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Ci YÓCi YSZERESZET
désénck t:blí é\·t'ibt.:n c!öírja és cllcnörzi az évL'nkénti patikc1\·izsgúl:.nt1ka1. és ahol ennek a szc111ély·i (\·úrosi orvosi) !l:ltéic!L'i lllt:g\'oltak p!. PuZSllll)'. Pest s1b. otl ennek
clcgc1 is tcttck l 9 J.
i\ lagy<1rorszúgon a tisztior\'osi cllenürzésekct 1752bcn \'CZctlék bt: [(íj./\ i\lúria Terézia kir•i!ynö úl!al ! 770-

bc-n kibocs~·lloll „CJcncra!t.: nunnati\'u1n in re sanitatis··. az
egész orszúgra szúlt1 és kött:lczö érvényü egészségügyi
szabúlyzat többek között részletesen szabúlyozza a

gyógyszcrtúrak vizsgú!atút és azt a vúrosi. n1cg1 ci !izikusok kütc!ességévé tcsz! . .'\ korabi..:li J\:ljcgyzésck szerint
1

dZ cl!cn~irük küz{i11 gyógysz..:részck ncn1 \·oltak. 1ncn az a

.. JízikusoJ.:'' rcladata \'U]l. ~U11Ít az éril1lL'llL'k (patiku:-;ok)
:-;ércln1cz1i.:k l l J- 1n;'ir csak azért is. 1ncn a vizsg,·da1én !i/ctni kclku l2J.
l S)7-b::n ;i; l S5 l t:!lin L'I\':;L'délycz::tt gy<:1gyszcn:'u·c1ka1 a ha1Lisúg ún. rcc.dj{\gúnak is1ncnc cl. így ~1 gyl1gyszcr1úri jogosí1vúnyok egy része örökiilhctö é:-; i:lidcgcnithctli
111agúntulajdonba ki:rült l l 5 J.
10-J.~-bcin -- a :-;zabad::;úgharc idöszak,'1b~1n --· a gyógyszerészek pi:1íci('1han kövi:tclték A.'/uu:á! Gú/ior ininisztt:rti.'d a dijtalan \'izsgúlatnt. to\"úbbá a !izikusok szak111;:1bc!i
gylJgyszcrészckJ.;cl tiinén~i lc\·ú!túsút l l J..:\ sz:1bacbúgharc !t:\'t.'rését ki.i\·c1(iL'n '-J.~ t:sztnciségt: egy idöre feli:désbc 1nerü!t: a patika \'!zsgúlalPk a létri:!Hizott korabi:li tíszliur\'ll:-ii {íizikusi l szolgúlc11hc1z kerü lti:k.
:\ kit:gyezt'.:s1 kö\·t:tlicn a töri:kvésck újra élLdnt:k és
:t gyl1gyszt:részt:k tútn()gatókat is 1naguk 111L'!!é úl!ítanak.
J_ukúrs Hl·la Bihar n1egyt.' L'gykori f(ior\·usa {a „Ciyügy:-;zeré:-;zi Hírlap·· 10ó7. é\'i é\·l(dya1núban közöltek szi:rint l „szakért(i gyógyszerészeki:t kért alkahnazni"'. Ennek ellenére (\'agy éppt:n ezért) a 75000. 1~93 Bi\1 körrcndL:li:L 1ncly kitér<.\ patika \·izsgúlatokra is. gyógyszcrésl jclcnlétél ne111 c1n!iti. pedig a korabeli d(lku1nt:n1un1okbú! int:gúl!:ipitható. hogy gyógyszcré:-;zi kllrükhcn
létt.:Zt.'.ll az a törck\'és. inc!y szerint a \·izsgú!úbizottsúg
l..ll"\·use.ikból. gyllgyszcrés;;i:kblil és küztis;..:ti:!etbL'n úlló
laikus(1kb('d úlljun [.2J.
! Só7-L't klivctúi:n 111.:gindu!t a szak111a \.ln~Ull1sulúsú
nak Culy~11nata. :\ kit:gyczés utún n11:gjcli:nö 111~1gyar
gy('lgys;..:i:rki.'n1y\'L'k ~1 szakinai pri(1ri1ús (a „111!11öst'.:g és a
sz:tbvúnyosit:'is" ji:gyébcn) szü!t:ttek. és inúsodlagus {dc
suila cl ni:1n ft.:IL·dclt l kérdés \·olt az. hogy a gyógyszenúrat kik és ht1gyan t:!li:nörzik. :\z cls(l 1na!.!var gyógyszt:rköny\· 1071-bt:njL'li:nt 111eg l2J.
:\ szak111a aduti a rang.jóra: va!ainennyi gyogy::;zerküny\·i:t 1nagas jllgszahúly (rendszerint Bi\I. rcndL'li:t f
léptt:ttc életbe (;iz egész:-;égügynck akkür n1ég ncrn \'ol!
kli!{in 11iini:-;z1ériu111~1) l 7 j . .-\111i a jogszabúlyt i!h:tl. ez a
inai napig így \'<111. \lérfl.ildkli - igaz n1ús szc1npt111tból -·
~! 111<.1gyar gyógyszi:részct 1ürtCni:téht:n az l ~7(1. 0\·i X l\r.
tlin'én:Tikk (a1ne!y J lJ/2-ig az Egészségügyi törYény
111cg_ii:l.:11éséig \'lilt hatúlyl1s). Ez
· clti)rli a \·izsgc'da!Dl~kal júrli lizc1ési ki.itelezcttst'.:gct.
•1 gy\·1gyszi:rés,,:ctc1 ki\·c:-;zi az Íp•iri fogl:ilkozc'isuk
ki.izüL
..\ ti.irYé!l) ki111\lndj:1. hugy ~1 gyl)gyszcn<'ir „ki.'1zcgészségi intéz111ény". s 1nin1 ilyen. az úl\,un il:lügyi:k·tc alall
:'dl.:\ !l:lügyclet négy 1crülc1re terjed ki:

