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A GYÓGYSZERÉSZET SZERVEZÉSI KÉRDÉSEP 
DR VILMON GYULA 

A f gyógyszerészet szervezési kérdéseivel fog
lalkozva ma kijelenthetjük, hogy amint a Szovjet
unióban és a többi népi demokiatikus országokban, 
úgy e területen nálunk is érvényesülnek a szocialis
ta egészségügy alapelvei Céljaink azonosak ; 
utunk, országaink eg;Téni vonásait fig:yele1nbe véve 
lényegileg szintén megegyezik Közös célunk a 
magasabb szintű gyógyszerellátás megvalósítása 

Gyógyszerellátásunk helyzetének egyik fontos 
mutatója a gyógysze1tár-hálózat fojlettségc, a 
gyógyszertárak száma. Mint tudjuk, az, elmúlt 
években 95 gyógyszertárat létesítettünk, s ezzel 
közforgalmú gyógyszertáraink száma 1391-et ért 
el. Így most kereken 7200 lakosia jut egy-egy 
gyógyszertár Ez európai viszonyok között is igen 
kedvezőnek mondható arány. A 20 éves távlati 
hálózatfojlesztési tervben 260 új gyógyszertár léte
sítését irányoztuk elő .. Emellettazonban a gyógy
szertárak rekonstrukcióját is jelentős ütemben 
folytatjuk és nyilvánvaló, hogy az újjáépített gyógy
szertárak kiképzése az új gyógyszCitárakéhoz 
hasonló Jelenleg mintegy 200 olyan gyógyszCI tá
rat ta1 tunk számon, melyek teljes rekonstrukcióra 
szorulnak. 

Az új gyógyszertárak építkezéséről és a 
tekonstrukeióról szólva rá kell mutatnunk a taná
csok szerepére és feladataita .. El kell érnünk, hogy 
a jövőben a helyi tanácsok nagyobb mértékben 
támogassák anyagilag is a gyógyszertárak kor
szerűsítését, fejlesztését. 

Gyógyszerellátásunk fejlesztési itányának meg
határozása során foglalkozni kell a kézigyógyszer
tárak kérdésével is. El kell döntenünk, hogy ez 
a hálózat, mely sokban hozzájárnlt ahhoz, hogy 
a szocialista gyógyszerellátás elveinek megfelelően 
közelebb vigye a lakossághoz a gyógyszert, ér de
mes-e a fejlesztésre vagy éppen szűkíteni kellene 
Ezt a kérdést beható elemzés tárgyává kell ten
nünk. 

Igen sok a tenni>aló a gyógyszer tári közpon-

1 A Szegedi Gyógyszerész ])lapok alka.Imával 1962„ 
október 12-én elhangzott előadás; referálja dr„ Láng 
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tok és raktáraik fejlesztése terén. A iaktárhelyz,e
ten a Gyógyáruértékesítő Vállalat raktárépít
kezése sokat fog javítani .. Fejlesztenünk kell a 
galenusi és analitikai labmatóriumokat, melyek 
az ellátás és a szak1nai munka színvonala e1nelésé
nek fontos tén:yezői 

A gyógyszerészet szervezési kérdéseiről beszél
ve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyógyszc-
1 észet tudományos alapintézményét 

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet létesíté8'3 
a gyógysze1észi munka elismerésének . látl1ató 
jele Az Intézet szerepét és jelentőségét semmi sem 
jellemzi jobban, mint működési szabályzata 
A módszertani, szervezési és oktatási feladatok 
ellátásán kívül bizonyos kutató és felügyeleti 
tevékenység is az Intézet munkakörébe tartozik 

A gyógyszergazdálkodás a szervezés külön
leges területe; ezen az irányító szervek olyan 
módszereket dolgoztak ki, melyek nemcsak hazai 
vonatkozásban érdemesek eh1lítésre, de igen i1agy 
megbecsülésre találtak a szocialista országok szak
embmoi körében is. A gyógyszorgazdálkodás szer-
1reinek nagy szerepe vnn a szocialista gyógysze1-
ellátás elveinek, a folyamatos, hiánymentes gyógy
sze1ellátás rendszerének n1egvalósításába.n _t-\_ iak
tározási i1ehézségek ellenére is sikerült rnogyaJósí
tani az ellátásban a tenszerűségct A taktárak 
is, a tervezés rnódszerei is fE:jlődnek, és ezen a 
téren a gyógyszerészek is 111i11dig igyekeznek -vala.
mi jobbat alkotni Bebizonyosodott, hogy a te1-
-vezés, ami a szocialista gazdálkodás jellernzője, 
a gyógyszerellátás területén is lehetséges 

