·:c: ]\unadti.J„'d. E:;.--. ynlt egvlwn a \-.t,!!)-'(~szet i 
kiii'.ln11•t(•i!(•knPk JO-ik ii;.;:-:z(·jii\'t.•t(:[;.„ l\:ill'!ll~'·• in1l\\::: 
inrto11 (·l(1ndt!.st. n111(·ly\·\-:n"l·: ,..;t'i\ypuntját alliL1J.i kl:l 
il'.tt:! nlkoti1>.: n liin•.:iJ·n tl!a!;;ro1nnld~11!úk ,.;zcrl,ezef(~ {,s 
funk('iójn, valn1ni11( lJúrnak (··s titu11:1u.·ti t'!enieknd~ 
szerve,.; fL·in \'Ci!\'Ü!\•ti:i. J\:iiliinii,.; fit.;\·r:lntt•! kelildt cuv 
„.Az t~lei k(•lt•tfrczl·st'.·nil". taríott : j16diur11-diszkussZi~'i 
::\!anfn·d Ei,t:('!l (CC111ingcn} ~·,,.; Jljn l'ri_!!Of!iric (11riü.;,.;zd) 
n.''SZ\'!'.tr·l\'·\·r:L .·\ r~·nd\:Z\'\„'tl\' új ,.;zínt kaput! l'::..CY a lin· 
dnui \-·1iru:-;í ,.;zí11liúzbn11 tl1rtt.Jtt -:\lozart.·ban~\-~erSl:ll':
ll,Vf'l. nr1wl,yr:n kt'.( l\:u\,el-dij11s is közren1iiküdüÚ-. 
:\ li11daui z1•n(•l1artiir1k (•:-:tr"·ly("·n Ei.t:\'tl 71r<Jf. (zongora) 
r'·::; Li1•,.;\·01uh J•rof. {!darirH'.t) :-:zóli,.;111kt"·nt !t'·f!iPk fd 
('.:!~-!). 

]{. l!. 

l(·~al{tllil 1-·-:)''.,-<it <l jii\·tíll<'n is 11iiveked11i f()!! 
(a Ft-nii\"('k(_'d(;s !l('lll ad !it'lye . ...; k1;pt>i az :lrv;'dto
z;"t:..;ok 111iat.t )„ 

Í~y ha t·lisnt«rjiik a ~y('f~y"zcrl'orgnlo111 <'dland<'i 
nii\·ckefh;sl;t l;S tudjuk. ho~y a ,!!y('1µy;-:zcrtúrakból 
kiadott gyó_gyszerek kiizc•l ;)0'.!„-a ,.l;ny nélkül kerni 
a beteghez (az új tl'·rít.<;si n:ndszer lierezctése óta). 
akkor 11e111 \'itús. houv a !.!\'('JuVz.:;zerészt bizonyos 
n1unkúkt('d n1c·ntcsíte;1J kel!. -,·1 ji~~·{íbcn. Vonatkc;zik 
ez (•];.;(isor\Jan a :-:zaktnai {: . ...; gazda:--;c'lgi adn1inisztrú
(·i('J;-: 1nunkúk na.u.\· n:szi!re. dc a gyúµ:yszerkc":-:zítt'í 
1::.: -kiad(„1 tevt'·ke11V:-il;U bizonvos feladataira i;-:. 

Annak (~rdekél_;e1i. ho!_!y ,·l v.:vóv:v:-;:;,erkiadús. ill. 
-k1:szítl~S bizt1111súgút. ne.' keÜj~~n, ~:siikkenteni, ("s 
a liet.c.u is nIL'µkapj<t a szakszerlí túj6knztat<íst.. 
ill. e.uc:~:zsc\!.!iigyi !lL'Vl'lt"st. kon1oly n111nka;..;zcr\·e
z("sn~ 1'~s a ki.1zf;pkcíderk(;pz("s !)izonyus n1eg\·últoz
t11túsúra \·an sziik~~/·!!. 

ErTt' k("•t !ehetiíst''!!l't !(tt(d·:: :\z t'!!yik l~sethen 
a n1li:..:zaki (:rteln1is~:uiit"! kiizi:..:n1c•rt Jl\('1do11 l1e lc'
het:ne \"l'Zl't'11i a :1 l•\'l'-" (le\·elez(j tagozaton tür
tl·n(í) f(íis k( ila i ,...;zaka:-c:..:z isztensk1;! 1z{:-:t- ( t'X ! Jl'( liúl/i. 
te(·h110]('1.!!lL". rakt{tri. analitikai). 

l_'!.!\"H!!al.;k(lr a jt·lr•r1[1•!_'.j ;t;-:,...;zj;..:zll'!l."kt;]JZ(''....; e!nH"-
!Pti ;zíuvona!út . <1 uvak<1r!ati is1npret:ek elíi-
nyt;n, ki."':-:<; c;..;i.d-:kc•nte;1i IL·het JH'. 