·- a rögzített :irakra.
-·a gyúgyszcnc'1rak berendezésére. helységL'ire.
- <.i klitc!czö ny'i]\·úntanúsukra.
-· ~1 gyógyszerészek inagas szintü képesitésérL'.
(,\/cgjc~y:::t;.,.: „\ sokéves \'Í\'1núny(1k ineglirzése t:rkölcsi kötelesség. !(úr. hllg)' ezt a ni1nbuszt a 1904. évi LI\:.
t(ír\·ény ! 999. é\·i 111óclositúsa a kcri.;s\.;cdchni jelleg killHlndúsÚ\'a! nétni!eg 111cgnyirbúlta l 8 j.)
,;\z 1876-ban 1ncg_ic\en1 XIV. ti.ir\·énycikk - a !C:ntick
1ncl!ctt - in1ézki:de1t a gyógyszcrtórak !étcsítésének kérdésérlí! is: azok fch'd\ÍtÚSÚ\ !llÍlliSZ!érÍUllÚ CllgL'd(:!yhi.;z
kl')\Üt!i.: es 111i.:gszünti.:ltt: újabb rt::i!_iogú gyllgyszcrtúrak
c1do1n<inyuzúsúnak !ehL'lliségé1 l l 5 J.
\linl 1n<ir korúbh<tn \"ll!t rc'1la szl1. ;1 75(100:'1 SlJ3. B\!
l..:i"irrt:ndt:lt:t ;1 patika \"Íl.sg~'datllt ú.ir~1 S/.ahú!yuz1a. dc :~
gyl1gyszi:ré:-;zt.'knek ... inint hatl1súgi s1t:1nt'.:lyekni:k" a jclt.:n!étét ne1n írta clii. l.'.zt kli\·L't~ien 1iibb é\·!i::.:des \..;üzdelt:tn rl1lyt annak érdekéhen. hugy j(ig:-;zab~'dyi 1ncg!'ugal111azúst nyi.:rjt:n a gyl1gys1.crtúrcl!t:11lirzések gyógyszcrészcL :'dia\ tiinént'1 \'égzL·:-;énck clrcndc!ése l9J .
.-\ Budapcstt.'ll 1 ?\l)-1-bcn 111egtartolt \t:1nzctkö1.i
l\.üziisségi és !)e1nl1grúíiai Kongrc:-;szus gyógyszt.:részi
sz~d\(lS/.l~·dy:t t/1: fii"itt,'!.<'1' ht.:rli111 gy1'1gyszL'rL'SZ ja\'asia1úr;1 clfugadja „a gyógyszt:rtúrak hÍ\';Jt~1h1s cllt:nörzésénck" szüks0gi:ss0gét. incly .. gy('igyszt.'ré::;z re\·izor ól1ai
\\\l"len_Jen :\ Ciy(1gys1i:részi !(iizliinyhi:n ! ~lJ-J.-hi:n ezzel kapcsolatban a kö\'t:lkczó oh·asható: ..r\ gyógyszer1<'1rak tL'h<°1t. ha a1.1 aka1júk. hogy i:!!c11(\rzésük kí1ncrítö
legyen. nt.'.111 (1r\·\1:-;ukk<!l \·izsgúlandók 1ncg. hcHh.:111 t:gy
konn<iny últal L' célra kinc\'czi:tt tiszti f(lgy{1gyszi:réslszL'!„ !.2] . .-\ ris:::ri //íg_1·{íg_rs::crt;s::: 1nin1 elnevezés 1chú1
tllbb 111in1 l (Hl 0\·i:s. 1ncly l)/ 0\·\'el késühb. l 9\J 1-hi:n Yai<'1sult n1t:g.

:\ „!izikusuk"'-rúl
.-\ d(l!g\1za1b:111 tiibh hL·ly<...'!l s1.1..:rcpt:I a .. ií;'.ikus„ kik·jt.:1.é:-.
•nncly ;v \ll"\ PS- 0:; gyl1!:,'.ys/.cn:.·s1cttiinénL·tte! l'PgblLPz(1\-:
s1.c"\111;'1r;t is111t:rt . .-\ \!:1g:ar !·:ncl1nezii l\..Czis1.li1:ú· (:\k:1tk1niai Kiath\. Bt1d•1pes1. 1\JS:' l szt:rint a !izi!~us 1 1 .1 lizik;'i-

szakl•!llbl'L (2) llf\"O.~
angubzCisz irodak1111h;111

h•1szn<°dat:1 c!is h•1s1.11<'1btlis <1
physit.:ian (\\1"\'(ISJ (< Jrs:::ú.<.!h L1is:::!1i: .-\ngul-\lagyar KC1i'.'/(.\l<°1r ..'\kadé111iai ki:idl"i. Hud:1pt:sL ! \JS7) és :1 physiLus
l!isz1iur';(1S) (lla!~ís::: l:"hid: \'l·11H:!-'.°'dagyar Sz(11;'1r 1.\. kiad~·is. :\kad01111a1 k1adl1. Budapl'sl. ! 1)Si-:.J kii'L'jL:z0~.
/ 1 n~/." di: l\.c1·Iili P1íf ursz:.tgu .. ; ti:;::li fi.iun·lls a Ti:-./.tion·,1:-.
t;, lap!. é\'J'. 1. szú111:'iban ! 991-b„:n errli! így ir: .. l /)~-he11
:1 \Ltgyar Kir:"dyi 1[elytart('1 TanÚl.'.S arra kötck;;ti.: a \-:'lr111cgy0kL'L h(igy !111..'gyci „!izikusi„ ;'d]ÚS(lkat SZlT\'l'ZZl'nt:k. :\ 1ncgyci ·physious·-llk fcbdatki\rét
az :1kkori
klizeg0s1,ség\igyi \'iszonyukra !igyl'lt:1111ncl . hatúrnzt<'ik
111t.:g. :\rrúl is tudunk. h(1g.y a \·úr111cgyéL 1a11u!! Pr\'L1:;l1L
lii~iny:'lb:1n ezeket az ú!Ji..;ukat nl'hCZ\..'!l ludt:'i!: bctölt<..:ni.„
:\ l:iizlc111L·nyhen id0zl'lt sz(iycgrészekbcn a .. lizikus"-l1k
:1 lic!: h<1U"is:'1g úl!al :1 YÚnisukhan. 11\L'gyékbl'!l Liiz!°L'hd•1t
clLú:"ISú\·:il l"elruldtZ\l!t lln·nsi \·0gzi:tts0gl'1 elkniiriiL, 111aí
s~·:<'11laszn:'dallal tisztÍpn·(1Sllk \'\1!tcil-; :\:r. 17/(1. l·vi \ Íl'!ll'r;1k i\(1n11:1ti\·u111 lla!ÚrL11.lc1 111t:g a IL'\'L·1-:cnys0güke\.
\';d 1°l1_g!alk\lZll

(a Si'.(l

(l\'Ult )...\z

111a
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c;YÖGYSZERÉSZET

:\ hatós<'1gi gyógyszer \'izsg,'d<!l. an1L'lynL'k egyik célja
a gyógyszcnúrakban készült és kiszo!gúltato!l gyúgyszL'rL'k c!lcnörz0sL'. voltaképpen napjainkig fr:nn111aradt. Jclcntösége azonban-· a gyógyszL'rkülön!egességl'k térhóclítúsa kövctkl'ztébcn ~a szúzadfordul(itó! c.sökkt:ni kezd [9J.
.~\ 20. sz~'1zad c!ején a gyógyszcrvizsgúlatDk hagyon1únyns fonnújúnak (tisztiorvosi vizsgálat) 111ind nyil\·ún\·alóbban t:ht\'tdttú vúlúsa a rcfonnlÖrL'kvésckt:t több ponton
összekapcso!la a hatósúgi gyógyszt:rcl!cnörzés ki~pítésé
rc irúnyuló törekvésekkel [3J.
:\ 1nagyar cgészs~gligy szervezet~! a szúzadforduló
Ut<in teljes cgCsz0ben a 111(111archia politikúja hatúniz1a
rneg, így i\.lagyarorszúgon ! 91 ~-ig az l S7ó-ban hozott
:\!\:. törvénycikk egészségligyi kii\·t:tt:l!nényci voltak ér\·ényhen llJ.I. :\z egészségügy <lZ c!avult küzigazgatúsi
rt:ndszer béklyúiban sinyllidötL Ö11<'1Hó nlinisztériu1na
n..:111 \ o!t. sllt szakt:tnbi:rek irúnyítLitla (1rszúgus yezt:tö
szerYt: sc111. :\ belügy-. a kt:rt:skt:dt:!ini-. a pénzügyi é,..; a
kl'iz!ckedCsúgyi tninisztl:riuinhan összt:hangolús. szakl:nck·111 Cs tudo111únyL1s huzzúénés nélkül fog!alkuztak egészsL·gügyi problé1núkkal. :\z illetékes 1ninisztériu1nokban
on\1.-;uk, jtig~·iszuk. klizgazdúszok dóntlittck gyllgyszL'rész
ügyt:khen a11é!kli1. hogy az érdL'ke!t gyligyszt:részt:k \·é!c1nényét egy:dtalún n1t:ghal!gat1:1k \'O!na l ! J J.
.·J luucísút:i e//e11ú'r;.és 111egs;.er1·e;.ése
( 19119-1950)

