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1983. november 16-án, Sárospatakon a megyei és vállalati főgyógyszerészek 
értekezletén, a fenti címmel előadást tartott Elmer János, megyei főgyógysze-
1·ész. Megítélésünk szerint egy ,,rendezetlen" kérdésről van szó, ami a me
gyékben a megyei főgyógyszerész és a központ viszonyán kívül, a megyei fő
orvos rnagatartásától is függ. A kapcsolatok, viszonyok eredője kihatással van 
a gyógyszerellátásra, de a dolgozók szakmai és emberi közérzetére is. Ezért 
kívánatos elernezni a viszonyt és a feladatokat, hogy ezzel elősegítsük a töb
bé-kevésbé egységes gyakorlat kialakulását. A közreadott előadás egyúttal a 
Bara~ya megyei helyzetkép is, ami az ajánlott gyakorlatával egyik jó példá
ja a jobb gyógyszerellátás érdekét szem előtt tartó együttműködéseknek, tö-
1·ekvéseknek, de mindamellett mindannyiunkat továbbgondolkodásra is ser
kent. 

Szerkesztőség 

A megyei főgyógyszerész és a gyógyszertári központ kapcsolata 
ELMEH JÁNOS 

Előre kívánom bocsájtani, hogy őszintén, nyíl
tan fogok beszélni, hisz magunk közt vagyunk, és 
csak így látom értelmét a 1ráfordít<~tt időnek. De 
igyekszem maximálisan reális lenni, megadva a 
tiszteletet a másik félnek is. Nem szeretnék sen
kit megbántani és már most elnézést kérek, ha ez 
legnagyobb igyekezetem ellenére sem sikerülne. 

Azt is el kell mondanom, hogy 28 éves - előbb 
vállalati, majd megyei főgyógyszerészi - gyakor
latom ellenére se várjanak tőlem valami csoda 
management. Bevallom, hogy még ma is meg kell 
küzdenem mindennapi harcomat egy-egy nehezebb 
ügyben a bonyolult tanácsi és gazdasági mecha
nizmussal, az emberi gyengeséggel, továbbá ma
gammal, hogy mindig tárgyilagos, megértő és kellő
en megfontolt legyek. És 2:8 év ide, tapasztalat 
oda, ma is köszönettel veszek minden jó ötletet, 
hasznos javaslatot, származzon az akár egy kezdő 
beosztott gyógyszerésztől is. 

A hivatalos kapcsolatok általában valamely fel
adat, cél elérése érdekében jönnek létre és többé
kevésbé jogilag szabályozottak. Jelen esetben a 
gyógyszerellátás a feladat, aminek végrehajtója 
a gyógyszertári központ. A vállalat „tulajdono
sa" a megyei tanács, felügyelője az egészségügyi 
oszrt:ály, Miután a szakmai felügyelet ellátására 
csak szakember képes, azt valójában a megyei fő
gyógyszerész gyakorolja. A kiapcsolat tehát fel
ügyeleti és alakulását elsősorban a felügyeleti cél 
megvalósulására való törekvésnek kell meghatá
roznia. Ezen belül is legerősebb befolyásoló té
nyező az érdekek találkozása, tényleges vagy vélt 
ellentéte. A megyei főgyógyszerésznek munkája 
során :képviselnie kell az állam, a lakosság, a 
gyógyszertári központ és dolgozóinak érdekét, 
amikről részletesebben is érdemes szólni. 

1. Elősegíti és ellenőrzi a felsőbb utasítások, 
szakmapolitikai célkitűzések végrehajtását, szük
ség esetén k1.egészíti azokat helyre adaptált intéz
kedésekkel. 

Ez a szerepe különösen akkor válik fontossá, ami
kor az egészségügy szélesebb területét érintő rendele-

tekrfü van szó. Ilyen esetekben a megyénél ágaznak 
szét a további intézkedések a különféle orvosi és 
gyógyszerészi intézmények felé, amelyek meghatáro
zásánál a megyei főgyógyszerésznek kell figyelembe 
venni a gyógyszertári központ adottságait, és közre
működni a végrehajtás összhangjának biztosításában. 
Ilyen volt pld. az utóbbi időben a gyógyászati segéd
eszközök átvételekor azok új kiszolgáltatási rendjé
nek szabályozása, és az 5 napos munkahéttel kapcso
latos széles körű intézkedések meghozatala. 

