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Gyógyszerészei 3~~. 1'11-114. 1988. 

Etikai kérdések a gyógyszertárakban 

DR. KATA MIHALY 

A gyógyszerészi tevékenység alapvetően és folyamato
san ·interperszonális kapcsolatokon át realizálódik, 
ezeken beli!l a bizalomra épiil, s nemritkán bizalmas 
közlésekre is sor kerrtlhet. Erniatt - a törvénye!~, ren~ 
deletek és ittasílások által nem szabályozott esetekben 
- a gyógyszeré.szel~nek uiegleh.etősen solc leltetőségülc 
nyílik arra, hogy mnnkájukat a gyógyszer&izi etika 
„íratlan" szabályai szeri-nt végezzék. A szerző ezekről 
összefoglalt gondolatait teszi közzé. 

Régen élt görög és római, majd újabbkori böl
cselők e témához tartozó nevezetes n1ondásait és 
fejtegetéseit összegző gyíijtemények [1-3] tanul
n1ányozása kapcsán hozzán1 legközelebb Berzsenyi 
találó és 11íressé vált mcgfogal111azása áll, neveze
tesen. hogy , .... niinclen ország tárnasza, talpköve 
a tiszta erf,ölc.s, amely htt elvész, Róma ledől, 
s rabigába görbed ... " 

Nen1es és évezredes szellen1i örökségünl.;: István 
király Irnre herceghez intézett tíz intelrne is, an1i 
lényegében államelmélet be épített etika: on
tológia és erénytan [ 4]. 

A gyógyszerészi - elsősorban a há1ózat,i gyógy
szerészi - n1űködést n1indig is a hivatástudattal 
végzendő tevékenységek közé sorolták. Ilyen 
„rnunkakör" n1ég p1. az orvosoké, a tanítóké és a 
jogászoké stb. is. 

A hivatást hangsúlyozta, e célt szolgálta régeb
ben a munkába lépés eWtt kötelezően előírt -
előbb nén1et, majd n1agyar nyeJv·íi gyógyszerészi 
eskü, és ezt szolgálja ina is az egyetemi tanulmá
nyok befejezése után leteendő eskü [5, 6]. 1\fort 
gyógyszerészként bizonyára. lehet dolgozni hivntá-S
tudat nélkül is, de nem érden1es ! E nfogialkozás" 
gyakorlása közben ugyanis olyan emberi lrnpcsola
tok létesülnek, au1elyek bizalon1 nélkül nen1 sokat 
érnek. 

Gondolatok leírására sarkallt - egyebek mellett 
~ a.nnrik belátásn is, hogy etikai kérdésekről akkor 
kell beszélni, an1ikor n1óg nincsenek problé1nák, 
mert ha már adódnak ilyenek. akkor inkább tenni 
kell valamit, mint sem beszélni azokról. 

.Jog és erlcölc.s (etikett) 

1\íielőtt tovább gondolkoznánk az e16zőekben 
vázolt témán. tisztáznunk kell. mit értünk a fenti 
fogalmakon. 1\Iindháromban közös a társadalmi 
funkció: nevezetesen az egye.s cnzberek Jn.agatartá.sá
nak szabályozása a társa<lalorn, a közösség érdeké
hen. Norn1ái ugyanis {tltalános érvényűek és elvi
leg - ll társadalom minden tagjára kiterjednek [7]. 

Az etil'"tt vagy viselkedéskultúra, jólneveltség, 
udvariasság stb., a?;oknak a vh;elkedé;:;i szabályok-

nak az összessége, amelyek az emberekhez való 
viszony külső és főként formális megnyilvánulá
saival kapcsolatosak: n1ásoltkal való érintkezés, 
üdvözlés, n1egszólítás, nyilvánosság előtti n1agatar
tás, öltözködés, jó modor stb. 

Az etikett az elmúlt évtizedekben - sajnos -
gyakran kapott pejoratív értelmezést. Ezzel össze
függésben kis kitérőt tcsziink. Előbb is azt kell 
definiálnunk, hogy ki a gyógyszerész. Jogilag az. 
aki egyetemi tanulrnánya-it követően gyógyszerészi 
ok.levelet kapott és a!dt a gyógyszerészek országos 
nyilvt1.ntartás{tba felvettek. 