:\ technika és a gyúgyszerkCinia. \·alan1i11t a kapcsolt
tudt1111:1nyok sz;izadvégi t:rött:ljcs !'cj!ódésL' oda\·t:zett:tt.
hogy c!ösz(ir gyógyszenúron hL·lüL 1najd ann;ik kereteit
kín(lvi.:.· ~ ipari lc\·ékenységgl.· szélesedve - inegindult a
„gyc'lgyszerkül~inlcgcsségek'" gyúnúsa. :\ fejllidés ezen
fukún nyi!Y<in\'akn ú \·{dt. hogy a „hivata]<.lS 1nau.:ri<1 111edica". \·agyis a gyógyszcrk(iny\·i 1nonogrúllúk iisszt:sst'.'.ge
iübbl'. nt:n1 csík egybe a terúpiúban hasznúlt gyúgyszerck
(isszcssL·gC\·e!. :-\ fordulat l 90\J-rt:. a ll l. l\·lagyar Ciyl1gyszt.:rkiiny\· rncgjelenésént:k idejére esik ló].:\ korúbbi c01.
( h~igy a gyligyszt:r!úri gyógyszt:részetL't gyl,gyszer~sz e!k·nlirizzc) ugyan 1ncg111aradt. dt: a gy'ógyszcrgyúnús iparosod:1sa cgyTészl fch·etetlc. 111úsrészt küvett:ltL'. h(1gy a
hatéis~tgi 1nunk~1 kiszélcst:djcn t'.'.s új 1anahnat kapjun ((í].
:\z \ l)OJ-ban 1nt:gjt:lent. n1ajd ! 907-ben hc!ügy111inisztcri
rend e lt:tlt:! 1ncgcr(isi tct 1 „gyúgysZLTkü lönlcgcsségt:k ··
jegyzéke X29 k~szitinény1 tan:d111az [6J.
,\z J l){J>-ba11 1negjclcnt ri:ndi:l..:t c:;ak ..::;etcnk0nt írja
ch:i a gyl1gy:;zer\·izsgú!a1ok:1t. a1nt:lyt:ket a bejt:lcntönt:k
kt:!! 1ncgfizetni !9]. ! 902-tlíl a Székt:sfli\·úrusi Vegyészeti
L·s f~lc!iniszcn·izsgú!ó intézet. ! lJ ! 2-tül '-'. !(.(izpon1i Bakteriulógiai és K.özt:gészségügy! \'izsg<i!ó :\!lo1nús végezlt: a
u\ o U\ szerek \·ízsgúlat;'it l 3]. .'\ g;,:úgyszt:rt:ngcdé!yezésht:z szükséges analitikai \·izsg~ila1ok végzésért:
l lJ 12-ben .·l11drisku J lktur tt:tl javaslatot. Ennek a lén;yc!;;ébcn hatllsúgi t't:hidatok t:llúiús~'n·a is alka!in:1s lab<...1ra\('iriu111nak a ft:lúl!i1;'1súra csak jó\' a! k~slibb. az Orszúgos J(.lizcg0sz.-;égügyi !n1ézct ICl:illi1ús,·1\·a! került sor [3 J.
l lJ l-1-ben ;_iz ()fsz.;'ig területén l 905 nyilvúnos é·s 3(10
k(irházi gyl1gyszcrtúr 1nl'1küdiitL tJt(•bbi~ik nagy r~sze
gyógyszt:rr;1kt<'1r \'t1lt. Figyt:l('111be vé\'t: az orszúg akkori
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!étsz;i1nút. út!agosan 10200 lakosr;1 jutull l-· I gyl1gyszLT1úr. Budapesten t:Z a sz<in1 732n. 1nig \·idékcn l 75!JU \·olt