A gyógyszerellátás szervezésével kapcsolatban 
jó volna a tájegységekiől is beszélni; ugyanis 
ene is fel kell készülni, mert a feladat fennáll és 
idő kérdése csupán 1nikor kell ezt a szervezési 
formát élehe hívni. Egyelőre azonban a szükség
let nem olyan szorító, hogy ezzel a té1nával rész
letesebben foglalkozzunk 

Fontos és időszerű kérdés ma, egyebek között 
az intézeti gyógyszertárak fejlesztése A fejlődés 
ezen a területen ismét olyan tény, mely a gyógy
szertári munka minőségének ja1·-ítása., színvonalá-
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nak emelése szempontjából döntő fontosságú, és 
jelentős mértékben hozzájárnl a gyógyszerészet 
népgazdasági szerepének helyes megítéléséhez. 
A gyógyszerészet helye a népgazdaságban és az 
egészségügyben feltétlenül felfelé ívelő irányt mutat. 
Ha grafikonban gondolkodunk, látnunk kell, hogy 
egy meredeken felfelé ívelő vonal mutatja azt, 
hogy mi a gyógyszerészet ma és mi volt a gyógy
szerészet 10, 20, 30 év előtti helyzete 

Az c1nlített szervezési és tervezési f8jlődésen 
túl méo- jelentősebb talán az a fejlődés, melyet a 
g:yógys~erészek a szocialista gyógyszerészet elvei
nek érvényesülése, a szocialista gyógyszerész-típus 
kialakítása terén elértek Ha a fejlődést 12 év 
távlatában nézzük, úgy meg kell állapítani, hogy 
az igen nagyra értékelhető Annak idején, a gyógy
szertárak államosításakor sokan, és ne1n mmden 
ok nélkül, gondolkoztak úg:y, hogy a gyógyszer
tár-tulajdonosok ugyan miért segítenének olyasmi 
megoldásában, ami saját érdekeikkel ellentétes 
Mégsem így alakult a helyzet ' A gyógyszerészek 
hivatásuknak megfelelően, felelősséggel és odaadás
sal látták el foladatukat A gyógyszerellátás nem
csak zavartalan volt, hane1n szakmailag is kifogás
talan Nagy átalakuláson rneg:yünk át, és még 
életünkben le kell rögzítenünk a történteket, 
hogy mások is érzékel!lessék azokat Tény, hogy 
a gyógyszerész társadaLm kezd mindinká?h, .szo
cialistává válni szemléletében, gondolkodasaban, 
magatartásában, cRclek-... ésében 

Az orvos-gyógyszerész kapcsolat 8"iritén olyan 
terület, melynek fejlődése szembetűnő Régebben 
erről a kérdésről beszélve, az „erkölcsi inagatartás" 
volt előtérben Szó volt róla, hogy az orvos becsülje 
meg a gyógyszerészt, a gyógyszeré~z ne, bírálja 
n:yilvánosan az orvos receptJeit es ineg mas 
efélékről Ma az együttműködés sokkal magasabb 
színvonalú és ez a szakn1ai fejlődés ered1nén,ye. 
A társadalmat nem lehet egyik óráról a másikra 
megváltoztatni, dc az élet, a nöYebő szaktudás, 
a táguló látókör kialakítja a megfelelő légkört, 
melyben ki\ iláglik : mit jelent a gyógyszerészet 
az egészségügy szempontjából 

.'.\. társadalomn1a.I való kapcsolat eg:yik ténye
zője a gyógyszerész szerepe az egészségügyi fel
világosít.ásban, 111el:y a tára melletti agitáción kívül 
magáhe,n foglalja a nagyobb felelősségérzetet az 
egészségügyi kultúra terjesztésében 