Tartalmi .szempontból a gyógyszcré.nt az alábbiak 
jellemzik: 

- a gyógyszerészi gondolkodás és sze111lélet, 111e1t 
ez a gyógyszerészi tevékenység legfontosabb 
eleme; 

- a gyógyszerészi isn1eretek tudása (Schulek: 
,,Legyen a gyógyszerek szakértője"); 

- a.z érteln1iségiekhez inéltó életvitel, a111ely ne111 
az egyes lakosok és nen1 az orvosok, inégcsak 
nen1 is az Egyeten1 "elvárásainak" és értékíté
letének felel meg, hanem az ezek fölött álló, 
eléggé által{i.nosíf:ható és konkrét gyógyszerész
ideálnak; 

- a. beteg -a hozzátartozó, az orvos, az állatorvos 
(ill. azc állattartó) bizalma. ennek birtoklása. 

Ez az a pont" ahol az etikett n1int viseikeclés
kultúra, vagy jólneveltség 1neghatározóvá lép el6. 
_4.. beteg-gyógyszerész taiá.lkozás első i1npresszióit 
ugyanis az en11ített külsőségek jelont6s n1értékben 
befolyásolják, és - mint az természetes - több 
esetben negatív irányban is. ~4. tiszta. gyógyszertár
hoz rnéltó környezetben {Lpoltan. rnagabiztosan és 
határozottan rnűköclő gyógyszerész bizalmat su
gall. l\íár a gyógyszertár portáljának is olyannak 
kell len11ie, hogy az érkező érezze, itt, „különleges 
árut" (biztonságos gyógyszert) és különleges szol
gáltatást (korrekt információt) fog kapni. A l1iza
lorn az alap}a. n1indeféle nu1gasal1brendü Inent:ális 
krtpcsolatnak. így a gyógyszerkiadás és -átvétel kö
rül1nényeinek, ezen keresztül a gyógyulásnak is. 
I-Cözhel:vként hangzik: a beteaek és orvosok bizu1-
1nát n:Vakra.n éve);;:en á.t és r1ehezen lehet Idérde
melnC de fldott helyzetben percek alatt el lehet 
veszíteni! Ugyancsak sajn~llatos, hof!y az egyete111i 
képzés során a 1;riselkedéskultüra oktat{1s{u·arnen1 
jut kellő idő. 

_4 .i?:q szi~té;1 társadal~n~i tudatf~r~na, ~rnely;1ek 
norrna1 - k1veve a szokas1ogot1 - 1rasos 3e11eguek. 
Aiegtnrtúsnkat az á.1lnn1 adn1inisztrntív. gazdasági 
é::i büntetőszankciókkaI, ill. igazságszo1gúltatási 
apparátussal és hatósrígi szen1élyek n1knl1nazásával 
stb. ldkényszeríti. 
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A gyógyszerészet az a hivat{1.s és te...-ékenység, 
amelyet jogilag - törvényekkel és rendeletekkel -
nagyon aprólékosan „beszabályoztak". 

. A. legfóbb et;ikui t9rvény pl., hogy az egyik ernber ne 
ó.rtson u rnásiknuk. Eppcn ernintt a jogászok vélernénye 
rnegoszlik, pl. n hulülbünt-ctés cf;ikai ·vontltkoz;:tsairól: 
11 háborús bűnösök hulálbtintetését etikailag sokan cl
fogadjúk, n1íg nui.sok azt tartják, hogy az en1beri sza
badságot lehet ukúr életfogytiglan korlátozni, dc az éle
tet elvenni nern. 

Az erl,ölcs és a jog között a határvonalak sok 
esetben nem élesek és időben változhatnak (lásd 
pl. az „úr" megszólítást ma és 1056 előtt). Az er
kölcsi normák - a. joggal ellentétben - a tá.rsa
clalmi tudatban élnek, és rendszerint nem írottak 
- ldvéve p1. az illen1tankönyvek erkölcsi vonatko
zásait és az etikai kódexeket. 

