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Gyógyszertárellenórzés és szakfelügyelet 

Dr. Burgetti László1 és dr. 'Zádeczky Sándo? 

A szerz6k az elmúlt évek változásainak tükrében elemzik a gyógyszertári szakmai e/len-
6rzéi, a gyógyszertári központok szalifelügyel6 gyógyszerészeinek helyzetét A vélemé
nyük szerint fontosabb események id6rendi bemutatását követ6en a szakmai sz{nvonal 
biztosftásával kapcsolatos kérdést fogalmaznak meg A szerz6k szetint erre a választ az 
id6 és a gyakorló gyógyszerészek fogják megadni 

A múltból leszűrhető tanulságok a gyógyszertárak mű
ködésére is vonatkoznak, az egyes időszakok átmeneti -
részben örökségeken alapuló- nehézségei a mának is sokat 
mondanak .. A gyógyszertárak ellenőrzésének részleteivel 
Bayerl. és Dörnyei S. többrészes tanubnánya [l] foglalko
zott. Ebből is kitűnik, hogy a gyógyszertárak szakmai ellen
őrzésére szükség van. 

A közforgabnú gyógyszertárak ellenőrzését 1952-től a 
szakfelügyelő gyógyszerészek látták el. Az általánosan el
ismert ellenőrzés biztos szakmai alapokon állt, és 1989 
végéig folyamatosan működött. Addig a szakfelügyelők az 
ország valamennyi közforgalmú gyógyszertárát felügyel
ték, azonban 1990 elejétől az újonnan létesülő magán
gyógysze1tárak (gyógyszerészi magángyakorlat) szakmai 
ellenőrzését nem a szakfelügyelő gyógyszerészekre bízták, 
ugyanis a magángyógyszertárak ellenőrzését a megnyitás
kor és működés közben a 9/1990 .. (Ili 28.) SZEM rendelet 
szerint az OGYl-nak kell ellátnia [2]. 

Elöljáróban említjük az érintett területen dolgozó, jól 
képzett szakemberek sorsát, akik egyrészt úgy érezhetik, 
hogy a változások miatt szinte feleslegesekké váltak, más
részta gyakorlatban már érvényesül az 1990-ben a „Gyógy
szergyártás, forgabnazás és értékesítés" munkacsopOit ta
nulmányában [3] prognosztizáltjövedelemcsökkenés .. Ezek 
érzékenyen érintik a szakfelügyelőket (ez volt a cél?), és ha 
így maiad, kontraszelekció lesz az eredménye 

Úgyszintén csupán érintjük a gyógyszervizsgála
tok kérdését is.. A gyógyszertárak ellenőrzésének 

részét képező gyógyszerelienőrzés nem választható 
el az alaptevékenységt61, mert mind a gyógyszertár-, 
mind a gyógyszervizsgálat közvetlenül befolyásolja 
a szakmai tevékenység színvonalát, a betegek ellátá
sát Különbség van azonban a mintegy belső ellenőr
zésként működő szakfelügyelet és az OGYI, vagy 
ÁNTSZ keretében működő tisztán hatósági (szakhatósá
gi) ellenőrzés között, még a gyógyszervizsgálatok tekin
tetében is. 

Megkülönböztetünk ugyanis irányításon belüli és irányí
táson kívüli ellenő1zést [8]. Az irányításon belüli ellenőrzés 
sokféle jellemzővel bírhat (lásdkésóbb), de egyrészt követ
kezményeiben könnyen vezethet kompromisszumokhoz, 
másrészt a munkahelyi vezetés a munkáltatói jogok alapján 
szerezhet érvényt az elvárásainak. Az irányításon kívüli 
ellenőrzés mindig jogszabályokban (nem zártkörű belső 
elvekben) biztosított hatósági jogkörökkel és kidolgozott, 
nyilvánosságra hozott szankcionális rendszerrel jár együtt 
(államigazgatási hatáskör). 

A szakmai ellenőrzések (irányítás) elemzését 1987-től, 
a Ph.Hg .. VII. és a Fo-No. VL életbelépésétől [4] kezdjük, 
és az utóbbi 5 év szakfelügyelői gyakorlatát és a gyógyszer
tárak szakmai ellenőrzését érintő elveket kívánjuk áttekin
teni Úgy véljük, hogy az átalakulás nem zárult le, a jelen
legi állapot biztosan nem a végcél. Ezért az utóbbi évek 
gyakorlatában felmerült kérdéseket és problémák~! azzal a 
meggyőződéssel fogalmazzuk meg, hogy- mint a múltban 
annyiszor - a gyógyszerészek most is megtalálják a szakma 
érdekeit biztosító optimális megoldást 

••• 
Ebben az időszakban az OGYI a központokat ellenőrizte 

és ezen belül elemezte a szakfelügyelet működését, továbbá 
a vizsgált központoknál a gyógyszertárak kb. 15%-ában 
végzett ellenőrzéssel tájékozódott airól, hogyan érvényesül 
a központ szakmai irányító, ellenőrző munkája .. 