l 13 ].
,;\z \ l) 17 és ! t) ! 9 küzl1tti t:scn1ényL'k LTt:dn1011yeként
19 ! S dt:ccinberl:hen a IV. néptön·ény c!rt:ndelte a ~lt111L<1tigyi és Népjóléti i\:linisztl:riun1 fe!ú!!itúsút. ahol külön
Egészségügyi Osztúly alakul! l 13]. .. :\ Tanúcsköz1úrsasúg
<i!la111i feladatnak nyilvúnitotta az egészségügy gondoz:\sút. .~\ Forradaln1i !(.(1rn1únyzótanúcs ! 9 ! 9. úprllis l-jén
1ncgjclcnt XL \'II. !ó9. sz. rt:ndt:!t:te - többek közöl\~ a
kövi.:tki.:zökröl rcn<lt.'.lkczik: ,„ .n1inden gyúgyszcrt{ir. to\'Úbbú a klitszer. ur\·l1si inüszLTl'k. betegúpo!úsi cikkr.:L
gyúrtús<'ival l"oglalkl1zt'i \'Ú]]a]atuk k('1ztu!ajdonn:.1k 11yi!\'Ú11ittat11aJ(' l l 3]. \[;\jus 2n-~·1n jc!cnt 1nt:g: a \'!unkaiig:yí és
\épj(déti \épbizto.->s:'ig 35. sz~i1nú rendek·ie ~1 \épj('déti
l\.iizlö11ybe1i. a111cly a gyl1gyszL'rtÚrctk \·i.1sgo'dai~Ú és r.:llr.:11(írzését i1ja t:!ll. :\z intL·zkedéssel egy idlibr.:n 2() gy(1gyszcrész szakrelügye!\li /diúst hirdettek 111eg [ ! .:; ].
:\ 22925· ! ll! tJ. '.".\l.!\l. sz. ki'irrcndelel !\l(IZSl\nyi p1\1ress1ur j;n·<1s]at<'1ra. tiir]j '1 lÍSZ!ÍOr\·(lSÍ ta!lftiJ)'<l!ll \·izsgal~Ú·gyai klizlil a 111~ri..:g1an. a gyl1gysz..:risn1cret és <l gyt'1gyS/en<'1r \·izsgú!at tantúrgy~1k<!l. hogy ;1 •.tisz!iun'l.lsu](' -:sak
1-,iizcgészsL·gügyi sze111pontbú! \ izsgúlj:'d; a gyl1gyszcno'tr<tkaL rníg szak111<.1i s1:e1npontbli! e:.:.t a !i:!ad;!lu! „gyógyszerész szake1nbt:ITL' kell hízni" [2J .
l lJ ! 9-bcn a !(üzPktatúsi '.\éphizH1ssúg a gyligyszcrészk0pzést illctlit:11 Ciyógys1.erész FliiskD!a szer\·t:zésél
ir,·Ul}'DZla e!ö. 1nely a Bud~1pt:sti Tudn111<'u1ycgyctt:1nen 1~~1pnll \'(\]11;1 he!yt:L :\ gyl1gyszer~szuktatÚ'.'l ~ r0Jé\Te tL'r\'t.'!.t0k. :\z elgondnl:'!s ter\· rn:1r:1d. l ll-t:l ut,·1n az Cin:·!lll1
()y('1gyszcnutlí1111:i11yi !(ar !01relH1zúsú\·a! <! gyl.lgyszerés?kL'pzés egyeteini r;1ngt1\ k;1pt1tt [ l 3 J.
:\z !lJ25. uktl1her !X-i \XXL 1i'1rv0ny rc11dt:!ke1.i!: :!z
( lrs·1.;\gJ1s l\.i'11.L'g2s'l.ségügyi !rn~zct fel:'il!it~isúrllL int:l:.-ncL
i"eladat:h·ú tL'tle a gy(·1gyszt:rkés/Íl111011yt:k clk11i'1rzL'sét.
:\z !nt~zet llJ27-bt:n kezdte 111eg n1i.'il~l.ldés0t l<i] . .:\ tén:!cgt:s \'izsgólatukat az()!(.! !(.01niai (Jsztó!ya végezte. Ennek \·czctés0\·el - Joliu11 l:lt;!a <~z ()J( ! igazgcnója
J1:
Sl)111h'k 1~·1e111,·.,., bi11:1 rneg !_(1j. :\ hatl1s<'tgi gyógyszert:llcnlirzés. arncly ehiszlir csak gyógyszen:'1ri 111intcü; \'Í!sgc'datÚ\'al fog]a]koztitt. l l1JJ-ban · ./uhun h\;Íil és .).c/111/1·/:
/:'ft.·nll;r .ia\·aslatúra
blivüll llOJ. ,\ 200:llJ3J. sz. B!\l.
körrt:ndt:!t:t ugy<inis ht:\·ezt:tie Lun'1púb:1n :u: cbi'd-.: kl.11.l'1tt - a törzsköny\·t:zési rcndszen. ine!yet ~t 230~ 1.'i· 1')_:.~.
.. /. B\!. Rendelet .. <: klilllildr\'d ht:hozutt L'b!)'L'S gy1'1gyszr.:rck c!h:n(ir;_t:sC"-\-cl tett ti:!jc:;s0 l(1J ...\ ~00: 1lJ3ó. '.'-:'.. ])\!
rendelet a!apjún pt:dig ,.,tz (J!(.I jugtisít\·únyt k<ip arr~i. búrn1cly készít111é11y elliú!!í1:'is:'1t a he!yszint:n el!e11lirizhessc"
[6J. :\ l)(líJ.:]q.)(1. Bi\I. sz:'unú rendelet 111t:gerlísíti ~1 tis1_tion·L1sok gyúgys1ertúrel!cnlirzésí .iog«tt l 2J. .:\ n1ega!akul!
()!(.! Chc1niai C)szt,ilyúnak gyl1gyszt:rész 111unkatúrs:ti
s1.urgal1naztúk. a gyógyszt:n<'1r:1kat l<'lt\1ga1l1 tisz1iL1f\'(\S\1L
\ i1.sgúlal i.:élj(ira \'egyenek HlÍ!ltúkat a gyúgyszcrtúrukhól
cs küldjCk azukat ellt:11lír1:L'srt: az C.ll..:.! (J1t:111iai {)s1.i:.ily:'1ra 1_21. Ennek <1 kc/de1né11yezés11t:k jclc111i.is úllon1;'1:-;;i
l l(,(1, ~u11ikor ..<'tlt1111osi1úsr<1·· kerül :\ iís::tÍ\1n usi S/lilg;'1lat. ..\ 1isztÍ(1r\o;;uk az ()J..:.! :!lk:il1n:1zllltai 1:.:neL ..\z Íil\0/kcdés.-;c] JllL'gszünt :1 tísztiur\·(1st1k füg.:;0sc ;1z egyes települések ht:lyh:11ösúgúH'd. F1111ek ki'i\'c1kcztébcn sz:·u11szt:-

f§\f!*:L::':'"':'q'.'"'"'.'""""""'""""""'"'"

=
-

'"-, -- , ---""'' -"-~~-" -

[f::.

:;

=r
.

,(..

=

r:
.--,

.::::

:;.... :;;:..:
-· :..:- :.::..:- e;,__,
:-:
::.:-

~

-

:;·
~~
e

~

(;

~..:

r.

. .,..

(:

~: :::.
~..:

2

..,.....

s

~~[
';!_> :=

r.- T

;;·
'_{

'-·

r:-·
::

,--

;:---

~.:-

::~

"

"'
~

~

:::

'--'-

::; ;?.

.

"_/

'J,

r.
--:

~- ~

:.:.:

::.:

~

,,
"

"
!C
:::.:

;_

r: :;·

2: "":::

(; f

3-::::. ~
::. :.:::
.,,
"
:::::
t~
~

::.:::
r;

";;

'/. 11:

-·

:~ ~ I~ ~ ~

'J,

~

.,

:;.::.

~-:i;:

----------

;:::

é
~ -.? ':_:'. '.I~ ·_,.,
- ..::;

-'

--· -- "" -, , " '"""""-~"--------- - ---- -

r.

',

<:

~--

._,
._,

.

~:

e

?

-".

'.12_"

~.

r·•.

,::-:

?.

1

-".
v:

;:
·--'

:---:
'J•

r.

~-

.-,

,-:_. "/ rr:

:1:

r.

·/

;:---

(~-

:: : ::.:

"'
.~

~·

v.

·-.r.-

"

r:

'7
~..:-

r ..
(f:

;:::
e r1:
'--'' r..
:::-»
"_J;

7·

-..:::

~l;i=
:-::::: ~

~
r.
~

'·

~

~ ~ ~ ~~

Lft@

=@;~
r.

;:::

:::.: . ·-:

c.i~

Z: '.I~

-- ,_,.."/.
.-.

--· 11:.

:::

•.

r.

~

e;
::.:-

~~

:..;.

'.~'.:

,,-:_

<,r;. ;~;

·.J
r.

r.

r.

r.

2- :::

~- i:-=

,;~
;:--

•r:
,,

.,

;':;'.

~~
-

r.

"_J,

~- r<
~- ~ ~ ~

..

7-:-

r

„.

G_

r.

':·

~

g:,~

::: :::.:'< ~- ;..:
r.
r.

;:---

~

.,[.~7-:- ~r.•

r.
r.

'r.