.... <\.z erkölcsi követelrnényeket a közYéle1nény for
rnálja és az emberek egyéni n1eggy6ződése tá-
1nasztja alá . ..:-\z erkölcsi szankcióka.t általában nen1 
a hivatalos jogkörrel felruházott sze111élyck gyako
rolják, hane1n a közösség: a család, a szakn1a, a tár
sada1on1 stb. (b{t.r vannak ún. etikai bizotts{u;rok, 
ezeknek azonban nen1 a szankcionálás az el~őd
leges feladatuk). 

_i\.zt lehet rnondani, hog:,y nz erkölcs a legérzéke
nyebb felépítmény-elem, egyúttal il legszélesebb 
is, amely a leglassabban változik meg (pl. a politi
kához és a joghoz képest). 

Egy1náshoz viszonyítva pedig 111egállapítható1 

hogy az ille1ntannak: vannak olyan etikai vonat
kozásai, an1elyekncl\: erkölcsi tartaln1uk is van, pl. 
a n6k, a terhesek, a ldsavern1cl;:esek. a rcvern1ekek, 
az idősek, a beterrek és fi." rokkantak Ír{u;t n1utatott 
1negklilönböztet8tt fig:yeln1et áltahí.ban 1ninden tár
sadalom nu1gáénak vallja. l\Iásrészt, an1íg a csak 
erkölcsi vétségel\:nek rendszerint nincsenek jogi 
következményeik, addig egy n1agasabb erkölcsi 
szinten él() társadalornban a jogi ügyek szún1á.nak 
csökkenniök kell(ene). 

Egy adott icl6szakban és országban az általáno
san elforradott n1orá.lis 111aaatartás az osztályok, 
fog1a1ko~ások és vélet,Jen ,_közösségek szerin't is 
clifferenciálóclik. Társadal1ni vonatkozásban pl. 
közlekedési Inorá1ról 1 rnunkaerkölcsrőI, sajnos, sok 
esetben csak egyes crnberek és szolgáltnt{isok és 
nc1n a tá..rsn-clalorn egészének erkölcséről van szó. 

_;f 1.:örnyezet erl~ölcse 

E té1nát 1085-ben az l\íSZl\IP XIII. kongresszu
sán ligy értékelték, hogy az áHarnpolg~írŰk nagy 
többsége a törvénvek elf:íírásainah: n1egfele16en rrva
korolja' jogait, fég:yelmezotten toljes'íti köteles,sé
geit, erkölcsi norn1áink szerint ól és dolgozik: 
ugyanakkor szaporoclnak az erkölcsi norn1ákat 
sértő jelenségek: a fegyclen1 lazulása. a felelőtlen~ 
ség, 11 köztulajdon 111egkárosítrísa és hanyag keze
lése, a jogtalan haszonszerzés és a 1nunkakerül6 
élet1nód, és a 1ninclezekkel sze111ben elnéz() rnnu:ntnr-
tás [S]. ' 

1\-Iivel t1irsadaln1unkban ha!.!;yornányosan erős az 
erkölcsi nor1nák iránti igény~ azt is.rnonclhatjnk, 
hogy 1ninól nagyobh a. hiány. nnnt11 er{ísebb az 
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igény -, ezért a becsületesen élő ernberek döntő 
többsége elítéli ezeket a cselek111ényeket, amelyek 
szárna és v0Iu1neno pedig - sajnos - növekszik . 

Elég a sport.botrányokrn gondolni (totó-botrány, 
1983), an1elybc11 nóhúny tiz1nillió forint volt u tét [9, 10]. 
Ciazdasúgi életünkben szaporodnak riz ugyancsak ha
sonló nagysúgrcndü blíncsclekrnónyek. Sujtóforrások 
szerint 1983-bnn 150 ezer bííncsolek1nényre derft,ettek 
fónyt., ennek 11 %-a cr6sz11kos jellogíí volt:. l\Iinden har-
1nadik üzleti vüsúrhís és óttorrni étkezés alkultnával 
„ tévednek". 