Van a rendeletek között olyan is, amelynek végre
hajtása tartós együttműködést kíván az orvosi és 
gyógyszerészi irányítás között a teendők és felelősség 
pontos elhatárolásával. Ilyen a gyógyszerutilizáció 
rendkívül bonyolult, szerteágazó feladata. 

A rendeletek végrehajtásában, azok ellenőrzésében 
a megyei f őgyógyszerésznek elsősorban az állami ér
dekeket kell képviselnie, az abban rejlő célok meg
valósítását szolgálnia, szükség esetén kényszerítő in
tézkedésekkel is.. Ha azonban netán ilyenre kénysze
rülne, mindenekelőtt tisz,tában kell lennie az osztály 
rendkívül szűk beavatkozási hatáskörével, ami jófor
mán a központ ig,azgatója feletti munkaiadói jogkör 
gyakorlására korlátozódik. Tovább nehezíti az állami 
akarat képviseletét, hogy intézkedni csak a megyei fő
orvoson keresztül tud .. úgy gondolom, hogy tárgyila
gos maradok, amikor azt mondom, hogy anakronisz
tikus állapot, amikor a felelősség mellé nem járul az
zal arányos hatáskör. Ez ellentmond a szervezéstan
nak, és az ügyre nézve káros. 

Még azt is meg merem kockáztatni, hogy lealázó 
helyzet a szakmára nézve, mert olyan színben tünteti 
fel, mintha nem lenne elég érett ahhoz, hogy saját 
ügyeiben önállóan döntsön. És amikor önállóságunk 
kivívására mindent el kellene követnünk, eléggé el 
nem ítélhető, ha valaki még ki is használja ezt a 
helyzetet, nem egyszer saját, kicsinyes, személyes ér
dekében, nem gondolva arra, hogy annak a későbbi
ekben a szakmával együtt mag.a is megadja az árát. 

Ha jól meggondoljuk, a rendeletek végrehajtása 
mindkét fél kötelessége, végrehajtásuk elősegítése pe
dig kölcsönös érdek. Ezért helyes, ha a megyei fő
gyógyszerész már megfogalmazás előtt konzultálja 
tervezett intézkedéseit a gyógyszertári központtal, 
utóbbi pedig folyamatosan tájékoztatja őt azok végre
hajtásáról, esetleges nehézségeiről, javaslatairól. 

2. Képviseli és védelniezi a megyei főgyógysze
rész a lakosság jogos ellátás·i érdekét, igyekszik 
meggátolni annak tudatos vagy nem szándékos 
sére lmezését. 

Ez különösen fontos, de egyúttal kén~/es feladat, 
amelynek során gyakran egyedül marad különféle ér-
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dekekkel szemben. Idetartozik olyan követelmények 
képviselete is, amelyek a központok érdekét sértőnek 
tünhetnek, valójában azonban alapvető kötelességről 
van szó. 

Például: 
- Nyújtott nyitvatartás elrendelése a közelben levő 

orvosi rendelő rendelési idejének figyelembevéte
lével. 
Ideiglenes ellátás szervezése egy-egy falusi gyógy
szertár átmeneti lezárásának idejére. Baranyai 
gyakorlat, hogy ilyen esetekben az asszisztens 
vagy takarítónő gyűjti a vényeket, elviszi a legkö
zelebbi patikába, majd visszatérve kiosztja a 
gyógyszereket. 
Gyógyszerhez méltó kiszerelési színvonal megkö
vetelése az expediálásnál. 

- A korszerű, gyors és biztonságos ellátáshoz szük
séges létszám biztosítása. 
A szaklétszám megfelelő felkészítéséhez és ismere
teinek szinten tartásához szükséges feltételekről 
v~aló gondoskodás. 

Szeretném óva inteni a központokat, hogy túlzás
ba vigyék a vállalatok gazdasági érdekének képvise
letét. Nem szabad szem elől téveszteni a fő célt, a 
megfelelő színvonalú gyógyszerellátást, amiért tu
lajdonképpen vagyunk. Ennek megvalósítása során 
természetesen keresni kell a leggazdaságosabb meg
oldást, de az nem mehet a feladat rovására. Ne fe
ledjük, hogy az elérhető gazdasági eredmény besza
bályozott, ami alól csak nagyon rövid átmeneti idő
re, az újabb szabályozásig - lehet kismértékben ki
törni. Ha pedig ezt az ellátás színvonalának rovásá
ra tettük, tulajdonképpen az egy tál lencse bibliai 
esetét valósítottuk meg. 