,

'-"

:::;

'2..-.
7

'

::.:-

~

--

'.1~

:::::;

;1~

:..:

~:

„

,,

'I:;

'"
= ::::

"

2002.

kori poli1ikai ir,·inyitús. a iaikus \"L/ctés cl!cnén.:: t(ibb akk(i]!éga ÜSSZL-fogÚsa fok\IZ•llllS'111 c]Örc \'Íltl'. <! SZélklllaÍ
!"c_ihidést l ! 6J. /)1: :\'ikulics r:(lro~\' pro!"csszor ! l)l)7-b-:n kü;,(\11 1111.::gú!bpit:isa sz-:rint: .. Ha kitünli ~1Lk1Hsúgú egyének
kcrülnL·k egy id(lbcn \·ala1ni!ycn klizliss~gbi.:. akkor i..::z a
„csap;u·· t.Tt:d1nényesi..::n IL'\'ékcnykcdhc1 1nind a hozzútartn/(1 cgyént:k. inind ;1 kllzi.is célnk. teli út ~1 j()y{_) !"cjliid0sc érdekéhen·· !.!6]. Ez a 1ni:gúllapitic; \'llnatkuzik az álla1nosítús1 kü\·i..::1li idó::;zakra is. a111ikPr ;i \·oh tulajckinos(lk .. ni..::n1
<'!l!ta\.; hi..:: <l p(ditikailag c:-q1u11úl! szen10lyi..::k küz0. hanc111
kerc::;ték a szak1nai !"e_ih.idés új !t~hetliségcil az új klirü!n1i:11yék kiizlítt"" !1(ij. „.-\z l)::;szi..::fogú::> crcd1né11yt: \'l1lt. hog)
1n;'tr J lJ) l-hcn 10trcjiitt a sYak!"c!ügyclt.:1. in;:jd a Yú!lalati
fríg) (°igyszcrészi. Kés{lbb rnt:gyci f(igyógyszt:részi puzicÍ\·i. galc11usi l:ihor:llt.1riu1nllk ll:tcsü!ti.:L s1b." [ l ! . 1.:1].
.-\ llúburút L.~·1\ etllcn a gyligys.,:t:núraL i.:!lcrH·ir::ésc is111l·1 (l tis1.ti !\:l(l]'\ osokr~! h,ü·u!i r:::.1.1. f lr H1i:::su J\i! '1 S!.ak!~!ügyc!cl
ll:1rcjünl:ri..:: a kü\·c1kcz(ik szerint c1nkkezik
\'1sszc1: „ .. a1. Eti. i\l. (iyligysi'.crl:sZélÍ !·'{ius1.1ú!yúnak !liosi'.túly\LZt:t(l_ie dr. 0.lészúnis Fl'.1-cncct. \'égh ,\n1ct! dr.-t
és engc1n a 111i11is:nériu111h~1 ]li\'l!lllll és !"i..::Jkl·rt bcnnlinkcL
hPgy .-;1.cn1l·lycs l<ipasz!i.ili.i!uk a!c1pj:1n. lchctt'ilcg gyl\gyszi..::r0szdnkiori !(1k(1/:11tal rendc!Lczli kP!!l:gcÜ; ki'izül
.~Yl)gyszt:rész-szakí"-:lügyi..::l\í\·é Lépz0src aikal111asnl1k talúh 20-2.:1 kolll·gú1 \'Ú!asszunk ki"" [2 ! J. :\ bizl1ttsúg últal
Lí\·Úii.!SZH1tl Lnllégúk. kl:pzt:tti..::bb gyúgyszi..::rész-:k. a
gyligys!'.t:rlc.1r-c 1!cn(ir1:és a!apc l \·i.:i t tan l(llyanHHl c!saj:llituttúk. 111:1jd az CH\..!-han gyakorL.11i képzésben részesültek
és sikeresen lc\·izsgóztak . .-\z akktiri gyllgyszi..::r\·;H\,datuk
'1z ( lrszúgos Ciy(igyszL"rt;iri l\..özponl h11zz:'1j;'1rulús{!\-.d
<1 k·\·izsgúzot\ kLd!égúkat S/.ak!i:!ügyclll\·é !ll'\'Cllék ki L·.-:
1ncghi1.túk ök"'l <1 gyúgyszt:rt:.trak. g;dcnu::>Í !abl1nnln·iun1uk és gyóg)'SZL'!T<1ktúr;1k rerH.lszcrl'.s e!l-:n{írz0s0\'t:I [21 ].
:\ l~,i!iidés ich'il tlihhirúny·ú \\i!t. „1\kk{lr úgy ércztüL.
h(lgy a n1agy,1r gy(1gy::>1L'ré.->YL'l ni..::1nzi..::tküzi li.;;szch;1so11lil•isban is rnL"gúllt;i a helyé! [ ! ! J. l 9.:17 ut;'1n a rncgyék j(Jkoí'<ilPS<lll ;·111;.dkisudtak. :\ gy(·1gys;;cnúr \"<.il!alatok Liiku.;;
i.!,!alga1(1it gyógysl.crl:.;;:-: igazgat(°ik \"Úllutt:Ü,: fi.ll. :\ szin\'(l!l~d 111cg:L·11kl:111 t:ltl:ril \'{il\. \'i1<1tli<1!atla11 azunhan.
ht1gy •1 küzpu111ok j-:lentlis szi.:ri..::pct j<'ns1.on•il..: a gy(igy::>:::crl·st:cl l~_il(ldl:sl:hL'n ! 11 J.
i l)62-hcn a!akul 111eg iinú!lli in1l:z111l:nykl:nt él/ ()rsz<'1g( 1;; ( i yc'1gyszcrészct i ! 111é1l'.l [ l Oj. 1: i. : l{d l í1ósún'il a 2.: 1()(12
(]!!. 22.) Eü.\!. sz~·1111ú rc11delct. '11111al: Yégrch,1jt:\súró! pedig ;i 17 )l}(i2. tEü.!\...L.J_J Lü. \1. szú111ú ulasítús in1l::d.:c.Jík !·:n11t„•k énc!rnéhcn ~r; !nt~'i«„'i'
li\·

tud~i1nú11yns kut;H\·1.

s1.:1k1nai irú11yí11'i ~-.-: gy::L(irlati S/t..'!'\'L/il.
ellc11{ir1.ll.
(lktatc'i tc\·l:kcnysl:gi..::1 fL"jt ki.
llcn(ir;ési feladata:
;1 n1cg: t.:1 ( 1"l'1\·únisi l gyúgy.;;1.t:rtúri küzpnntoL
gy(·1gys:"cl'\ i1::gúh'1 és g•i!l'.nusi !cd•\in1t1.1ríu111air:i.
;1/ int~·zeti gy('1gysz,:rtúrakra.
;\ gy(1gysí·er ísn1cn"·tésre terjed ki! !2J.
) ll(1~-b:i11 -- nc111 Sl1Lkal a Pli.l lg. \'!. ha1~·dyba ll·p0sc
u1~·u1
~ti. (ltiYJ-ho;: csa1olt:'tk ;i~,: (_)]\..[ !\..0n1i;1! osztú!yút i::>.
:...·1;:cl (lly~111 \.inú!k1 gy\'.1gy:.:l.L'rcl!t:nllrz(í hatösúg jliii !étrt:.
<!lllé!)' SZt.:!"\C/L'iébt.:!1 dÍ\'<!l(1S Sí:l1\';J! Jll,\ !'i .. CU!lll<.11111