Azt, hogy a szakfelügyelők az OGYI 2.10 irányelve [5] 
szerint tevékenykedjenek, az OGYI évente rendezett mun
kaé1tekezlete biztosította 

A szakmai színvonal egységes megítélését a szakfelü
gyelők és rnjtuk keresztül a gyógyszertári munkában is az 
OGYI összefogó-irányító tevékenysége biztosította.. A 
szakfelügyelői munkaértekezletek a beszámolás mellett to
vábbképző jellegűek is voltak: az egységes megítélést, ál
lásfoglalást igénylő kéidéseket is megvitatták. A munka
értekezletekről emlékeztetők készültek, amelyek feldol
gozták a megvitatott témákat, ezzel is segítve a területi 
munkát 

A szakfelügyelői munka és a tanácsadás a jó elméleti 
felkészültség mellett, széles körű, szakmai gyakorlati jár
tasságot igényelt Ezt az előírt - legalább 5 éves - gyógy
szertári gyakorlat biztosította, az alkalmasságot a tanfolya
mon és az ezt lezáró vizsgán kellett bizonyítani 

Az új gyógyszerkönyv előírásainak végrehajtását és a 
követelmények megvalósítását a szakmai ellenőrzés segí
tette. Volt idő a felkészülésre és volt lehetőség a megisme
résre, valamint a feltételek megteremtésére. A szakmai 
felügyelet segített a problémák fel- és megismerésében, az 
információk elterjedésében, és döntő szerepe volt ajogsza. 
bályok előírásainak érvényesítésében 

A gyógyszertárak szakmai ellenőrzését a szakfelügyelet 
végezte, a személyi és tárgyi feltételeket a gyógyszertári 
központok biztosították. A szakfelügyelet irányításon belü
li ellenőrzést végzett, azonban a vállalati érdekek [6] mellett 
a gyógyszerek tekintetében érvényesült a hatósági jelleg. A 
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szakfelügyeletekjogállásában és munkájában tehát alapja
iban volt ellentét: a bért, a közvetlen irányítást a központ 
biztosította, az alapfeladatok, az ellenőrzés, és az értékelés 
irányítása az OGYI feladata volt Az ellentétek megyéktől, 
egyénektól és időszakoktól függó feloldása a hétköznapi 
gyakorlatban elismert, az egész gyógyszerészet érdekében 
fontos munkát eredményezett 

A szakfelügyelő gyógyszerészi ellenőrzések rendszeres
ségének érzékelhető lélektani hatása volt 

A célellen6rzéseknek és az új gyógyszertárak megnyitás 
utáni, néhány, soron kívüli ellenőrzésének segítő célja volt: 
a kezdeti problémák megoldásában a szakfelügyelők nem 
hagyták magukia a gyógyszertárakat Látogatásaik alkal
mával a további működéshez, a feladatok megoldásához 
tanácsokat is adtak, sok esetben szakmai konzultációkat is 
végeztek. Az eredményeket elismerték és visszajelezték, az 
ellenőrzések során észlelt problémákat a központ illeté
keseihez továbbították, szükség esetén a változtatás érde
kében eljártak. 

1989-ben rendelet-tervezet készült a gyógyszertárak 
bérbeadásáról.. Ez sok bizonytalanságot okozott, és a 
gyógyszertárakban a személyi valamint létszám kérdések 
kissé háttérbe szorították a szakmai szempontokat. A bi
zonytalanságotnéhány előadás (pl. a VII Országos Gyógy
szerügyi Szervezési Konferencián [7]) csak fokozta .. Az 
ellenőrzés is megérezte ezt. 

A központok létéról, múködéséról sok elképzelés hang
zott el A szándékok és tervek nem, vagy másképp váltak 
valóra: a gyógyszertári központ irányító munkájában és a 
szakfelügyelet hátterének biztosításában, ilL az ellenórzó 
tevékenységben is változások következtek be 

A szakfelügyeletek szükségességét ugyan nyilvános fó
rumokon megerősítették a felelős vezetoíc, azonban kapcso
latuk az OGYI-val fellazult, majd megszűnt A központok 
ellenőrzései elmaradtak, megszűntek a szakfelügyelői érte
kezletek stb., 

A gyógyszertári központok, a szakfelügyelők és az el
lenőrzésekben érintett gyógyszertárak alkalmazkodtak a 
megváltozott feltételekhez, Napjainkra nagyon megválto
zott a gyógyszertárak szakmai ellenőrzése, így természetes, 
hogy a jól képzett szakfelügyelők is elkezdtek más munka
hely után nézni, pótlásuk pedig nem történt meg, 