Azt se tévesszük szem elől, hogy a túlzott gazda-
sági eredményre törekvéssel és hangoztatásával a 
vállalati formát visszük vásárra, ami legkevésbé 
sem érdekünk. Éppen a színvonalas ellátással igazol
hatjuk a vállalati forma előnyét és szükségét. úgy 
gondolom, hogy társadalmi megbecsülést csak akkor 
remélhetünk, ha minél jobban teljesítjük a részéről 
velünk szemben támasztott jogos elvárásokat. Ilyen 
értelmű teljesítése tehát közös érdek. 

3. A következő érdekképviselet a gyógyszertári 
központé, hogy az rninél jobb .feltételekkel rendel
kezzék .felelősségteljes társadalmi feladatának tel
jesítéséhez. 

Itt abból indulok ki, hogy mennél magasabb szin
tű, önzetlen munkát kívánok meg, annál inkább kö
telességem ahhoz minden támogatást megadni. Ez a 
megyei főgyógyszerész legkiterjedtebb és legszebb 
feladatköre, aminek eredménye közvetve vagy közvet
lenül mindig szakmai fejlődésben nyilvánul meg. 

Hol, mikor és miben van erre lehetősége? Tulaj
donképpen minden olyan alkalommal, amikor szóba 
hozhatja a gyógyszerellátás gondját, szükségleteit. Ál
landó permanenciát kívánó feladat. A segítség maga 
lehet anyagi, szervezési, erkölcsi, műszaki, társadalmi 
stb. jellegű. Felsorolni valamennyit lehetetlen, ezért 
csak néhány fontosabbat emelek ki. Vegyük először 
a pénzügyi támogatás lehetőségeit. A megyei tanács a 
következő pénzügy forrásokkal rendelkezik: 

Célcsoportos fejlesztési alap, 
Egyéb állami fejlesztési alap, 
Felújítási kiegészítés, 
Költségvetési keret, 
Költségvetési maradványok, 
Környezetvédelmi alap. 
A felsoroltak egy része intézményi keret, amiből 

vállalatok nem, vagy csak közvetett úton, a helyi ta
nácsokon keresztül részesülhetnek. Nem könnyű a 
többiből sem támogatáshoz jutni, mivel a keretek 
többnyire feszítettek, jóval több az igény, mint a le
hetőség, minden igénynek van támogatója vagy tá
mogatói, és sokan szólnak bele az elosztásba. Ezért 
nagyon fontos, hogy a megyei főgyógyszerész jól is
merje a megye pénzügyi forrásainak helyzetét, a be
lőle nyújtható támogatás elveit, az igények előterjesz
tésének idejét, a döntésben fő szerepet játszó sze-

mélyeket, és jó kapcsolatot építsen ki velük. Csak 
így lehet reménye sikeres akcióra. 

Néhány példa a központ anyagiakon kívüli érdek
képviseleti lehetőségeiből. 
·~ Ide kell sorolni minden, a központtal szemben tá

masztott túlzott követelmény, elvárás kivédését 
az osztály, a megyei társosztályok, helyi tanácsok 
részéről. A túlzás vonatkozhat pl. gyógyszertár lé
tesítésére, nyitva tartására, ügyeletes szolgálatára, 
indokolatlan kézigyógyszertár létesítésére stb. 
Biztosítja a tárgyilagosságot és szakszerű8éget a 
gyógyszertári központ vagy vezetői munkájának 
elbírálásánál. 
Megfelelő hatósági védelmet nyújt a jogtalan la
kossági igényekkel, panaszokkal, elmarasztalások
kal szemben. 

- Képviseli a központ érdekét a tanácsvezetők és tes
tületek előtt. 

Az előző pontban már elfogadtuk, hogy a jó lakos
sági ellátás közös érdek, akkor feltételeinek biztosí
tása sem lehet másként. 