.Aggasztó a közlekedési 1norál helyzete is, a küzleke
déshcn rósztvevók intelligenciája, cgy1nús iránti csekély 
tolcrancitíja, hu úgy tetszik, crnpútiris készsége. l 982-
ben 18 ezernél több sérüléssel járó baleset tőrt.ént az 
utakon, és czekb61 15,!8 volt; halúlos kiinenetelü. S an1íg 
„Angliában ezer balesetre csupán 24 haláleset, jut;, addig 
nálunk 85; ezen ugyancsak el kcll(cnc) gondolkozni. 

l\Iint ahogy nzon is, hogy a gycnncksziilctósck szó„
rnrinnk csökkenése n1ellct,t évent·.o összesit-\·c 7 ozernvi 
cn1hcr hal inog balcseU.Jcn, a gyilkosságok R_zó.11u1 olé\·i 
n 200-300 föt., nz öngyi!kosoké (t -J5QO.at. Eventc egy 
kis vúros lakossüga ! I\.:étcsen cli'íkclü u hely·ünk a vilúg
r11nglistún alkoholizó.hisbnn és dolui.nyzüsbnn. Ne111 sike
rül 1nérsékclniínk a csahidi erkölcsben 1nutntkozó ncga
t.ív tendenciákat. 30 ezre!; rncghuludjn az ú!la1ni gondo
zlishitn felnövő g.rerrnekck szrinu1.. Jelent6sen növekszik 
nz élvezeti és kiíbítószcrt, fogyasztók és dcpcndcnsck 
szü1na, Ezek részben cgészségne\·olési kérdések is. 

Ehhez knpcsolódik a turista-rnorál, tchút, nhogynn 
nii visclkecliink külföldön, és ahogvun n ldilfüldiok 1uí.
lunk. J?!. g,\·ög,vszcrt; éppen úgy iíC1n lchet.(nc) kivinni 
nji:í.ndókként;, 111inh vnlnt..út,, nornzct,i kincso!i, kábítószcrli 
\·agy 16fegyvcrt. 

Finson!ö, az etikai szintet; 111cgh1dncló, jogi kü\·c!ikoz
rnényckkc! járó csct.ck sajnos uz ogyotcrni fc!vét:.eli vizs
gákon és U7. egészségiigyhen is clóforduln11k. 

l\Iugyurorszügon rnn a krónikus n1ngií.ny n legcltcrjed
tchb és u !<'gti.ihh szenvedést okozó (rnentó.lis) népbeteg
SÓ)!: lcgn!übh l 111illió c1nber szenved a rnugó.nytól [11]. 

.E példáknak no1ncsnk unyagi \-onzatnik vnllllnk (pl. 
jngtnlnn vagyonszerzés), huncn1 egyfajliu bizonyf'ulnn
stighoz is Vt'zct,nck („ha inincloz rncgtörténhetik") és er
kölcsi kihnhí.saik példüL!unul ro1nbolótik, bclút.hutt1t
lnnok. 

~\nru1k cleinzése, hogy u helyzet hogynn Js 1niúrt, uln
knlt így, rncghaludnó. 11 clolgozn.t tcrjedcltnét, . ..:\ korr11p
cióról, n;r, „urun1hút,yán1" rondszcrról, lt kontruszo
lckcióról és inás husOn!ó „rnechaniznu1sokról" 1nint 
inni ttlrs11dulrni jelonsúgokrül és okaikról - könyv is 
jelent rncg [11]. 

l\Iindczekkcl cgyüt.f; el kell fogadnunk, 1nindcn kor 
crnhcro nzt hiszi, hogy saját kora kcvésbó erkölcsös, 
rnint, chídció. 

_.;z eclcliaiekben leírottak azért ta1'loznak ide. 
rnivel a gyógyszerészeknek ebben az erkölcsi kör~ 
nyczc.tben kell élniök, dolgozniok, ill. a gyógysze
részi eskü és az egészségügyi törvény 111e1Iett gyak
ran szószerint 111egküzdeniök. 