Az 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, majd a 7/1991. (IV 26.) NM 
rendelet [2] reményt adott arra, hogy a szakmai felügyelet 
- a szakfelügyelet jogutódaként - megfelelő szervezeti 
keretek között fog működni A jó előkészítés, a szilárd 
anyagi és hatalmi alapok ezt látszottak igazolni, csakúgy, 
mint az, hogy ajelentós mértékben államigazgatási felada
tokat rejt6 megyei tisztifógyógyszerészi munkakörrel (ami 
nagyrészt a korábbi megyei f6gyógyszerészek feladata 
volt) részben szakfelügyel6ket bíztak meg .. A megbízottak 
1991. szeptemberig részfoglalkozásban látták el a feladatu
kat, ezután egy évre kineveztek 18 megyei tiszti fógyógy
szerészt [9], (A hiányzó két megyében még kb. fél évig 
részfoglalkozású megbíZottak látták el a feladatot) A szak
felügyelői munka folytatásaként megjelölt feladatra azon
ban ekkor már kevés szakfelügyel6 kapott kinevezést, és 
csupán 1992 .. elején vált lehetővé, hogy a megyei tisztifó
gyógyszerészek mellett egy-egy tiszti gyógyszerész is mun
kába álljon. 

A törvény, illetve a végrehajtására vonatkozó rendelet -
a magánpatikák kivételével - a gyógyszerellátás szakfelü
gyeletét az ÁNTSZ feladatává tette [2], azonban az orszá
gos tisztifógyógyszerész irányítása alapján 1992-tól a tisz
tigyógyszerészek ellenőrzik a magánpatikákat, és a 
tisztif6gyógyszerészek kérésére a központok finanszfroz
zák és a szakfelügyeletek folytatják a központokhoz tar
tozó gyógyszertárak ellenőrzését De ez már nem az az 
ellenőrzés, sót néhány központ meg is szűntette azokat. 

Mi történik, ha a központok megszűnnek, vagy átalakul
nak? Ki köteles elvégezni - akár belsó ellenőrzésként is -
a feladatokat? A tiszti gyógyszerészek Szervezeti és Műkö
dési Szabályzata egyértelműen szól a szakmai felügyelet
ról, de a belső elófrástól a valóságos gyakorlat erósen eltér. 
J elentósen növekszik az államigazgatási, hatósági eljárások 
iránti igény, ami leköti az ÁNTSZ gyógyszerészi apparátu
sát, és a széles értelemben vett gyógyszer helyzet is változik: 
növekszik és bonyolultabbá vált a gyógyszertárakon kívüli 
gyógyszerügyek száma, az új nagykereskedők mellett az 
illetéktelen forgalmazók megjelenése is fokozott szakmai 
felügyeletet igényel 

A 7/1991 (IV 2.) NM rendelet 10. §-a több helyen 
módosí\ja a 9/1990 (III. 28) SZEM rendeletet, de változat
lanul hagyja az 5 § (1) bekezdését Így tehát a magán
gyógyszerészi gyakorlat sz.akmai ellenőrzését (magán
gyógyszertárak) továbbra is az OGYI végzi .. 

A magángyógyszertárak száma jelentősen megnöveke
dett, az ÁNTSZ pedig a jogszabály szerint csupán állami
gazgatási szempontból (pL nyitva van-e a gyógyszertár·? 
stb..) jogosult ellenőrizni a magángyógyszerészi gyakorla
tot Az ÁNf SZ belsó utasításokon alapuló eljárása - a 
magángyógyszertárak ellenőrzése tekintetében - jogsza
bály módosítást igényel 

Az utóbbi évek gyógyszertárakkal kapcsolatos esemé
nyeit a szakmai ellenőrzés oldaláról összefoglillva felmerül 
a kérdés: szükséges volt-e, szükséges-e egy, az elsórészb.en 
leút színvonalú szakmai ellenőrzés, amely értékel, elismer, 
konzultál, tanácsot ad stb vagy elegendő az ÁNTSZ kere
tében múködó, államigazgat1si felügyelet szintjén végzett 
hat6sági ellenőrzés .. Ezen kérdésre a választ a gyógyszertári 
gyógyszerészek fogják megadni. 

Véleményünk szerint helyes lenne megőrizni a rend
szerból mindazt, ami jó a betegnek és a szakmának, erre 
tanít a múlt is [1]. Ma még nincs lezárva semmi, csupán 
egyetlen dolog az, ami nehezen pótolható: a felkészült, jó 
szakember .. Az ő kiválasztásuk, megnyerésük lenne szük
séges ahhoz, hogy a szakmai színvonalat megőrizhessük, 
sót fejlesszük. 
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1 „ B ti r g e t ti a n d S Z á de ez k y: Supervisi
on oj'pharmaci.es and pharmaceutical inspection 

Authors analyse the situation of professional supervision of 
phannacies and that of phannaceutical inspectors of Pharmaceu
tical Centers reflecting on the basicproblems of pharmácies in the 
last five years. 