4. Következik a gyógyszerellátás dolgozóinak -
köztük a gyógyszerbári központ dolgozóinak ér
dekképvisele. 

Ez is több területen érvényesülhet, így anyagi
akban, erkölcsi elismerésben, továbbképzés és sza
kosítás támogatásában, a nyugdíjazásnál, munka
védelemben, lakásügyben, sőt, olyan is előfordul

hat, hogy saját vezetőik téves nézetével, egyem 
érdekével, netán autokrata vezetési . stílusával 
szemben. 

Érdemes itt feltenni a kérdést, hogy amikor a 
megyei főgyógyszerész igyekszik csökkenteni egy-egy 
vezető hibáinak következményeit, tulajdonképpen jót 
tesz-e az illetővel vagy árt neki. Aligha lehet kétsé
ges a pozitív válasz. Az érdek tehát itt is közös. 

Érdek alatt az elmondottakban - legyen az bár
melyik - a politikai, társadalmi és gazdasági körül
ményeket figyelembe vevő realista érdekeket' kell ér
teni, amelyeknek képviselete nem okoz különösebb 
gondot, ha adott esetben csak egynek érvényesítése 
aktuális. Komoly felelősség akkor alakul ki, ha ket
tő vagy több érdek ütközik és azok képviseletének 
helyes arányát kell megtalálni. Ez sokszor csak a 
helyzet alapos feltárásával, körülményeinek részletes 
elemzésével és a döntésvariációk: várható következ
ményeinek: figyelembevételével érhető el. 

Úgy gondolom, az elmondottakból megállapít
ható, hogy a megyei főgyógyszerész tevékenysége 
- ha helyes szellemben végzi azt - egyértelmüen 
hasznos a fel ügyelt gyógyszertári központnak és 
még hasznosabbá tehető, ha a másik fél részéről 
is ilyen együttműködési szándék érvényesül. Kö
zös koncepció, közös stratégia, a feladatok össze
hangolt megosztása megsokszorozza az erőket és 
közös sikert is eredményez. 

Az ideális kapcsolat tehát egyii.ttmíiködő, aminek 
lényegét a következőkben látom: 

Közös a feladat, közös az érdek, még az egyéni 
érdek is, mert az ellátás jó vagy rossz minősítése 
mindkét félre egyformán hat, legyen az dicséret 
vagy elmarasztalás. 
Közös tehát a jó együttműködés érdeke is. Egy
más nélkül, egymástól elszakadva vagy éppen el
lenére, önmagunk helyzetét nehezítjük és vétke
zünk az üggyel szemben. 

- A kapcsolatban mindig az ügy szolgálata legyen a 
döntő .. Soha se azt nézzük, hogy ki mondta, ha
nem melyik viszi leginkább előre az ügyet. A tár
gyilagosság, a más elismerése nem az emberi 
gyengeség, hanem az emberi nagyság megnyilvá
nulása. 
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- Minden jó kapcsolatnak korrekt őszinteség az 
alapja. Éreztetni kell a másik féllel teljes őszinte
ségünket, mert csak így nyerhetjük el teljes bizal
mát. Hiánya viszont bizalmatlanságot szüi, ami 
taktikázásra késztet, először csak a magunk biz
tonságára, később már egymás kijátszására vagy 
éppen ártására. 
Minden fontosabb döntést nyílt vita előzzön meg, 
minél több érdekelt meghallgatásával. A különbö
ző gondolkodásmódú, nézőpontú és tapasztalatú 
vélemény segíti feltárni a döntés várható követ
kezményeit, ami a helyes elhatározáshoz rendkí
vül előnyös. 
Vállaljuk a közös döntés közös felelősségét és ha 
helytelennek bizonyult, annak elismerését és mi
előbbi korrekcióját is. Nincs újra való törekvés 
kockázat nélkül, és haladás a kockázat vállalása 
nélkül. A kockázat mértéke viszont csökkenthető 

a döntés előtti kellő tájékozódással és megfontolt
sággal. 
Ne legyen a kapcsolat kifelé sem zárt, hanem 
nyílt, közösen igyekezzünk meg:nyerni a dolgozókat 
a feladatnak, egységesen magyarázzuk azok szük
ségét, célját. 
Ne kisebbítsük, ha'~em védjük, növeljük egymás 
presztízsét. Az egy más lebecsülése rossz fényt vet 
mindkét félre külső szemlélő előtt. Mondhatnák 
jó, jó, de hol van ilyen? 