!. l () J. :\z útszt:rYczC:.:ni..::k a1. \'Lllt a L'l:lja. hugy 111cgi'iriz\·t:
<lzt111 llagyon1úny<.1kat és l'.1\:d1nényt:kcL 111:...·lyckt.'l :1 hail'i~
,c;úgi gy('igyszi..::rellcnórzés ~1z (J!(l-11 bl'.lül négy C\'tizcd
alatt elért. a gyúgyszcrl'!lt:nl'irzést 1nég h~iil:ko11y:1bh;'1 !L'gyc. ün•i!ló intézl'.l ki..::rctéib-:n [ J 7J.
-'\z últalúnus di..::ct:ntr<dizú!i·.;i ch nek 111i:g!"t:!ch'1c11
19.:17 t:!t.'jl:n a gyúgyszL'rt:ir-\·úl!:i!<.ttük !l:lügyclt:!L' és ir<'1nyít;isa is a rnegyt:i 1anúcsok hat:1sklirL•bt: került. Ezzel
t:gy idlibcn clnc\'czésük „ . . tni..::gyci Tanúcs liyúgyszcrtúri Közpo111ja" lt:lt [ 1.:1]. :.\ felligyl'.!l'.ti jugkiín Lllzt:li..::bbröl
'!i. eg0szségügyi osz1~·i1y. il!él\'t: annak \·czc1{ijL' gyako1\1]l<l. <.dd in-:110 szaktt:rülcti (1szt:ily\·~·zc1~í-hc!yl'.ttesi niinóségbcn n1cgyt:i ( !li\·úrusi J frigyl'igyszcrL·,c;z kcrü!t [ l ;\ ]. ,\
l~1nc'1csok l'.gészs0gügyi (1szt:'ily:'u1 111üklidli rnt.'gyci (fii\ ~·1n1si 1 í'i'igy(1gys/t:rl·s;; :1 gyt.1gys/·..:rcll:ú:is t"-rülcil:!l t.'!lú1.i•1
<L/. cgé:.:l:-.l:gügyi ig:1:"g•tt<'1;; \ ~da1nennyi r'cl~1d:~c·1: l ! ~ j ..-\;.·
i1llé1.kL·d~·scLLcl él/ cgl:s::ségügyi L'll:'1i:'i;; ."~it..'J'\';.,'/Cié\ e.~
ir;i11yíi~·1s:li .i•ú«i.;;i :.:::iniig dci..:cntr•tli;,•'tl1;·1k. ;1 gyz'1gys1.ci·-:ll:·t1:'is 1t.:rükté11 ez csak 1ni..::gyci ,c;1i111ig én·énycsül! ! ! .5] ..·\
-~ 11 i:;-. (!:Ü. !\.. . .'::1 !·:ü.\!. ."zúinú utasítús l:nclinl·bcn a1.
Lii. P.->/t:.dy1.d, gyl1gys/t:rt:!i:'iiúss:ll Lupcsol:ttus í'cL1dai:r
•i 111t:gyci gy,·1gys1:crtúr \ <'i!Ld;n il:lügyL·lcic ( llúk1/;1it'cjlcs/té::>í lLT\·. 1110r!cghes1.•'tnH1h'1 j<'n·úhagy:·1s:1 ).
kil/f,1rgal111ú l: ..; intL·;c11 g) (·1gy~1.t:rtúr:1L l\:lúllít;'1s;·111ak. 111cgs/Ü11ictésé11ck. úthL·lyczl:sé11cL c11gt:dély"·1l·sc.
,
„
. '
Lliz(l1rg~1l111ú gy(·\gy.'ilérl<ú·aL rendes e;; ug~ L'!l'll
."lU l gú !a 1;ú1;~k 111 t: g<'i l lapi i :'1s:1.
gy1'1gy.->1.cn;·l!'aL ( i ntl:zct i. kii;; f1Jrg:il1nú l. !ah( 1rat1.iriu1nuk {;111;\litikai. galL'llllSÍl. kl:1igyógyszcrtúrak sz:iL111ai és cgés1.sl:glig;:i iga~/gatú:-:i szc111pl1niok szerinti
cllc11lirzésc.
\lindczt ;1 !'cl~1d:1tut a/ Eli. (lSztúlyok n1cgyci (!llvúnlsi) !"ligy<'1gys~".erl:~zék l11_jú11 'ég;,iL. ;.ikik a 111cgyt:i !i"1t1n·us
hclycucscí í 12].
„:\ lllL'gyei l'\igy\'l_'.,!)'SZLTCS/.Í ;'dLisuL rcnds/.erc.->ÍiCsé\ cl
l l/~:-hcn e: gyl1gys/cnúrak <'lll:11n1 t:llc11(11·/.l':-.e \·égre ki;::1:·i'iL1g gyligys/cré:-:zi !'e t1dati:·1 \ ;'i) \. . \ incgyci fllgy( lgys1'.c1·L'.'>/L'l·. \1g;,. lllÍili \ <ii•Hllikt1r íl ib/.li ((i\>i'\'(IS(lJ.: . , . (! gy{igyS/e!'!lliIHÚka\ ;iz (J]\..!~ha küldték cUt:nlir1.és \·l:gcll.
!21]
..\ d:...·cc111rcdiz<'dc'tss:l! egy idiibcn ( 111~f-hc111 c11 cgés/:-.égügy ;iny•1gclLu:'1si Lérdé:>-.:inck iiss/l'i"Pg:'1s;'1r:: ( iy1'1gy:'/Crl:s!'.t:ti és \lii."Zl'rligyi ]-'('iig:1:..-g<ll\.1.-><'1g jiill ll:tr-:. illL'I>
)l/ii;\. j<n1u,·tr l-1g <'dlt fL'!lll. :u11il;llr is :: 1:\i1g;1/.g<:IÚ.;;Úg
( ly(·1gyszcrC;-;J'..:tí 1:(·Í11..;z1:d!yú :d:1Lult út [ 15j. _.\1. :'li'i~'~t.'I"\ cz~·sck u1~'111 <1 gyligy.;;ZL'l'Ll:s1it111C11yck f(irg•d(ir11b:1 hP1.ai:1~
l:'111aL h:il\.is<'~gí c!IL·11('ir/0s0t az Lgé:.:/;;l:gügyi \tini'iztériu111 i"clügy"·lt:lc <ilau inúkl'1d\i (lrsz:.tgPs (iyógyszt.:rl:s1.ct1
!111éí't.'\ \égl.i ! ! () j. :\ gyt.1gyszen;'trbc111 cllic'd!itnl! ga!cnusi.
\·al:u11í11t rcccp1úrai kCszi11110nyt:k szún.1próha s1.erl'1 clk·1ú'11·lé:'t: ~1 gy(1gy;;zcrt;iri ki\zp(ln\ok szctk!'t:liigyt:li"
gy('igy.->z..:rés/::.:incL '1 l"t:Lld:1t•1 !. l ll ].
:\ S/(iL·i:tlis1a sz:1k111;ii. g;izdasúgi. ig:L g'ti:'t:-:i és p(ditiL•u struktlll"<l ! lJ~O-bcn c!kczd(ídi.l\t ki(·pí1l:sc J lJuS-r:1 b'-'1(_ii..:::'Í.1Lil'Ht. cun:...·ly llihc'ti ellenér"· tiibb 111i1n -iO l·\·i.:,r 111\.'ikiidiitt [20]. ,\ rl'ndsz:...'l' hih1\i:'1n:d..; r\ihcllÓ fel .. hPgy c1 \·;·ill:dati !'ur111,ihc111 1ni'1k('1d(l. ;·111úlk1•1n gaY.d:'dkoc\i.'.i '''""''"''·
t:.1ri 1;~·11:p(1!J\\1k:it olyan :.:::cr\.L'L irúnyítjúk. a111:...·lyck <l \·:d0
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lalati gazdfilki..1dús lcgalap\'t.:!l)bb runkciói\'a! scn1
taliilkuznak .. ·· [22].
J'\lús r11cgvilúgí1;'1sban „. a gyógyszt:núri központ
gy('1gyszt:rc!(íúl!ítói és t:losztó tc\'Ckcnys0gct végez (tehút
ipari és kcrt.:skcdc!ini l\:ladatot !út cl). irúnyítja a gyügyszcnúrakat. gyógyszcrtúrvezt:tökct

llC\'CZ

ki. diszponúl a

gyógyszcnúr szc111Clyzeté\·cl stb. (an1i groteszk keveréke
a hatós<igi feladatoknak és a gyógyszcrtúr kiskorúsítúsúnak) és 1nunkaadója a gyóg~yszertúrcllcnörzést \·égzö
szakfelügyclöknek. gyakorlatilag útvévc ezzel a hatós{1gi
c!!cnlírzési jogkört. Ha ehht:z hozz{! tesszük 111ég azt. :uni