A survey is given on the mostimportant events in chronolo gical 
sequence. A question is stressed in order to guarantee the profes
sional level. 

According to the authors the answer will be given by thereader, 
the officine pharmacists as well as by the future„ 

(12314 Halásztelek, Pf 53; 2Jd<z-Nagykun-Szolnok Megyei Gyógyszertári Központ, 5002 Szolnok Pf 111) 

Érkezett: 1992 .. július 22. 

Gondolatok a „Gyógyszertárellen6rzés és szakfelügyelet" e. dolgozatról 

A Gyógyszerészet a Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság továbbképző és szakmapolitikai fóruma. így üdvöz
lendő minden olyan dolgozat, amely a szakmához tarto
zó kérdéseket elemzi Ilyennek tűnik a címben idézett 
dolgozat is. 

MáI 750 évvel ezelőtt is világossá vált, hogy a terá
piás gyÓgyító eljáiások nélkülözhetetlen eszköze a fel
használt anyagok alkalmazása és ezen anyagok szakértő 
előállítása, biztosítása. Nyilván ez a gyógyszerész(et) 
önálló alapvető feladata, amit a társadalom el is váI a 
gyógyszerész(et)tőL A társadalom közegészségügyi fej
lettsége szerinti mértékben a gyógyszerészre háiuló 
feladat különböző lehet, de a gyógyszerész mindenkori 
szakértelme az alapvető gru:ancia a társadalmi igény ki
elégítésére. 

Természetes, hogy a társadalom minden igényelt te
vékenység (szolgálat) megfelelőségét - a hatóságokon 
keresztül - szakmai ellenőrzésekkel is biztosítani kíván
ja 

A gyógyszerész(et) tevékenységét is a helyi elöljáióság, 
kés6bb a tisztiorvosi hálózat értékelte. Mindezen vizsgála
tok sok esetben szakmailag nem voltak kell6képpen meg
alapozottak. Így volt ez a gyógyszertárak államosításakor 
is, amikor a munka szakmai szfuvonalának biztosításáia 
különösen szükség volt szakmai alapokon álló ellenőrzés 

megszervezésére.. Kialakult a szakfelügyelői hálózat, de 
ez nem a társadalmi igényb51 adódó hatósági szakmai 
fej ügyeletet jelentette, hanem egy-egy gyógyszertári lánc 
m úködésének önellenőrzését 

Más kérdés, hogy a monopolisztikus gondolkodásmód 
bizonyos hatósági viselkedési formát kölcsönzött az egyéb
ként szakmailag megfelelő szakfelügyelói hálózat tevé
kenységének 

Csupán a tisztifőorvosi hálózat visszaállításakor ki
dolgozott tisztifógyógyszerészi szervezet felállításával 

jelent meg az a hatósági rendszer, amely képes lehet a 
társadalmi igény alapján a szakmai ellenőrzési tevé
kenység ellátásáia, ahogy éz minden európai országban 
működik 

Enélkül az alapkérdés tisztázása nélkül nehezen érté
kelhet6k azok a panaszok, amelyeket az említett cikk 
tárgyal .. 

Szerzők nehezményezik, hogy a szakfelügyelői hálóza
tot képezó szakemberek „szinte feleslegessé váltak", Mi
után a modem gyógyszergyáitási elvek"(GMP) éppenséggel 
a folyamatok ellenőrzésének a fontosságát hangsúlyozzák, 
nem látszik, hogy miért vélik szerz6k a feleslegessé válást 
fenyegető veszélynek. A gyógyszervizsgálatokat (=minő
ségellenőrzés) az előállítónak biztosítani kell, függetlenül 
a szervezeti formáktól. 

Való igaz, hogy az új tisztifőgyógyszerészi szolgálat 
személyi, technikai, pénzügyi nehézségekkel küszködik, de 
remélhetően ezek leküzdésével és a kelló jogi háttér létre
jöttével végre szakmai hatósági ellenórzés fogja a gyógy
szerészet egységét és színvonalát szolgálni. 

Ezen idószak alatt a gyógyszertáti központok szakfelü
gyelói továbbra is feladatuknak kell hogy tekintsék a 
gyógyszerelőállítás és a gyógyszerkiadás szakmai színvo
nalának ellenőrzését 

Dr. LiptákJózsef 

J . L i p t á k : 1 houghts about the paper· „Supervision oj 
pharmacie~ and pharmaceutical inrpection"„ 

*** 
Szerkesztőségünk várja a témában olva~óink hozzászó-

lásait 