Sajnos, nem túl gyakori, aminek okát elsősorban 

vezető-kiválasztási gyakorlatunk hibáiban látom. Nem 
fordítunk kellő gondot a vezetői rátermettség vizsgá
latára, sem az utánpótlás nevelésére. 

Érdemes néhány olyan emberi tulajdonságot 
.felsorolni, amelyek különösen fontosak a JO 
együttműködéshez, és pá1r olyant is, amelyeket vi
szont le kellene vetkőznünk, ha netán divatos 
szóval élve - innoválódni akarnánk. 

1. Feltétlen követelmény a szerénység, az ügy 
alázatos szolgálata. 

2. Fejlett igazságérzet, hogy ne váljunk elfogulttá. 
3. Higgadt megfontoltság. Inkább hosszabban mér

legelni, mint tévesen ítélni. 
4. Az önuralom, hogy ne kelljen kirobbanásunkat 

utólag restelkedve megbánni. 
5. A lényeglátás. Tudjunk fennmaradni a fontos 

ügyek szintjén. 
6. A kölcsönös megbecsülésen alapuló együttműkö

dési készség. 
7. És végül optimizmus, hit a fejlődésben. 

Az együttműködés .főbb akadályozóinak a kö
vetke.zőket tartorn: 

' a) A hiúság. Megmérgezi körülöttünk a légkört, 
mert vonzza a hízelgő, önző, kétszínű elemeket, akik
nek duruzsolása még táplálja is a hiúságunkat és el
altatja az önkritikát. Többet ér egy durva, reális 
kritika, még ha fáj is, mint a hamis, mégis szépen 
%engő istenítés. 

b) Hasonló az önteltség, a mindenttudás. Nincs 
olyan zseni, aki tévedhetetlen. A bölcsesség ennek fel
ismerésével kezdődik. 

c) Az önzés mások kárára az antiszociális maga
tartás rugója, és az igazságos együttműködés egyik 
gátja. 

d) A hatalomvágy, amiért rengeteg vért áldozott már 
az emberiség, és ma is fizeti árát sok nemzetközi 
konfliktusban. Kicsiben sem kevésbé ártalmas. 

Milyen formában valósítható meg ez a gyümöl
csöző együttműködési kapcsolat? 

1. A legfontosabb a minél gyakoribb személyes kon
zultáció. Az a jó, ha minél jobban ismerjük egymás 
gondját, baját és közösen határozzuk meg megoldá
suk módját. Nincs úgyszólván nap, hogy mi ne tá
jékoztassuk egymást a történtekről és ne kérnénk 
ki egymás véleményét. Ez elsősorban a gyógyszertá
ri központ igazgatójára vonatkozik, de közvetlen a 

kapcsolatom a többi vezetővel is, az őket érintő kér
désekben. Ilyenkor természetesen disztingválni kell 
arra vonatkozólag, hogy mit illendő az igazgatóval 
is közölni, akár utólag is. 

2. Ajánlatos részt venni - mondhatnám, kell részt 
venni - a központ minden fontosabb értekezletén, 

mert ezeken nyílik alkalom a szélesebb rétegek vé
leményének: a központ és a hálózat viszonyának meg
ismerésére, a résztvevők szemléletének formálására. 
A helyes szemlélet kialakítását mindennél fontosabb
nak tartom, aminek érdekében minden alkalmat fel 
kell használni. Ilyenek nálunk: 
- A havonkénti kibővített osztályvezetői értekezle
tek, amelyeken a központ egyes munkaterületei ke
rülnek elemző vizsgálatra, írásos beszámoló alapján. 
- A gyógyszertárvezetői és rétegértekezletek, közü
lük is kiemelném a nagy forgalmú gyógyszertárak ve_ 
zetöit. 
- A nagyobb egységek munkaértekezlete, ahol a sze
lyi problémák megbeszélésén kívül alkalom nyílik a 
gyógyszertárakra vonatkozó megyei koncepció közvet
len ismertetésére. 
- A fontosabb hálózatfejlesztési és tervtárgyalások. 
Ezeken dől el a jövő fejlődése, stagnálása vagy ép
pen visszafejlődése. 
- A fontosabb témájú, társadalmi szervekkel közös 
értekezletek, pl.: kollektív szerződés tárgyalása. 