111ég ina i:-; clóforclu!. hogy a gyúgyszertúri központ igazgatója cgybt:n a központ el!enörzl:sL·1\: hivatutl tanúcs fögyligyszerésze. az inkon1pa1ibilitúsi körkép teljessé \'Ú!ik"
[23J. Ennek tükrében .... ~! gy(1gyszenúri központ ... nen1
111c·1s. n1in1 egy \'egeHllÍ\'
hibrid" l.23J. i\lús irodaltni
l\irr•isL1k szerint a gy(1gyszenúri küzpontuk ..... é!ü ki.ivületek" ... 1 !ibrid„ vagy .. kö\·ü!t:i"': 111indke1tö je!h.:1nzöje.
hogy fejlödésre képtelen.

„ Quo 1·adis phar111acia:" uuísods;,or:

a prh·ati-:,áció ( 1990-tú'f 11apjai11kigJ
.'\ hatósúgi gyógy szer(túr)ellenörzést az ötvenes évektöl ne1n !ehetclt úgy e!e1nezni. hogy az az e!látúsi rendszert ne érintse. ,;\z elh:n(Jrzés és az ellút[1s saj~'itos „hibrid"' úllapulban ( \·iszonyban) volt egyn1úss~1l. an1ely abbúl
'1dódott. hogy a gyógyszere!lú1ús1 [forgalinazús: nagykereskedés. kiskereskedés {gyúgyszenúr l] ú!la1nosí1011úk.
ugy~1nakkor az ú!hun az ir<'1nyít~is és cllenörzt:s jogút pedig
leadta ~1 111üküd1et2'.sén J\.·lellis tan~·icsi (területi. f(1vúrosil
appar~1tusnak l.27J.
:\ rurdula1 éveibt:n ( J lJS9- t 9tJ ! l keletkezett irudalo111
ke\·és ki\·é1ellel - egyetértett abb~1n. hog:;.' a korúbbi úllapo!ot fel keJ! sz;ÚllLl!!li és:! szakigazgatÚSt - eh·ú]aszt\'<J
<t J'urgal111azúsi apparútus1ú! (gyúnús. szú!litús. raktúrozús.
kis- és nagykereskedés stb.) - az ünkon11únyzat!s~·1g clvt:
,d;q1j:'1n: !'lihatósúgi. szakliat(·1súgi és 1erü!i.:1i szakigazgatúsi szinten újjú ke!! szer\'ezni l:::.-1-. .25J.
:\1. „\!!arni Népegészségügyi és Tisztior\'osi Szolgúlatró\ szú](1 1991. é\·i .\!. törvényt az Orsz~1ggyülés az
! qq 1. 111:'1rcius .20-i ülésnapjún fogadta el.
:\ t(ir\·ény e!fogadúsúval olyan orszúgos hatúskörü ú!l:iniigazgatósi szer\· jött létre. an1ely hierarchikus fclépitésl~hl'll a:.-: úlhunigazgat6si e!j~'irús szahúly,ai szerint \'t!gzi a
\e\·ékenységé1 l26J. ,\ ti)rvény szerint az :\NTSZ .. élén az
orszúgL1s 1isztifliorvDs <ill„ ... klizpont! sztTVt: az (}rszúgos
\ICpcgészségügyi l(üzp(lnt." a111.:!y „()rszúgus lisztiflior\'llSÍ Hivatalból" és „külön jogszabúlyban ineghaiúrozott
urs;:úgos intézt:tekbö! úl!„ j)ó. 27]. :\ tÖr\·ény \·Cgri.:hajtúS<Íra kiadott 7.„] 99 ! . { ]\'. 26.) N!\.·1 rendi.:!et az C>Cl'{l-t az
()\;](_ intézt:tt:k Lözé rendelte és ::!öirta. hogy az OCJ\'I
.. lliigazgat(\j;1 az orszúgLJs tiszti !l_igyógyszl.'rész" [:::.G]. :\
t(ir\·ény és a huzzútanozó rendeletek jogszabúlyl kürnye/e!ébe11 nyert 1negfoga!n1azúst - ana!l1g 111l1tk111 a tisztior\ ussal
:1 tiszti ( fö )gyúgyszerCsz. 1nin1 „gy(\gyszer~szi
ügyekben„ a h:itós;igi jogkör szakn1ai!ag. úllaini!ag Ce!ha1al111azutt Ll·1n·iselöje [..2(1 . .27J. Ezzel a n1egoldússa! al or1
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SZÚi!OS !.!VÓi!VSzer(tÚr)e!!.:nörzö Sí'.t.:!'\'ek ei!VSé!.!eS szaktnai irú~) 1 i1{~~ a!ú kt:rültek [.27]. :\z .-\N:l:SZ~en belül
gyógyszi.:r0szi vonalon orszúgosan a hatósúgi jogkün az
orszúgos tiszti fögyógyszerész és az ()(i'i'I gyakorolja.
111t.:gyci szinten pedig a 1ncgyei tiszti fög~yógyszerészek és
1negyci 1isz1igyógyszcrészek az illetékesek [26 J. :\ lt'.:irehozott szolgü!aton belül a hatósúgi gyógy:szerészi.:t olyan
önú!\ó tt.:\·ékenységi kört kapott. a111ely n1é!tü a gyógyszerészi hagyon1únyokhoz. ,;\z ön[d\úsúg nc1n n1unkajogi
ünúl!ósúgot. de tújt'.:koztatúsi kötelezettség 1ncllett önúlló
intézkedési jogot (bélyt.:gzöhasznúlat. alúírúsi jog stb.) jelen l.
1-latúlyba!épése óta az 1YlJ ! . é\'i XL !\·„ i!lt.:t\·e a i.:sa1lakoz('i 1niniszteri rendelet tübbszór 1nlHJosítúsra ki.:rü!t. A
\';'1zol1 szer\·ezeti rendszert lényegileg csak a rt.:ndelct
~1zun 1nl_1dusi1~·1sc~ érintene inélyebben. arnelynl'k éne!tnéhen az ()(iYI a :\épegészségügyi J(i'izpunl rnegszünésé\e! linúlkisult. Ennek kö\'t:lkeztébt:n az OCiYI rtiigazgatói
s!Úlusz és az orszúgos tiszlÍ fögyógyszerészi stútusz küliin
\·(dL így a gyógyszerügyckhcz kapi.:soll1dú. i!let\·e az
l'gyéb. gyógyszerészettel összefüggl'> ha1ós[1gi n1unka
(gyligyszcr!Úr alapítús. szeinélyi jog. igazgat;'1si ügyek)
urszciglls szinten e!küliinliltek. :\ iiihbször rnódosilull
7. ] lJl) 1. ( 1V. .21í. J Ni\ 1 rendelt:! ji.:!en!eg ha1úlyl1S intézkedése az (1rszúgos tiszti fögyógyszt:részt az ()rszúgos Tisztiflior\·Dsi Hiva1alon belül a következtik szt:rinl helyezi e!.
„:\z C)T!-! föigc1zgatúja az orszúgos tiszti !t1or\·os ..:\ !tíigazg;:it(i ycze1öi 111unküjút. szaktnai te\·ékenységét
a
Fúigazga1ó Tanúcs st:gíti. :'-\ Flíigazgatl1 Tanúl.'.s tagjai
..az orszúgos tiszt! rögyógyszi.:rész·· [.2~J.
:\ t\-. 6. ~ (-2) bi:kezdés éncln1ében ...:\ Szulgúl~ll az ( ! l
bcki:zdés h.. i. és 0„ pontjaiban fugl~d! reladatt1ka1 - küllin jogszah•ilyban J'oglal!ak szi.:rint - iisz1i Jl)gylJgyszeré;;z (lisztigyógyszerész) ú1,iún !útja cl l.27]. Ennek
értelinében a ( incgyci) tis:l.lÍ ( ll.l)gyúgyszerész „:\ Szolgúlat egészsL-gügyi igazga1;'1si és kl1ordinúcil1s feladat:ii
kiin.'.'hen ( ... )
h J i.:l!<'nja a gyl1gyszerellú1ússal és a kúbítliszert:kkl·l
L;1pc;.;(1latus SfakJi.:lügyelch:l. ann;_iL keretében hiztt1sí1ja.
hogy <l rorga!OJ\1bÓ] kiVll!1t gyt'igyszerkéSZÍ1111é!l)\.:k llL'
kerüljenek lLl\'Úhbi Ct:J!J~lSZ!l,·dúsra.
i) kijeki!i azokat a gyligyszenúrakat és eg~szs~gúgyi
i11téz111ényeke!. ainelyek az egészségügyi 1ninisz1::r ;·d1~i!
n1eghatúrozLllt gyógyszcrckt:t és in11nunhiol1)giai készí11né11yekc1 kütclt:sek készletükben tartani. ( ... )
o) gy:\konl!ja a klili:in ti\r\·~nybcn 1ncgh;1tÚl'\f1.0l!ak
szerint a !akossúgi gyúgyszt:rellútússal kapcsoL\tos
rl·ladatokat." 111int el nein vunhatl1 jngkün l29J. :\ rendelet szerint a 1negyei tiszti !úgyl1gyszerés1:ck és rnegyei
iisztigyógyszerésiek az orsz~'1gos tiszti föur\·os és orszúgos tiszti fügyl1gyszcrész ~'dtal 1negha1úrozl1tt hcnlisúgi
jogköri.ikt:t gyakoro!júk l26J.
:\z újjúszen·ezetl egészségügyi küzigazgatús r~·szckén1 a gyögy>zerész igazga1;·1s
az e!rnúlt ! o l:\·hen
ineg!Cle!t a g::rzlh!súgi struktúra \·c'dtúsnak (eh·<'irúsnak ).
:uni.:!ynek legít1n!(1s~1hb. egyben lt:gnagyobb feladat<! ;i
pri\·atiz;·1ciónak - 1nint elst1dll'g..;s c\:lnak jl1g~1.abú\y\ik
szt.:rinti irúnyítúsa vti!t. hogy ehhez a cé!h(\z (i1111nóru11
t:rt:d1nényhez). úgy adapt<'ilja <! szak1n<1Í - jogi klirnyt.:ze-
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tet ~ 1nin1 n1úsodlagos cél!. ·- hogy a szak1nai szinvona!
közben ne csökkenjen. ,\ hatúsúgi 1nunka 1neghatjrozó
igazodúsi pontjait - az elinúlt 10 évben kialakult gyakorlat szerint - n1cgyci szinten a ké.i\·etkezök szerint lehet
csoportosítani.