_.\ 111<Í.:..:ik lll('gnld<'1s az. lt(lgy ha~yjuk !lle!! a jelen
legi as:..;zi:-;ztc·n.c.:képz<"s :-zÍn\·onaltít. de erueljlik a je
le!1!eui szakas:;.;zi~~ztp11s ].;(:jJZ{:;-: elnH:lr•ti ki')\'l'h:lnH:
ll\'í.'it. 

' JI ind !·:t:t !lll'!!( i!dúsn:'d az< 1n l1an í'l:lsz1Í.111ol hat t'•nak 
lartoni a .ki('Jllt·lt a:-:;.:zi"ztc•n;.:i·· n1eubízú:-:okat.. 

'f'i'ilih !eht>t(í:..:t"u:et a ki"rdi;s n1euol~!úsúra 11cn1 t u
dok elk("pzelni. czr:rt a ( ;y,·1.uy;-;zerci:--zi l\ar ,·<'·le
nH" nyp a \;q )jÚll f('!iÍ.!!,\'(']pt i hat('lsÚg<l i 11];: t1ak kel! 
í'[di.>ntc•t1iiik l'Zi a k<"nl~:„~i uundo;-.;a11 JIH'~rle,!.!eh·e. 
ho.!!y 1nelyik liizto;o:ítja jolilinn a !!Y<'iuyszcrell:í.t;í:-; 
ii.)\'(íj(;t. 

~-·~~-·~---·------

:\ ki'1lfiildi'1!l \·ini.gl'lzl,·1,,JJ,\•11 kBphn1/1 ,·.,.; tiil,J.u\·in· 
\·i nig{::<(1].; n•k k1'·,,..:1.it t'·,,..:('·1 lf·i'. fi',Jl 1n„zni! l i ~z1i l'ÍH .t t !! ;Ilk -
!.:u\,{1 nu:gl\·lH·](l~\'!i ,:(rk rlit!l'fillt ÍHrt1tlr11HZ. Ez a i!'.ll\' 
a kiíl.ít{1:-:z\·J'(·~"1·l.: J.:i'„;.i'>tt 1··:c: 11 ri1J.:1•11 t\'riilt•tt•k\·!l ~;1·111 i:-:1n1'.
retli'tl. :\ vinig('i/_l(·tt·ldwri d1trn\,onkt'·n1 i;í 11fr·nnigl·rt 
kaphat1'1_ 111;\].;t.;td•r"11 i''"'"Zt.'l(1r\·(' \·i::.z1:l ft:Jf(izik «·:-: a f<')
Zt·H'f „()-tv1i"-11ak hh·ji\k (1'11iitl!l!!H!'l!!lt11H (l!1in).. !\.\-· 
rnódun !0 1111\k~ul1/il,/d ,'.:e: nznJ.: ,..zünil•('d 11ii11t\·.t.:Y lG llll! 

111<•ri'int tnrtnlr1P1:'.1·, !«tit \.;(::,t.Í\(·J!t•J.: 1-:t:\" r'inuvohh 
l!l('tlll,Vi:-:t'.·gíi il.\·(·n tr·a 1·!fogya,.;ztú,.;n u11ú1 1:r:Li'1\"\·tkf·zt'!I 
h1d1ílt•f.:t•i knp";.:i\n H linnni tt1r\·(··nysz(·ki or\-·(1:-:i fakulíiís 
ki'1zlt·nH„'fl\'lH:n l1ívjn fii] a fi;..:\·1·lt11t'!. :\z iildozat \'l!\' 
2{) Ú\-'eB 'ri11lnle11d;t·r volt. .-\ · ,.;·1.i'1i;,·1:.:t'.;.,:i t•J!(;szs;:J!iit!\-:Í 
hivntn! Hlf'µ'iilliqiítjn. liugy a l'u11111·t;: br;il'/u1t1i·tn '·(-.:e: 
]'111111c! r ,,·n11111if1:ru111 ~. 111ngj1\t ki\·\"\-·t· -- n kúbí1r'1;-;zcr
ii'1r\·t"t1\" !1nit'i.h·n B!1i 1·:c:ik. 1-:ddi~ HZ!!!1l11111 u kiziín'dnl! 
díszíti'·~Í ('t'·!!1/d i\rt:,:Ítult \'.~, yi\s1irolt ih·vn nii\·(:ll.\:i 
n'.,~zt·kn· n1·r11 1„rjedt ki a n·ndc!i·i l11l1rilyn.' Az t~!::'.l„'!"Zs('·!..".
iigyi hat('1,,..:1Í.!! H ji"\·t.J.1·11 (..'.(1!\d(l:-'l\il fi:ryl·lni fnL:jn ;1;· 
('Z\'!.:J.:cl iii1·t1'.n(i \·i~,.;z1t{·!t'•,.;\·ket (2:1:n. 

li. };'. 