3. Hasznosak a gyógyszertári központ vezetőivel együtt 
tett gyógyszertár--látogató körutak. Ezek alkalmasak 
a magunk szemléletének azonosulására gyógyszertári 
ügyekben és az egység demonstrálására kifelé. 

4. A magam részéről közreműködök m'iriden olyan 
iigyben, részt veszek olyan tárgyalásokon, ahol azt a 
központ kéri. Ezt a segítséget szükség esetén viszont
kapom. 

5. A legintenzívebb szakmai együttműködés a gyógy
szerterápia ügyében alakult iki. E bonyolult feladat
ban minden eredménynek kiindulópontja a központ 
feltáró tevékenysége, aminek értékét csak akkor tud
juk érzékelni, ha felmérjük társadalmi jelentőségét. 
A gyógyszerfogyasztás gazdasági súlyát a táppénzhez 
tudnám hasonlítani. Ismeretes, hogy annak reális ke
retek közé szorítása érdekében mennyi statisztika, je
lentés, értékelés készül, hány szerv, fórum, hivatal 
foglalkozik vele. Hol van ehhez képest a gyógyszer
terápiás tevékenység mértéke? 

Egészségügyi, társadalmi veszélyei a környezetvé-· 
delem súlyos problémáihoz hasonlíthatók. A hely-
telen terápiás gyakorlatból előállott konkrét egész
ségkárosodásokról pedig meg kell csak hallgatni un
nak szenvedő alanyait, ha egyáltalán élnek. 

Van azonban a tevékenységben egy olyan lehe
tőség, raminek meg1ragadása - meglátásom sze
rint - nagy fejlődési perspektívát kínál a szak~ 

mának. A munka során ugyanis bizonyírtást nyert, 
hogy az orvosok nem rendelkeznek a feladathoz 
szükséges hatástani és gyógyszerismerettel. Ha az 
ebből következő terápiás hibákért felelősségre von
ják öket, természetes, hogy igénybe veszik majd 
az ebben nagyobb felkészültséggel rendelkezésre 
álló szakember segítségét, ahol teszik ezt pl a diag
nózis megállapításában a laborszakorvossal. Ez a 
szakember pedig ki lehetne más, mint a gyógy
szerész. - ha az ő ismeretei elegendőek a meg
felelő szintű felvilágosításra. Érzékelve ennek sú
lyát és teendőit, a magunk részéről a következő 

intézkedéseket tettük: 
Megyei hatástan-továbbképző tanfolyamot indí
tott a vállalat, saját költségén. 
A hatástan irányába. orientáljuk elsősorban a 
szakosodni kívánó fiatal kollégákat. Közpon
tunknak 12 vizsgázott hatástanos szakgyógy
szerésze van és 21 jelöltje. 

;:li!!J,~~-„,_,I., .•••••••••••• 
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Rendszeres, havonkénti orvos-gyógyszerész ta
lálákozók szervezését kezdte meg a vállalat a 
megye nagy gyógyszertáraiban. Ezeken az or
vos ismerteti. egy-egy betegséggel kapcsolatos 
élettant és kórtant, a gyógyszerész azok racio
nális terápiás lehetőségét. A találkozók kitű

nő megalapozói az együttműködésnek, elindí
tói a további közvetlen, személyes konzultá
cióknak. 

Az elmondottak jó példái a közös koncepció 
együttes végrehajtásának. Be kell azonban valla
nom, hogy a legnagyobb együttműködési készség 
mellett sem olyan ütemü a halc1dás, mint ahogy 
azt szeretnénk. Számtalan kötöttség, nehézség, em
beri gyarlóság tesz róla, hogy minden kis hala
dásért is meg kelljen küzdeni. E harcok során 
kudarcok is érik az embert, gyakran belefárad, 
de azután, Madách Ádámjához hasonlóan, újra 
talpra áll és kezdi elölről a harcot a jobbért. 

Persze, kérdezhetnék, hogy mi legyen ott, ahol 
nincsenek meg ezek a személyi adottságok. 

A megyei főgyógyszerésznek azt ajánlhatom, 
hogy maximálisan ta.rtsa tiszteletben a gyógyszer
tá:ri központ vállalati önállóságát, de ne alkudjon 
meg az ellátás és a dolgozók ügyében és tárgyi
lagosan éljen azzal a kevés kényszerítő eszközzel, 
ami jogilag rendelkezésére áll. A másik félnek pe
dig, hogy a teljes hatáskör teljes felelősséggel jár, 
és legyen bár valaki még oly okos, szép, ügyes, 
követ el hibát. Annak egyszemélyi vállalása pedig 
nem bölcs dolog. Mert ha nincs számonkérés ma 
vagy holnap, el nem marad, megteszi majd az utó
kor, a történelem. 