S teszik 111indozt közepes értelrniségi fizetésért. 
s olyan példátlan felelősséggel, amelyhez hasonló 
csrrk n, közleh:edéshen résztvevőkre nehezedik. 
A hasonlat annál inkább titláló, mert mindkét fog
lalkozáshan n prrrtnerck (az or,-osok, .,111ás közJC
kcd6k11) últa.1 elkövetett hih{tkra is firryelcnnnel kell 
lenniök. ._ · 

Egy lD83-bmi. a Központi Statisztikai Hivatal 
által végzett prcsztizsvizsgálatban 150 fogJaJkozást 
i11etéicn 7500 .szcrnélvt kérdeztek 111orr . .:\.z eredmé
nyek fiZerínt a gyÓg}'szerészek- ~l t6rsacln.1Ini 
hasznosság tekintetében o.. negyedik. 

- szflktuclás é.s szakisn1eret tekintetében n 12.; 
-- presztízs tekintetében n 13.; 
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- hatalom, mások befolyásolása tekintetében a 33. 
és 

- a kereseti lehetőségek tekintetében az 54. 
helyet foglalják el [12]. Ez a kép alapjában ked
vező, és a tén1a is megérdemelne egy külön tanul
mányt. 

Etikai kérdések 

Nem tartoznak az etikai kérdések közé az Eü. 
Közlönyben 1983-ban és 84-ben fegyelmi határo
z>Ltokról megjelentetett egészségügyi minisztériumi 
közlemények (összesen 30; gyógyszerész nincs kö
zöttük). Ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy ez 
időben a gyógyszerészek körében sem fegyeln1i, 
sem etikai vétség nem fordult volna elő. 

Ennek több oka is lehet: 1. az orvosnak áltttlá
ban több a tere, ahol e vétségek elkövetésére u1óclja 
nyílik, 2. a, gyógyszerészeti tevékenység jogilag 
nagyon szabályozott, 3. a gyógyszerészek - azok
ban az esetekben, a1nikor ne1n róluk van szó -
mindig is elh>Ltárolják magnk>Lt az általánosító 
„egészségügyi" jelzőtől, 4. a fegyeln1i, etikai kér
déseket álttLlában - a Központokban oldják 
meg stb. 

A lakosság, <le gyakran az orvosok és a gyógysze
részek körében is, az erkölcsi kérdéseket nagyon 
leegyszerlisítik. ....~z orvosol~kal kapcsolatban in
kább csak a. paraszolvenciáról beszélnek, iuíg a 
gyógyszerészek - etikai kérdések kapcsán - tár
sadalmi megbecsülésró1, jövedelemró1 és a sok ad
minisztrációról nyilatkoz1mk [13]. Természetesen 
ezek - mint tt közérzetet befolyásoló és áttétele
sen az egyén erkölcsére is kihatással levő körül1né
nyek fontosak, de lényegében 1négsen1 etikai 
jellegűek, és e1niatt nen1 tartoznak icle. 

Vonatkoznak rnindezekre azonban az általános 
erkölcsi alapelvek [7]: a humanizmus, " kollekti
vizrnus, a hazafiság és internacionalizrun::;. vala-
111int a n1unkaerkölCs. 

.:\. 11111gyar gyógyszerészi eskü Lörlúnolén \·úgigvonul 
és nut is benne vun az 11 kitétel, hog_v "nlindig ft legjob\, 
lelkiisinereletn Bzerint j1irok cl". 

Szerepelt bennük tovúbbú, hogy u szcgLinyek é.s guz
dngok, a volrosi és \·idéki luko.::;nk, rnugj'Hrok és IHJlll t111.L· 

gyurok között nen1 tesznek különbségc:t,; val111nint húb(1. 
rúhnn és búkében, egészséges viszonyok és júrvúnyok 
idejón, 0jjol ós nappul u. betegek rondelkezé,.;éru ó.l!nnk. 
l\Iu ezek uz clyek rnngüicól t.irlet(Jdúok. 

\'ulnnlikor etikai kü\·etuh1HJny Yolt a gy·ógyszcrn.11111· 
anyugok tartúsu és kifogüstnla11 rniníisügónek lii:1.tosí· 
tüs11, u taxa bcLartüsu, tiu·tüzkodús u gyógyft.tistól l•s pl. 
inagzat.clhujtók expediúlüsútól, ill. n kuruzslók C'l\eni 
kiizdole1n. ,Togsz11bül;rok alapjüu czuk HIU is úrYényesek. 