1.5. Ada1s:::<1lgúlru1dsok

I .5.1 . .~\z Egészségügyi \l inisztl:ri u1nnak. ()rsz;'iglls
Tiszti lüor\·usi 1-1 iyatalnak. ()rszúgos Ciyógyszerészet i Intézetnek.
1.5.2. :\ Stat!sztíkai Hivatalnak.
!.5.3. !gCny esetén a i\'Iagyar Gyógyszerész K.an1arúnak .

.·I tis:;tigyágys:;erés:;i ji:ladatok csoportosítása
/. Hatú(l·osjogs:abá(ro k alapján 11e1·esített .fi!!adatok
1.1. Gyógys::erekkc/ kapcsulatos j'e!adatok
1. ! .1. Forgahni kivnnúshoz kapcsolódó hatósúgi fe!adatkiir iOGYI. OÉTI. OKI kirnnúsl.
1.1.2. !111n1unbio!ógiai kL·szít1nényck készletben tanás;'1nak kijelölése.
1.1 .3. (ij ( fc! új i to!f) gyúgyszcn~1rak úruké·sLlcténck.
re!s:r:ereiésl:nek, berendezésl:nek 1negn;iitús (inükúdési
engedély kiadús) ell\t1i e\!en(irzl:sl'..
l.1.-l. l(úbítószerek. pszichotrúp gy(1gyszerek keze!l:sl:nt:k l'!!t:nÖ17ése gy;\nú és forgaln1;1zt'1 helyt:ken.

t.::.

C~nÍ~':!..\'S:::crrúruk

s:::o/pú!uri

f'l'1u(iL''1·L·/

kopcsolaros

i~·/udurok

1.2. !. :\ küzforgaltnl1. !lúk- és kl:zi g) ·(1 gysze rt(1 rak

idejének (nyit\'a tartús. ügyelet. készenlét l
1neghatúrozúsa.
1.2.2. J(Crek:1n esetén a szo!gú!<.llÍ rend ideig!ent:s.
\'agy \·églegcs rncgvú!toztatúsúnak engedélyczl:se.
1.2.3. RerH.!kí\'ü!i kllrü!inl:ny L'St:lén (j:1n·úny. stb.)
!'l.'1H.!kíYüli szolg~i!:lli rend elrendelése.
/.3. Ci.1·1ig1 ·s::crrú1·uk 1111'íkihl(".1·(;1·c/ kupl·s(1/11r11sJl'/adarok
1.3.1. Ll:tesítési engedéllyel rendelkezi) új gy(1gyszertúr-c1k (klizfrngalinú. fiók. or\'osi kézi. intézeti l 111üklidl:si
engedélyének kiadúsa.
1.3.2. Törvényben ne\·i.:siti.:ll esetekben a 1nl'1ködési engedélyek \·issza\·unúsa (idöszakos \'agy \·églegesJ. i!letöleg ehhez kapcsolód(1anja\·aslattCtel ()T!-! fe!l: a szi.:1nl:lyi
jol.! \·issza\'linósúra.
!.3.3. (iyúgyszere!L:it(tssa! kapcslilatos panasz-bejt:len1C:;t:k ki\'izsgú!úsa. t:lslifokú hatc'1súgi i.:lj;'ir~is !c!~1lyta1;'1sa.
1.3.~l. HelysLíni cllen('_írzl:sek \·l:gzése (gyl>gyszt:rtúr,
gyógyszer-nagykcrcskede li.:111. egy~·b gyógyszerfe!haszn:'tlú helyek.):
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