Végül elnézést kérek túlzott lelkesedésemért, 
szakmaszeretetemért, haladásvágyamért, amit, tu
dom, sokan megmosolyognak, gyerekes naivság
nak tadanak. Én a:kkor is válalom és bízom a jö
vőben, a haladásban, mert csak így érdemes élni. 
Köszönöm szíves türelmüket, kívánok mindenki
nek sok sikert, örömöt hivatali és magánéletében 
egyaránt. 

5!. 3 JI M e p: CBR3b Me:J1coy 2AaBHblM ifjap.Maqeemo.M 
o6;iacmu u anmerzHblM qeHTnpo.M 

Cpe,n:HHM ynpaBJT5IIOLQHM rocy,n:apcTBeHHOH opraHn-
3aI.(HH CHa6wemrn neKapcTBeHHhil\m npenapaTaM.H 5IBJ15I
eTc5I r naBHhIH rpapMaqeBT 06.Jiacni:. Ero ,n:e5ITe.11bHOCTh, 
CB5I3b e rrp11Ha,n:nemaLQHM rro,n: ero Ha,n:3op anTelJHbIM 
qeHTpOM OKa3hIBaIOT BJlH5IHHe Ha CHa6weHHe Hacenemu1 
JlCKapCTBCHHhIMH npenapaTaMH, TaK me KaK Ha nono
)KCHHe BhmO.JIH5IIOII{Hx 3TY 3a,n:aqy pa6oTHHKOB. ABTOp 
e 3TOÍÍ TOlJKH 3peHH5I o6cym,n:aeT ,n:aHHYIO CB5I3h, BbI)J,
BHraeT npe,n:nome1nre Ha np1-rnq1m11anhHOe H npainn-
1.1ecKoe ocyn.{eCTB.nem1e yKa3aHHhIX 3a,JJ,a•1. 

,J. E 1 mer: 'l1he cooperatfon betveen the chüf county 
phannacist and the pharmaceutical center. 

The chief county pharmac4st is responsible for tlw 
drug supply in the respective connty. His activity and 
cooperation with the county pharmaceutical cent0r 
nnder his supervision, are decisive into the drng supply 
of tlw population as well as the wotking conditions of 
the pharrnaceutical employees. A uthor makes sugges
tions concerning the principal and practical realization 
of this relations. 

,J. E 1 mer : Kontakte zw1J;chen dem Komitat8-0bcr
apothel·er ·and de1n Phm·11wzeut1:schen Zentnm1. 

Der Leiter der Landesorganisation der Medikarnent
versorgung auf Mittelstufe ist der Kornitats-Ober
apotheker. Seine Tlitigkeit trnd seino Kontakte mit dem 
kontroJiierten Pharmazeutisclwn Zentrum beeinflussen 
die Versorgung der Bevölkerung und auch die Position 
der diese Versorgung gewahrleistenden Werktatigen. 
Von diesem Standpunkt aus finden diese Kontakte Pine 
Hesprechung und es werden auch Vorschí'ige zu iln·er 
theoretischen nrHl praktisclwn Realisierung nnter
hreitet. 

*Resu:mo en Esperanto: 
.T. .E l mer: Interrilato de la departementa tejfarmaci,isto 
/c(~j la apoteka. centro. 

La rnezdirektanto de la landa organizo de la rnedika
mentprovizado estas la departernenta ceffarmaciisto. 
Lia funkciado kaj ]ia interrila.to kun la inspektiLa apo
teka centro efikas tiel same al la provizado de la logan
taro, kiel al la situacio de la laboranLoj, kiuj plenumas 
la medikamentprovizadon. La a1"1toro el tiu Ci vidpunkto 
pritraktas la interrila.ton kaj donas proponon pri ties 
principa kaj praktika efektivigo. 

(Baranya Megyei Tanács VB Egészségügyi Osztálya., Pécs, Rákóczi út 34. 7623) 
Érkezett: 1984. II. 7. 