A gyógyszerészet megfelelő rangra emelésének 
igénye élő ';alóság„ Ezt bizon:yítja a ne1nrégiben 
Szófiában, a szocialista országok részvételével 
lezajlott gyógyszerészeti szimpózion is, mely iga
zolta, hogy a szocialista egészségügy helyes útját 
járjuk Egyben azonban azt is meg kellett állapí
tanupk, hogy tapasztalataink kölcsönös hasznosí
tására szükség van és ennek érdekéhen egy közös 
bizottságot kell alakítani A bizottság feladata 

lesz egyebek között a gyógyszerészeti tudományok, 
és a gyakorlat fejlesztésének egybehangolása. 

]\fog kell mondanunk, hogy náhonk az clmult 
20 év alatt a tudományos kutató te>ékenységet 
úgy állították - be, mint amely a legkorszerűbb 
műszerek nélkül elképzelhetetlen A gyógyszerészet 
területén a kutatói műszerezettség tekintetébeh. 
az állapot nen1 volt kielégítőnek I11011dható, ennek 
ellenére a gyógyszerészek jelentős eredményeket 
mutattak fel Ez a gyógyszerészek törebésének, 
leleményességének és áldozatkészségének l{öszön
hető Ez a tudományos munka A kutatók egy 
r és1e ma kétségbe van esve., ha nem áll előtte egy 
tudományos intézet igazgatói állása vagy egyetemi 
tanszék, holott látunk embereket, akik szerén_y 
feltételek között alkotnak nagyot, mert szeretik 
a hivatásukat .A. tudo1nányos rnunkára irányuló 
törekvés 111a általános, és 111a 111á1 a szak111ai 
mföelődésre nem kell külön buzdítani 

.Az oktató gyógyszerészeknek épprn a szakn1a 
szeretetére nevelésben ·van nag3r sze1epe Ezért 
nagy jelentősége van az oktató gyógyszerészek 
továbbképzésének és az oktató szer\ ezet kiéi)íté
sónek. A fiatalok olyanok lesznek, amilyenekké mi 
ne>eljük őket; ezt mindig gondoljuk meg, mikor 
csipkelődő megjegyzéseket tesznek rájuk 

Az elmondottakból a gyógyszerészet számos 
ágazata szán1ára levonható egy sor tennivaló 
Ezeken kívül azonban é1de1nes volna azon is 
gondolkozni, hogy a gazdasági és társadalmi tén0e
zők 11atása a tudo1nány1 a n1iképpen és n1en113rihen 
jut kifejezésre. Ila valaki ennek a tételnek kido]. 
gozására vállalkoznék, az nagyon értékes 111unkát 
végezne 

A szak111ai fejlődés, szervezés kérdésév-el szo
rnsan összefügg a külföldi tanulmányutak kérdése 
Ma nálunk mindenki azt hiszi, hogy föladatának 
csak úgy tud megfelelni, ha külföldi tanulmány
útra küldik és ininden_ 01' os vag)'' g) óg~ysze1 ésL 
n1egsé1 tődik, ha ne111 küldik ki tanuhná1i-yút1 a 
A törekvés helyes, de a sértődés helytelen Ez Ó\ 
egyetle11 hónapjában négy OTszágban Yoltak gyógy
sze1észek tanuln1ányúton, 1níg azelött az előadót 
20 é\ es s"olgálata alatt egy szer sem küldték ki 
tanulmán:yúfra /\,_zt is é1de1ncs szóvát.enni, hog)' 
a külföldön jártak nem publikálják kellőképpen 
tapasztalataikat 

;: Ha ·visszatekintünk a közelinUlt1a, ne.111 tagad
hatjuk, hogy történelmi időket éltünk és ebben 
az időszakban gyógyszerészetünk fejlö<lése is tör
ténehni lné1etekben lnérl1ető Ez 111in<lnyájuukat 
örömmel tölt el, de fclelCsséggel is el kell töltenie 
mindenkit. „Kí vánom Önöknek, hogy minél na
gyobb szakmai szeretettel tegyenek .eleget annak, 
a,mit a magyar nóp joggal vár Onöktől, amit 
Onök 'állaltak, amit a gyógyszerészet fejlődése 
Önöktől megkövetel " 
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