.:1 gyógyszerés;;i etika körébe tartozó fontosabb j'o
galmak [14-19] az alúbbiak: 

- gyógyszerészhez rnéltó rnagatartás. 
- feddhetetlen magánélet. 
- kollegialitás. '" 
- bizalo1n és jó értele1uben vett tekintély, 
- titoktartási kötelezettség és ennek feloldása, 
- gyógyszerész-beteg kapcsolat bizal1nas jellege. 

,,intin1it{tsai '', 
- bír{dat, korrekt kürühnények között. 
- inkon1patibilitás és érdekl~özü;-;ség. 
- betegek Hzornlt helyzetének kihaszn<llftsa. 

tevékenység inegtagadása (téves vényre), 
- gyógyszerek hirdetésének és reklán1ozásána.k 

ügye, 
a publikálás etikája, 

- felelősség a munkatársakért és a lakosságért, 
- fegyelmi felelősség, 
- gyógyszer kiadása külföldieknek, 
- továbbképzési kötelezettség, 
- hatósági támogatás, 
- eljárás gyógyíth>Lt>Ltlan betegek esetében, 
- gyógyszerek kipróbálástt embereken, 
- (intézeti) gyógyszerészek részvétele konziliu-

n1okon, 
- euthanázia 
- a betegek küldözgetése, várakoztatása, 
- egészségnevelés, inforn1áció, felvilágosítás, 
- pénz és ajándék elfogadása, 
- expedíció, kézielad{ts, 
- tárgyilagos::;ág, 
- a gyógyszerhasználat indokoltsága, vényha111i-

sítványok. 
- Az NSZK-ban tilos [17]: 
- ingyen gyógyszerzninták adása, 
- h~tgyon1ányosan gyógyszertárba nern tartozó 

cikkek szárnának növelése, 
- naptárak ajándékozása, 
- általában - bizonyos értéken felül - az aján-

dékozás, 
- újságokban hirdetés, 
- tilos kereskedőként viselkedni. 

Néhány tevékenység és ehhez kapcsolódó etikai 
fogalon1 kizárólag az orvosokra vonatkozik: a bete
gek 1negv~izsgálása, diagnózis niegállapítása, a ke
zelés rnódjának eldöntése (gyógyszer, rnűtét), 

transzplantáció, t1 betegek küldözgetése pl. szak
rendelésre, táppénzkérdések, paraszolvencia, kézi
gyógyszertárak kezelése [18], gyógyszerek ltlinikai 
kipróbálása, külfölcli gyógyszerek beszerzése stb. 
- Az állatorvoslásban az állatorvosi cleontológü1 
ira.tlan szabályai „írják olőn, nllt kell tenniök az 
állatorvosoknak a jogilag nern szabályozott esetek
ben [20]. 

\iannak az egészségügynek 111odern etikai prob
lé111á.i is: euthanázia alkalinazúsa a gyógyíthatatlan 
betegek esetében, kivégzés orvosi segédlettel (US.A.) 
[21], transzplantúeió, bérben vállalt, terhesség és 
szülés znorális kövctkezrnén.yei, petesejt folyékony 
nitrogénben hnzan1os id(ín út történ6 tárolásának 
etikai kérdései stb. 

~':\.z etikai kérdések inin<lig e111herek között jön
nek létre, és a. rclúciók lényegében hárorn csoportba 
sorollmtók [15, lll]. 

C/-yógyszerészek cgynzás között: vezető-vezető, be
osztott-beosztott, vezet{i-bcosztott, gyógyszerész 
-állani vizsgás jelölt ,·agy hallgató, gyógyszerész
asszisztons, gyt'>g\„szoréf.iz-takarítónő V<'lg\' pénzüi
ros, gyógysZeréSZ és Hzakrnai (gyógyszerÍ:ári köz
ponti) és igazgatáHi felettesei (Eül\J, OCr'{l), 
gyógyszerész és az l\IC+Yrl1 tisztség,~iselői, egyeten1i 
oktatók-hallgatók kapcsolatai. 

Gyr)rf!f<J::.crek é:; bctt:r1ek. ill. a hozzútartozóik kap
t:solatai. 

Gyáyy...:;::;crés::.ck krtpC·'.>olrrta. nz orvosokkal. az ál
latorvosokkal. ,-éd(inllkkel st h. 
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Egyre inkább elszemélytelenedii korunkban a 
gy·ógyszerért jelentkező kapcsolata a gyógyszerész
szel: betegsége és egyéb okok folytán - jószánclék
kal, érdeklődéssel, jó értelen1bcn vett ltíváncsiság
ból is - gyllkran hozhatja nehéz etikai helyzetbe 
az expediáló gyógyszerészt. Ne1n beszélve a rossz
indulatú és arrogáns e1nbcreltrő1. ... ;\. gy~óg~rszerészi 
etika körébe tartozó sokféle fogalom és az interper
szonális kapcsolatok gazdag viszonylatai az „ad 
hoc" etikai helyzetek nagyszámú változatát invol
válják.· ... 4.. gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszeré
szek saját gyakorlatukból is szá1ntalan ilyen esetet 
( er1'ölcsi fonjliktnst) ismernek. 

Ebben ll helyzetben az erkölcsi döntést hozó 
gyógyszerész bizonyos el1entn1onclást tapasztalb[lt; 
ha a választható lehetőségek közül, valamelyik 
erkölcsi norma nevében b<m'llelyiket hajtja is végre, 
ezzel ugyanak.kor rncgsért egy n1ásik norrnát. 
arnely pedig az adott gyógyszerész szárnár<l ugyan
csak erkölcsi értéket jelent. 

.l!Jrkölcsi ·választásra kényszerülhet, a111i abban 
jut kifejezésre, hogy tudatosan előnyben részesít 
egy bizonyos 1nagatartúst vagy konkrét cselekvésj 
változatot. 1 ainikor az egyik n1egoldús javára - é.s 
gya.Jcrau a többiek eJlenére - önidlónn kell erkölc8Í 
döntést hoznia [7]. 

Utóbbi az erkölcsi választás intellektuális fázisa, 
arnelynek főbb szakaszai a köyetkezők: az erkölcsi 
szituÍteió elcrnzése a1ternatív 1ehet6ségek tisztáz{tsa, 
a következtnények értékelése, és a döntés 111errhoza
tala. Ebben a gjrógyszerész etikai tudatának l:ülön
böző n1echanizrnusai vesznek részt. „.dz értele1n a vi
szonylag cgyszerii erkölcsi feladatok sikeres rneg
oldását teszi lehetővé (sablonszerü cselekedet, sta
bil sén1a követése stb.). _4,. sztereotip gondolkodás 
sz1.í..1nára rnegoldhatatlan ellentrnondásos helyzet
ben az ész képes alkotó jellcgíi erkölcsi döntésre . 
.'Ha ehhez nincs elég infor1núció és gyorsan is kell 
elönteni, akkor lép be n- folyan1atba az erkö!cs·i, 
iniu.íció, an1cl.Y a gyógyszerész erkölcsi tapasztala
tait sajútus inóclon süritve ,~pótolja)) az összes 
„ IH'O" és „kontra/' rnérlegelésénck hiányzó lehető
ségét. Ez az erkölcsi döntés legértékesebb része. 

A helyes döntéshez azonban rninclig az annak Incg
felelő n1echanizn1ust kell alkahnazni. 

Az etikai kérdések aktualitását jelzi, hogy 1980. 
noven1berében az Eü. Dolgozók Szakszervezete 
,,Orvosok és gyógyszerészek etikai problén1áill 
cÍlnznel tanácskozúst szervezett Debrecenben. 

Természetesen a gyógyszerészet n1ás területei 
- g;yógyszerkutatás. -ellátás, -külkereskedelern, 
g;yógyszerészképzés és -továbbképzés, a vezetés és 
igazgatás sajátos etikai kérdései stb. - külön ta
nulmányt érdemelnek. 

Hazai és külföldi, gyógyszerészi és pályánktól 
távolabb álló etikai kódexek isrneretében kívánatos 
lenne vitaanyag n1egfogahnazúsa és közreadása 
egy 111<1.gyar gyógyszerészi etikai kódex elkészítésé
hez. 
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